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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Turvallista koulumatkaa 
tenaville s. 3

Lentokenttä erinomainen 
paikka jokamiesluokan 

kisoille s. 13

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 4.9.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

VUOKRATTAVANA
liike- ja toimistotilaa

Toritie 1, Pudasjärvi,
OP:n talon 2. kerros.

Tiedustelut Teuvo Perätalo
040 730 1509 tai teuvo.peratalo@op.fi

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"

Pudasjärven TAKSIT tiedottaa!
Arvoisat pudasjärveläiset taksiasiakkaat.

Kun pääsette sairaalasta ja teille on myönnetty 
oikeus taksimatkaan, niin teillä on 
oikeus tilata taksi kotikunnasta.

( KELA TILAUSNUMERO 0100 86500
Mainitkaa tilatessa, että haluatte taksin kotikunnasta. 

Järjestelmä etsii teille lähimmän vapaan Pudasjärven taksin.

Lisätietoja antaa Pudasjärven taksiautoilijat.
Terveisin Pudasjärven Taksiautoilijat ry

Alueellisesta tilausnumerosta tilatun matkan 
omavastuu yhteen suuntaan on 16 euroa. 

Muualta tilatun taksimatkan omavastuu on 32 euroa.

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Päivän hintaan noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"
Seuraavat silmälääkäriajat 

 ke 9.9., ke. 16.9., ke 23.9.

AMMATTI-
PÄTEVYYSPÄIVÄT

OV-Laatu Oy
045 6775 875

Jukolan Pirtti, Pudasjärvi

TYÖTURVA* 
to 10.9. klo 8.00

TULITYÖ 
pe 11.9. klo 8.00 

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Camridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin 

- sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, helin.koski492@gmail.com

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833
silja.heinonen@hotmail.comAvoinna: Ma-to 10-18, Pe 10-19, La 11-19, Su 12-18 

Tervetuloa uudistuneeseen Jukolan Pirttiin
avajaisviikonloppuna pe-su 4.-6.9. 

tutustumaan ja nautiskelemaan hyvästä ruuasta.
Viikonlopun erikoisbuffetti ”kaksi yhden hinnalla” -periaatteella, 

eli kaksi henkilöä ruokailee 12 eurolla, yhdeltä henkilöltä 8 €.
Avajaisviikonloppuna toimimme ilman pöytävarauksia.

Buffetlounas arkisin klo 10.00-14.00 
Ma-pe klo 14 alkaen listalta.

• Viikonloppuisin erikoisbuffet koko päivän.
• Uudistunut kahvio palvelee joka päivä,  

monipuolinen kahvileipävalikoima.
• Otamme mielellämme pöytä- ja kabinettivarauksia  

perheille, ryhmille, kokouksiin, juhliin sekä mm. pikkujouluihin.  
Samalla voimme keskustella tarjoiluvaihtoehdoista.

• Ravintolassa on käytettävissä kaksi eri salia sekä kaksi erillistä kabinettia.

Silja Heinonen ja Sarkar Saber         
Jukolan Pirtin 

uudet yrittäjät 1.9.2015 alkaen 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 6.9. kello 10, Juha Kukku-
rainen, Jukka Jaakkola.
Rippikoulun aloituskirkko kirkossa su 6.9. kello 12, 
Pekka Asikainen, Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakkola.
Kuorot: Vox Margarita ke 9.9. kello 17.30 Liepeen väen-
tuvassa, kirkkokuoro to 10.9. kello 18.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 7.9. kello 18.
Diakoniatyö vastaanotto torstaisin kello 9.15–11.00.
Ystävänkammari alkaa ti 8.9. kello 11.30 kahveilla. Ter-
vetuloa entiset ja uudet ystävänkammarilaiset!
Eheä vanhuus- ikääntymisen tuomat uudet elämänvai-
heet, muutokset ja kriisit sekä kriiseistä toipuminen – ai-
heesta luennoi psykologi Maria Rönkä ti 8.9. kello 12–14 
seurakuntakodissa. Tilaisuuteen ovat kaikki asiasta kiin-
nostuneet tervetulleita! Kahvitarjoilu kello 11.30 alkaen, 
vapaaehtoinen kahvimaksu Yhteisvastuun hyväksi.
Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä 
Pudasjärvellä su 13.9. Alkaa kello 10 messulla, jonka jäl-
keen ruokailu sekä ohjelmaa. Ilmoittautumiset ma 7.9. 
mennessä kirkkoherranvirastoon puh. (08) 882 3100.
Lapsiparkki seurakuntakodissa joka perjantai kello 
9.30–12. Keskiviikon lapsiparkki kokoontuu syyskuussa 
9.9. kello 14–16. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 882 3100.
Perhekerhot: seurakuntakodin perhekerhot ke 9.9. sekä  
to 10.9. kello 10–13.
Rippikoulu: Rippikoulu alkaa su 6.9. kello 12.00 rippi-
koulun aloitusjumalanpalveluksella Pudasjärven kirkos-
sa, johon ovat tervetulleita rippikoululaisten lisäksi van-
hemmat, isovanhemmat ja kummit.
Rauhanyhdistykset: Seurat Sarakylän koululla su 6.9. 
kello 12 ja 19 (Eero Jaara, Pekka Tervo). Seurat Ku-
renalan ry:llä su 6.9. kello 17 (Jaakko Sääskilahti, Arvo 
Niskasaari).
Haudattu: Viljo Niemi 94 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Ihmiset tulevat katsomaan kaukaakin 
maailmassa olevia luonnonihmeitä. Mat-
kailu avartaa, mutta aina ei tarvitse läh-
teä kauas. Täällä koti-Suomessa on paljon 
luonnonihmeitä, jotka voisivat olla Suo-
men seuraava menestystarina. Luonnon 
rikkaudet ovat aina paljon arvokkaampia 
kuin teolliset tuotteet. Luonnosta löytyy 
kaikki elämään tarvittava, mutta nyky-ih-
miset ovat jo unohtaneet luonnon monet 
ihmeet. Kesällä kasvit ja eläimet näyttävät 
esimerkkiä siitä, miten elämä on moni-
puolista ja miten kaikella on tarkasti mää-
ritelty tarkoitus.

Puhtaasta vedestä on jo monessa 
maassa huutava pula ja meille se on itses-
täänselvyys. Tiedemiehet etsivät avaruu-
desta elämää. Sitä uskotaan olevan siellä, 
mistä on löydettävissä vettä. Jeesus puhuu 
elävästä vedestä, jota juomalla ihminen ei 
tule enää koskaan janoiseksi. Minusta tun-
tuu, että nyky-ihmisellä on kaiken mate-

riaalin ja kokemisen jano. Janojuomana 
tulisi juoda pelkästään vettä, koska muu-
ten jano vain kasvaa entisestään ja tuhoaa 
herkkää makuaistia.

Miten meidän tulisi elää, jotta pit-
kään eläisimme ja menestyisimme? Juma-
lan sana on ohjannut Suomen kansan elä-
mää ja toimintaa. Kotien kristillisyys on 
ollut kasvatuksen perusta. Monesti kuu-
len kertomuksia siitä, miten 50-luvun lap-
set muistelevat isien ja äitien kasvattaneet 
heitä kristillisten arvojen mukaisesti. Re-
hellisyys, kuuliaisuus, ahkeruus ja monet 
muut hyveet ovat olleet arvossaan. Nyky-
ään vaatimukset, valitukset, epärehellisyys 
sekä oman edun tavoittelu tuntuu olevan 
niin lähellä itseään ja jokaista meitä.

Tulevan sunnuntain aiheena on kiitol-
lisuus. Monet Jeesuksen parantamat ih-
miset olivat kiitollisia, mutta eivät kaikki. 
Kiitollisuus osoitetaan Jeesukselle, koska 
hänen sanat ja toiminta olivat muuttaneet 

ihmisen surkean tilan hyväksi. Sairaat oli-
vat parantuneet. Ihmiset olivat nähneet ja 
kuulleet sen, mistä he olivat vain haaveil-
leet. Kiitollisuuden vastakohta on kiittä-
mättömyys. Kiittämätön ihminen ei kiit-
tele mistään. Meidän tulisi käyttää usein 
sanaa KIITOS! 

Kiitämme elämästä Luojaamme. Kii-
tämme Jumalan sanasta. Kiitämme isän-
maasta. Kiitämme perheestä. Meillä on 
paljon kiitoksen aihetta. Suurin kiitos tu-
lee siitä, kun ihminen saa synnit uskoa 
anteeksi Jeesuksen kuoleman ja ylös-
nousemuksen tähden. Jumalan armo on 
suurin luonnonihme. Sitä kannattaa tulla 
katsomaan kauempaakin.

Jaakko Sääskilahti

Luonnonihme

Praasniekassa muisteltiin menneitä
Pohjois-Viena seuran ja Ou-
lun ortodoksisen seurakun-
nan järjestämää praasniek-
kaa vietettiin Pudasjärvellä 
sunnuntaina 23.8. Kauppa-
tien Palvelukeskuksessa. Ti-
laisuus aloitettiin ortodok-
sisella liturgialla ja se jatkui 
vedenpyhityksellä Iijoella 
Rajamaan rannassa.

Praasniekka jatkui ruokai-
lulla, kahvituksella ja muun 
ohjelman merkeissä. Yhdes-
sä laulettiin karjalaisia ja suo-
malaisia lauluja sekä pidet-
tiin arpajaiset. Näytteillä oli 
karjalaisuutta käsittelevää 
kirjallisuutta, kuten keväällä 
2015 julkaistu vienankielinen 
Kalevala.

Pentti Uusi-Illikainen piti 
tilaisuuden yhteydessä esi-
telmän, jossa kertoi äitivai-
najansa Olga Uusi-Illikaisen 
matkasta pakolaisena Vie-

nan Karjalasta Pudasjärven 
Livolle.

- Kun äiti kertoili meille 
lapsille Karjalasta, emme oi-
kein uskoneet todeksi. Mis-
sään ei voi olla niin kaunis-

ta ja niin suuria järviä ja niin 
paljon kalaa, eikä niin monta 
venettä ja hevosta kuin lap-
sen mielikuviin äidin luoma 
kuva kodista Karjalasta piir-
tyi. Tuota ihmeellistä maa-

ilmaa kävin katsomassa 76 
vuotta myöhemmin. Ei äiti 
ollut liioitellut, kolhoosi oli 
vain pistänyt pellot pakettiin 
ja kukkakedot olivat vallan-
neet alueen. Kotipaikan pe-
ruskivet olivat paikallaan, 
Pentti Uusi-Illikainen kertoi.

18-vuotias Olga vaelsi 
perheineen ja lehmineen Kar-
jalasta Taivalkosken Polon-
kylään, vuonna 1922. Oppi-
maan innokas nuori nainen 
oppi Kuusamon kansanopis-
tossa suomenkielen, ja neljän 

vuoden päästä perhe palasi 
Neuvostoliittoon Olgan jää-
dessä Suomeen töihin. Uleå 
Oy:n Savotassa kokkina ol-
lessaan hän kohtasi nuoren 
kassöörin, Livon kylästä ko-
toisin oleva huutolaispoika 
Aukustin.

Kreikkalaiskatolisen Ol-
gan ja luterilaisen Aukus-
tin liiton alku ei ollut täysin 
mutkaton, eikä myöskään 
karjalaistytön sopeutuminen 
Livolle.

- Äiti oli nuorena kovassa 

koulussa. Se antoi valmiuk-
sia tuleviin tilanteisiin. Se 
kirkasti hänen elämänfiloso-
fiansa selkeäksi. Elämä pal-
kitsi äidin avoimella mielellä, 
suurella ystäväpiirillä ja on-
nellisella raikkaalla pitkällä 
vanhuudella. Palkintoja hän 
sai vuosittain uusien lasten-
lasten muodossa. Suuren pal-
kinnon äiti sai, kun hän näki 
syntymäpihansa Karjalassa 
71 vuoden evakkoretken jäl-
keen. Sen täytyi olla onnen 
päivä äidille!Vasemmalta sisarukset, Aale, Pentti, Paavo, Esteri, Leena, Olga, Sanni, Urpo ja Maila.

Olga ja Aukusti asettuivat 1926 Livolla Naavalan tilalle.

Sunnuntaina 23.8. pidettyyn praasniekkaan kuului veden siunaaminen Rajamaan rannassa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Ison Karhun kyydissä 
maailmalle -kiertue jatkuu 
kesätauon jälkeen. Kevät-
lukukauden aikana kier-
tue vei kansainvälisyys-
kasvatusta Pudasjärven 
kyläkoulujen sekä Lakarin 
koulun oppilaille. Syksyn 
mittaan oman kansainväli-
syyspäivänsä saavat Syöt-
teen ja Kurenalan kou-

Iso Karhu vie jälleen viestiä 
kansainvälisyydestä

Turvallista koulumatkaa tenaville
Pudasjärveläiset esikou-
lulaiset ja pienimmät ala-
koululaiset saivat opastus-
ta liikenneturvallisuuteen 
Turvaa tenaville -tapahtu-
massa. Lapset opettajineen 
kokoontuivat Tuomas Sam-
melvuo saliin keskiviikkona 
26.8. kuuntelemaan ja kokei-
lemaan liikenteessä liikku-
mista turvallisesti harjoitte-
lurastien keinoin.

Eri kohteissa sijainneil-
la rasteilla sai kokeilla mi-
ten mennään turvallises-
ti tien yli, kuinka heijastin 
toimii, miten pyöräilykypä-
rää käytetään ja paljon muu-
ta tarpeellista. Tapahtuman 
järjesti Ramoll Finland Oy 
yhdessä monien paikallisten 
tahojen kanssa.

Pudasjärven paloaseman 
Kodinturvarastilla palotar-
kastaja Marko Kemppainen 
antoi lapsille myös neuvo-
ja kotiin vietäväksi. Lasten 
kannattaisi harjoitella koto-
nakin vanhempiensa kans-
sa, miten tulipalon sattuessa 
tulee toimia ja miten hätäpu-
helu soitetaan.

Nevakiven koulukulje-
tustusrastilla koululaiset ja 
eskarilaiset saivat linja-au-
ton kuljettaja Esko Lassilalta 
hyviä neuvoja. Esimerkiksi 
jokaisen tulisi muistaa, että 
koulukuljetuksessa matkus-
tettaessa pitää pysyä omal-
la istuinpaikallaan ja käyttää 
turvavyötä.

Kiinteistöhuolto Riekin 
työkonerastilla lapset saivat 
kokeilla, minkälaiset näky-
mät ovat ison traktorin kul-
jettajan penkiltä. Pasi Huitsi 
muistutti, että huomatessaan 
työssä olevan työkoneen 
kannattaa olla rauhallinen 
ja pysyä koneesta riittävän 
kaukana, sillä koneenkuljet-
taja ei välttämättä huomaa 
kaikkia jalankulkijoita.

Liikenneturvan koulut-
taja Arto Ollikainen opasti 
pöyräilykypärän käyttöön: 
Kiinnityshihna on säädetty 
oikein, kun hihnan ja leuan 
väliin mahtuu kaksi sormea. 
Kypärän tulee myös olla oi-
kean kokoinen. 

Pertti Kuusisto,
Jenny Kärki.
Kuvat Pertti Kuusisto

Poliisin rastilla vanhempi konstaapeli Jussi Finne neuvo-
massa Aittojärven koulun kakkosluokkalaisia, Siiri Ylikos-
kea ja Emma Hirvasniemeä auton turvavöiden käytössä.

Palotarkastaja Marko Kemppainen kuulijoinaan Hirvaskosken koulun eskarilaisia sekä yk-
kös- ja kakkosluokan oppilaita. 

Lakarin ala-asteen 1 A- ja B- luokan lasten keskellä posee-
raava Liikenneturvan kouluttaja Eero Kalmakoski neuvoi 
koululaisia käyttämään heijastimia sekä huomio- ja heijas-
tinliivejä.

Pikku Paavalin päiväkodin 
lapset saamassa neuvoja 
Liikenneturvan kouluttaja 
Jaakko Savilammelta, miten 
suojatielle tultaessa pitää 
toimia ja miten suojatie ylitetään.

Koulukuljetus-
tusrastilla 
komeisiin 

huomioliiveihin 
sonnustautu-

neet Pikku 
Paavalin päivä-

kodin Viskarilai-
set saivat linja-
auton kuljettaja 
Esko Lassilalta 

neuvoja.

lut, Rimminkankaan yläaste 
sekä Pudasjärven lukio.

Perjantaina 4.9. Syötteen 
koulun oppilaat pääsevät 
pohtimaan lasten oikeuksia, 
opettelemaan kongolaisia 
leikkejä ja luomaan musiik-
kia tabletin avulla. Lisäksi 
kirjastoauto Iso Karhu tuo 
koululle liikuttavia konso-
lipelejä ja 3D-tulostuspajan. 

Kirjaston kokoelmasta nos-
tetaan esille aineistoa, jos-
sa käsitellään monikulttuu-
risuutta ja erilaisuutta lasten 
ja nuorten näkökulmasta. 
Kirjastoauton lainauspalve-
lut ovat käytössä vierailun 
aikana.

Ison Karhun kyydissä 
maailmalle -kiertueen sisäl-
löstä ja toteutuksesta vas-

taa moniammatillinen 
verkosto. Pudasjärven 
kaupunginkirjaston lisäk-
si mukana ovat kaupungin 
kehittämisyksikkö, kansa-
laisopisto, kulttuuripalve-
lut, nuorisopalvelut sekä 
joukko maahanmuuttajia. 
Yhteistyötä tehdään myös 
kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa.

Savilaakson Leipomon 
aamulla leivotut tuotteet 

SYYSMARKKINOILLA la 5.9. klo 10-15 

- Aidot ohrarieskat, ruislimput, hiivaton
- Piimälimput, tuoreet munkit ym
- Tyrnävän Myllyn uudisohrajauhot

P. 050 550 3450
OSAO Pydasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A 

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

SYYSKUUN TARJOUS

ULTRAÄÄNI-KASVOHOITO
JA

RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYS
SEKÄ KULMIEN MUOTOILU

55€

TUORETTA 
MUIKKUA   

Perjantaina 18.9. klo 8-10 
Pudasjärven torilla 
7 €/kg, 15 €/3 kg

KIRPPIS
to-pe 10.-11.9. klo 10-16. 

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
Myös paljon käytettyjä huonekaluja.

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet 
– nosturihuollot
040 589 3358

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com
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Pudasjärven sääksillä riittää näinä loppukesän päivinä vipinää. 
Emot opettavat poikasille kalastuksen jaloa taitoa, eli kuinka 
syöksytään kalan perään ja osataan ottaa se pitkien kynsien vä-
liin kalan pää meno suuntaan.

Kalasääksetkin ovat monien muiden lintujen tavoin hyöty-
neet näistä lämpöisistä ja aikaisista keväistä. Kalaisat järvet ovat 
olleet sulina lintujen saapuessa pitkältä muutolta Suomeen.

Toisaalta, tämä kylmä ja kostea kesä on taasen ollut poikasil-
le varsin tuhoisa, ja pesissä onkin varttunut enimmäkseen poika-
nen tai pari. Hyvinä kesinä poikasia voi olla pesässä kolme, jopa 
neljäkin. Tänä kesänä kalasääksen poikasia onkin varmasti kuol-
lut paljon myös kylmyyteen.

Koska Pudasjärveltä puuttuvat suuret selkävedet, ovat sääk-
set mieltyneet erityisesti alueen laajoihin suoalueisiin. Lintujen 
käyttämiä ja suosimia pesintä sekä kalastusalueita ovat muun 
muassa Olvassuo, Kärppäsuo, Aittojärvi ja Jongunjärvi. Järvi-Suo-
messa sääkset asettuvat mielellään selkävesien saariin, jotka voi-
vat olla hyvinkin pieniä. Nämä saaret ovat yleensä rauhoitettuja 
ja niihin on maihinnousu kielto.

Lisäksi varmasti jo puolet sääksistä asustelee ihmisen laitta-
missa tekopesissä. Näin lähes koko Suomessa, Lappia lukuun ot-
tamatta. Linnuilla on myös yleensä useita vaihtopesiä, joita käy-
tetään vuorotellen. Osittain kylmästä kesästä johtuen ovat kovat 
ukkosmyrskyt jääneet vähiin ja lintujen suuret risulinnat ovat py-
syneet lakkapäisten mäntyjen latvuksissa.

Vaikka kalasääkset ovat suuria lintuja, on myös niillä yksi paha 
vihollinen, ihmisen lisäksi, nimittäin huuhkaja. Myös tänä kesä-
nä ovat monet Pudasjärven sääksien poikaset päätyneet huuh-
kajan ateriaksi.

Sen yölliset vierailut ovat tuhoisia. Mikäli se ei jaksa syödä 
heti kaikkia poikasia, se tulee seuraavana yönä takaisin. Huuhkaja 
ei anna armoa muille pöllöillekään, vaan se syö surutta niin var-
pus-, suo-, ja lapinpöllöjä. Jopa omat lajitoverit kelpaavat pahim-
massa ravintopulassa ateriaksi.

Silti huuhkajan tekemä jäynä ei ole samaa luokkaa, kuin mitä 
ihminen on saanut aikaan menneinä vuosikymmeninä.

Kalasääksiä on ammuttu surutta, ja vieläkin muutamat linnut 
pääsevät vuosittain tulilinjalle, sillä usein näkee nuoria leskeksi 
jääneitä sääksiä etsien kaveriaan pesien tuntumassa. On pelät-
ty lintujen vievän kalat vesistä. Silti ilman ihmisen apua kalasääk-
si häviäisi Suomesta varsin nopeasti. Pesäpaikkojen rauhoittami-
nen, hyvät kalakannat ja tekopesät ovat pitäneet pesivien parien 
määrät näinkin elinvoimaisena, ainakin toistaiseksi.

Toisin kuin Järvi-Suomen sääkset, joutuvat Pudasjärven sääk-
set lentämään jopa toistakymmentä kilometriä pesältä kala-apa-
jille. Loppukesällä ovat myös poikaset mukana ja ne ovatkin jo 
elokuun puolivälissä varsin hyviä lentäjiä. Pesällä ne käyvät lähin-
nä yöpymässä ja lepäämässä kala-aterioiden välissä.

Ne lähtevät muutolle varsin verkkaisesti ja vaikka muuton 
pääpaino onkin syyskuussa, näkee lintuja toisinaan eteläisessä 
Suomessa pesien tuntumassa vielä lokakuussakin.

Pohjoisimmassa Suomessa sääksiä voi nähdä aivan jäiden tu-
loon saakka, sillä ne tankkaavat ravintoa todella pitkälle muutol-
le, joka kuluttaa runsaasti niiden rasvavarastoja.

Kalasääksen, tämän kauniin ja ylvään linnun näkeminen te-
kee aina suuren vaikutuksen retkeilijään. Toisien mielestä näky 
on jopa jumalainen, linnun liitäessä sinistä taivasta vasten.

Mikäli mieliin nähdä sääksi Pudasjärvellä, kannatta ottaa kii-
karit matkaan ja suunnata vaikkapa Aittojärvelle ja Sotkajärvel-
le, jotka ovat molemmat suojeltuja alueita. Järvien lintutorneista 
on hyvä mahdollisuus saada myös havaintoja sääksistä, jotka käy-
vät siellä kalastelemassa.

 
Teksti ja kuva Jarmo Vacklin

Pudasjärven 
sääkset 

valmistautuvat 
muutolle

Metsästysreissun seurantaa 
reaaliajassa jälkipelin kera

Koillis-Telessä oli perjan-
taina 28.8. Trackerin pai-
kannusjärjestelmän ja –
laitteiden esittelypäivä. 
Laite-edustaja Ville Illikai-
nen oli esittelemässä uusia 
koirien tutkapantamalleja 
sekä karttapohjaista seuran-
ta- ja viestintäohjelmaa. Illi-
kainen kertoi, että kommu-
nikaatiojärjestelmä koostuu 
koirapaikannuspannasta, 
seurantaohjelmasta ja pilvi-
palvelusta. 

- Nämä yhdessä mah-
dollistavat koirien ja  met-
sästykseen osallistuvien re-
aaliaikaisen seurannan 
maastossa ja viestinnän seu-
rueen jäsenten kesken. Pai-
kannuslaitemallista riippuen 
niissä on 3G- tai 2G-yhteys 
tai jopa molemmat. Nyky-
ään operaattoreiden uusissa 
tukiasemissa on 3G-ominai-
suus, jonka kuuluvuus ja tie-
toliikenneruuhkan kesto on 
perinteistä 2G:tä, eli GSM:ää 
parempi.

- Nyt seuranta on mahdol-
lista tietokoneilla ja älypuhe-
limilla, joissa on Android-, 
Windows- tai iOS-käyttöjär-
jestelmä. Eli uutta on se, että 
myös Lumia- ja iPhone- pu-
helimien käyttö on mahdol-
lista. Laitteeseen ja pilvi-
palveluihin tallentuneiden 
tietojen avulla voidaan päi-
vän päätteeksi vaikka kerra-
ta, mitä esimerkiksi päivän 
jänis- tai hirvijahdissa tapah-
tui. Oman metsästysseuru-
een ja koirien työskentelyä 
voi seurata myös kotitieto-
koneeltakin. 

- Mikäli vanhemman 
gsm-puhelimen käytettävis-
sä oleva muistitila ei ole ko-
vin suuri, moni metsästäjä 
on pyhittänyt tämän puhe-
limen vain viestintä- ja seu-
rantaohjelman käyttöön sekä 

karsinut tarvittaessa puheli-
mesta muita  ohjelmia, esi-
merkiksi Facebookin. Kun 
maastossa ollessa lisäksi ha-
lutaan säästää puhelimen 
akkua, puhelimella ei soite-
ta välttämättä normaali pu-
heluja ollenkaan.

- Karttaohjelmaan voi-
daan piirtää metsästysalu-
een rajat ja tämä tieto voi-
daan välittää seurueen 
muillekin jäsenille. On myös 
hyvä tietää, että ohjelmassa 
on käytettävissä gps-paikan-
nuksen ohella muun muassa 
maanmittauslaitoksen maas-
tokartat, tilarajat ja ilma-
kuvakartat. Näin ohjelmaa 
voi käyttää paljon muuhun-
kin, kuin metsästyskäyttöön, 
muistutti Illikainen.

Esittelypäivänä liikkeessä 

vieraillut pudasjärveläinen 
metsästyksen harrastaja, Jari 
Pihlaja kertoi käyttäneensä 
hirvenmetsästyksessä koi-
ran paikannuslaitteita jo 
1990-luvulta lähtien. Pihlaja 
teki nyt kaupat nykyteknii-
kalla varustetusta tutkapan-
nasta ja asennutti samalla 
kartta- ja seurantaohjelman 
uusimman version gsm-pu-
helimeensa. 

- Entinen panta toimi seu-
rannassa hitaammin ja sitä 
piti käyttää tekstiviestien 
avulla.  Nyt uusi panta puo-
lestaan toimii Internetin ja 
Live-palvelun avulla reaali-
ajassa, perusteli Pihjaja han-
kintaansa.

Anne-Mari Korva Koil-
lis-Telestä kertoi, että Pu-
dasjärven alueella puhelin- 

ja tietoliikenneyhteyksiin 
on loppuvuodesta luvassa 
parannuksia, kun olemas-
sa oleviin 3G-mastoihin teh-
dään 4G-verkon laajennuk-
sia. 

- Tämän ansiosta esimer-
kiksi kuuluvuudet tulevat 
olemaan nykyistä parem-
mat. Teemapäivä kiinnos-
ti asiakkaita ja päivän kulu-
essa moni kävi tutustumassa 
uusiin tutkapantoihin ja uu-
simassa seurantaohjelman 
vuosilisenssin. Maastokäyt-
töön soveltuvista, pöly- ja 
vesitiiviistä kännyköistä 
Korva totesi, että niiden tek-
niset ominaisuudet ovat pa-
rantuneet ja puhelinmallien 
suosio jatkaa kasvuaan.

Pertti Kuusisto

Trackerin edustaja Ville Illikainen esitteli pudasjärveläiselle metsästyksen harrastajalle 
Jari Pihlajalle uutta tutkapantaa, jolla voidaan seurata internetin ja Live-palvelun avulla 
metsästyskoiran työskentelyä maastossa reaaliajassa.

Pudasjärven kotiseutumu-
seosta on valmistunut opet-
tajille tarkoitettu opetusma-
teriaali. Se sisältää kouluille 
työpajoja eri elämänalueilta 
sekä tehtäviä ennen ja jälkeen 
museovierailun. Museonhoi-
taja Pauliina Majava on päi-
vittänyt vuonna 2007 laaditun 
opetusmateriaalin. Osaava 
Pudasjärvi-hanke on hankki-
nut museonhoitaja Pauliina 
Majavan laatiman opetusma-
teriaalin ja järjestää sen poh-
jalta Pudasjärven kulttuuri-
toimen ostaman koulutuksen.

Koulutus järjestetään Pu-
dasjärven opettajille, kas-
vattajille ja ohjaajille koti-
seutumuseolla 8.-9.9., jolloin 
opettaja voi osallistua jom-
paankumpaan iltapäivään. 
Maksuton koulutus on avoin 
myös paikallisille kasvatus- 
ja harrastustoimintaa järjes-

Paikallishistoriasta koulutusta museolla
täville tahoille, järjestöille, 
seurakunnalle sekä ammatil-
liselle koulutukselle. 

Kotiseutuopetusmateriaali 
liittyy OPS 2016-uudistuksen 
paikalliskohteiden käyttöön 
opetuksessa ja tukee koulu-
jen omaa kotiseutuopetusta. 
Museo on koulun ulkopuo-
linen ainutlaatuinen, viihtyi-
sä ja edustava oppimisympä-
ristö. Museovierailu on yksi 
esimerkki opetussuunnitel-
mauudistuksen 2016 ilmiö-
pohjaisesta oppimisesta. Se 
on suunniteltu toiminnalli-
seksi kokonaisuudeksi perus-
koulujen ja lukion käyttöön 
museovierailuja varten. 

Koulutuspäivään sisältyy 
opastettu museokierros, työ-
pajat sekä tutustuminen teh-
täviin koulussa etu- ja jäl-
kikäteen. Työpajat liittyvät 
asumiseen, puhdetöihin, leik-

keihin ja metsätöihin (esi-
merkiksi tuohityöt, villan 
karstaus, värttinällä kehrää-
minen, pyykinpesu, metsä-
työt). Lisätietoa ja ilmoittau-
tumisosoite löytyvät kunnan 

Museonhoitaja Pauliina Majava.

nettisivuilta. Ilmoittaudu 4.9. 
mennessä.

Eija Syrjälä
projektipäällikkö
Osaava Pudasjärvi-hanke
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 4.-5.9. ALKUVIIKKO MA 7.9.

Tiistaina 8.9.

100

995
kg

Rautaosastolta

100
pktBarilla

BASTAT
500 g

Naudan
LUUTTOMAT 
KEITOLIHA-
PALAT

Tekstiiliosastolta

119
KANANMUNAT
10 kpl/ras, 
2 pkt/tal.

Uncle Bens
PASTA/RIISI
ATERIA 
KASTIKKEET
450 g

239
prk

President
LUUMU
Ranska

149
kg

Poprilli
GRILLIMAKKARA
400 g

pkt

pkt

Tekstiiliosastolta

kg

395

595
kgJAUHELIHA

sika-nauta
2 kg/tal.

100
kg

Porsaan
ETUSELKÄ tai
LAPA 
3 kg/tal.

995
kg

 raj. erä

pkt

JÄÄSALAATTI-
PUSSI

Perjantaina 4.9.

599
kg pkt179

Lauantaina 5.9.

Kotimainen
tuore KIRJOLOHI 
2 kalaa/tal.

Arla VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal.

250

149
pssPutaan Pullan

VÄLIPALA- tai
AAMUPALAVIIPALE
320-300 g

kpl149
Apetit
TWIN PIZZAT 
2x270 g 295

pktAntell irto
KERMAKAMPA
WIENER

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET

HK popsi
ISO VIITONEN
900 g

199,-

Mustang 
KAMIINA
teho 5 kw

MYYRÄNKARKOITIN

1095

Metabo
JIIRILIUKUSIRKKELI

239,-

Metabo 12 v
AKKUPORAKONE 
sis. 2 kpl akkuja

99,-

Kesän 
LASINPESU-
NESTE
5 l

199

PUUNHALKAISUKONE
6 tonnin
sis. jalustan ja ristihalkaisuterän

199,-

NAAMIO-
VERKKO
3x1,5m 1290

Perjantaina

PUTAAN PULLAN

TUOTE-ESITTELY 

ja MAISTIAISIA!

Suomalainen
PARSAKAALI

VESIMELONI 
koko palloina

kg

099

199
rssKariniemen

BROILERIN
PAISTISUIKALE
300 g, marinoitu

Oululainen
REISSUMIES
4 kpl/270-280 g

099
pss

795
kg

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

pss099

100

Valio
OLTERMANNI 250 g 

tai 17% 
OLTERMANNI
250 g

pkt

Kariniemen
BROILERIN-
KOIPIREISI
3 kpl/rss
marinoitu

249
kg

995
kgKariniemen

BROILERIN 
FILEEPIHVIT 
n. 500-600 g/rss

Palvelutiskiltä 
tuore 
porsaan
ULKOFILE 695

kg

100

Huhtahyvä
YLIKYPSÄ- 
tai
VOILEIPÄKINKKU 
120 g

199
Rypsiporsaan
LIHA-
SUIKALE
kermapippuri

pkt

299
pkt

Hoviruoka
LIHAPIIRAKKA
4 kpl/400 g

100
pkt

095

Paula red
OMENA

kg

PERINTEISET
JOGURTIT 
150 g

10 kpl

Kenkäosastolta

Pikkupoikien
PITKÄHIHAINEN PUSERO
alkaen

Pojille
ERILAISIA
HUPPAREITA

2890

1490

Tyttöjen
FARKKULEGGINS
140-170 cm

2690

NaistenBALLERINA
hajakokoja, 
valkoinen

1290
Pigant naisten
KÄVELYKENKÄ

7490

Miesten
FLEECE-
PAITA

2390

Cross Hatch miesten
BOKSERIT eri värejä

2350 2 kpl

alkaen

NAHKAKÄSINEET
Naisten

890

Miesten

790
NEULEKÄSINEET 2 paria/pkt

alkaen

350 pkt
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Venetsialaistunnelmassa noin    1400 henkeä Jyrkkäkoskella
LC Pudasjärven järjestämät 
seitsemännet Venetsialaiset 
kokosi lauantaina 29.8. Jyrk-
käkoskelle viimevuotiseen 
tapaan noin 1400 henkeä, 
joka sivuaa viime vuotista 
yleisöennätystä, iloitsi leijo-
nien presidentti Aki Niemi-
talo. 

Keskustasta oli ilmainen 
linja-autokuljetus, jota käy-
tettiinkin runsaasti hyväk-
si. Iltakymmenestä lähti-
en linja-auto oli tungokseen 
saakka täynnä. Illan loppu-
vaiheessa suoritetussa ar-
vonnassa 500 euron mat-
kalahjakortin voitti Paavo 
Illikainen pääsylippunume-
rolla 1070. 

Venetsialaisten järjestä-
misessä oli hyvin tärkeänä 
yhteistyökumppanina Jyrk-
käkosken omistaja Pudas-
järven Urheilijat, jotka jär-
jestivät puitteiden lisäksi 
ruokailun ja ravintolamyyn-
nin. Liha- ja kalaruoan val-
mistuksesta vastasivat Nie-
mitalon juustolan tiimi. 
Puolenyön aikana leijoni-
en jäsenet Kalervo Koivu 

ja Seppo Kukka sytyttivät 
Jyrkkäkosken rannalle pys-
tytetyn kokon. Erilaisia tulia 
oli myös runsaasti tapahtu-

ma-alueella ja Jyrkkäkosken 
partaalla vedessä lauttojen 
päällä muodostaen myös LC 
kuvion. Lisäksi puita oli va-

laistu värivaloin. 
Tanssilavan puolella mo-

nipuolisesta tanssimusiikis-
ta vastasi naistanssiorkesteri 
Seireenit solistinaan ja johta-
jana Jonna Ortju. Pihalla ka-
toksessa oli uutena esiinty-
jänä akustinen duo Marko 
Ylisirkka ja Markus Junttila 
Oulusta. Hevimiehet soitti-
vat tilaisuuteen sopivaa Suo-
mi rokkia. Managerina puu-
haili Woyzeck-yhtyeestä 
tuttu Janne Soronen. 

Punaisen tuvan kara-
okea veti Maarit Hallikai-
nen. Karaoke oli niin suosit-
tu, että laulujen varauksissa 
oli pitkä jono. Revontulidis-
cossa oli tungokseen saak-
ka kävijöitä Jukka Hallikai-

sen toimiessa DJ:nä. Pihalla 
oli toiminnassa myös mak-
kara-, kahvi- ja juomapistei-
tä. Lämpimällä syksyisellä 
ilmalla yleisö viihtyi myös 
ulkona pihalla. Suuri väki-

Lionsklubin talkoolaiset nostivat illan aluksi lipun salkoon, lauloivat leijonalaulun ja kokoontuivat yhteiseen kuvaan. Illan mittaan työtä riitti monissa eri 
tehtävissä. Myös Pudasjärven urheilijoilla oli suuri talkoolaisten joukko huolehtimassa illan onnistumisesta.

määrä takasi sen, että Venet-
sialaisperinne jatkuu myös 
tulevina vuosina, tuumivat 
tyytyväiset tapahtuman jär-
jestäjät.

Pihalla sijaitsevan urheiluseuran juomapisteessä oli kylmäkaappi täytetty tölkeillä ja pul-
loilla ääriään myöten. Talkoolaisina valmistautumassa kiireiseen iltaan Suvi Kipinä, Teija 
Mustonen ja Mervi Sammelvuo. 

500 euron matkalahjakortin voitti pääsylipun numerolla 1070 Paavo Illikainen Kiimingistä. 
Arvonnan suorittivat lionsklubista Arto Liikanen ja Janne Moilanen sekä Seireenit orkes-
terista solisti Jonna Ortju. 

Musiikista vastasi tanssiorkesteri Seireenit, jossa soittivat Outi Jussila koskettimet, Evelina Salonen kitara, Kaisa Eskon-
niemi rumpari, Jonna Ortju solisti ja bassoa soittanut Hanna Turunen. Miksaajana toimi Kari Koskinen. Tepa ja Tuula lauloivat ahkerasti karaokea.

Suomirokkia soitti ulkolavalla akustinen duo Marko Ylisirkka ja Markus Junttila.

Ruokatarjoilusta vastasivat Antti Niemitalo, Mika Haapa-
koski sekä Jari Korhonen. Ruoka-annoksia myytiinkin run-
saasti.
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Venetsialaistunnelmassa noin    1400 henkeä Jyrkkäkoskella
Nuorten ja lasten 
Venetsialaiset 
Venetsialaisten ohjelmis-
tossa pyrittiin ajattelemaan 
jokaista ikäluokkaa ja sen 
vuoksi viime vuosien mal-
liin Pudasjärven Urheili-
jat järjestivät Nuorten Ve-
netsialaiset perjantai-iltana 
29.8., johon sateisena ilta-
na osallistui noin 120 nuor-
ta. DJ:nä toimi Jukka Halli-
kainen ja veti samalla myös 
erilaisia kilpailuja. 

Lauantaina puolilta päi-
vin oli myös lapsille omat 
Venetsialaiset, jonka järjes-
ti MLL:n Pudasjärven yh-
distys. Tapahtumaan osal-
listui yli 350 henkeä, joista 
suuri osa lapsia. Työnte-
kijätalkoolaisina oli halli-
tuksen väki kokonaisuu-
dessaan, tukioppilaita sekä 
muita talkooväkeä. Alueel-
la oli Jippii lasten ja nuorten 
teatteriryhmän ohjaamaa 
askartelua, kasvomaalaus-
ta, ongintaa, pomppulin-
na hulavannekilpailu, ko-
likon heittäminen saavissa 
olevaan vesilasiin, kahvio, 
makkaramyynti, ipanadis-
co sekä poniratsastusta. 

Hulavannekilpailusta 
palkittiin kaksi parasta kol-
messa sarjassa. Alle 4 v. sar-
jan voitti ainoana osal-listu-
jana Sakari Peltoniemi. 4-7 
v. Ronja Siira ja Pihla Pert-
tu. Yli 8-vuotiaiden sar-
ja Roosa Rönkkö ja Emilia 
Laakkonen. 

MLL haluaa  kiittää kaikkia  
osallistuneita ja  

tapahtuman tukijayrityksiä.

Ronja ja Ida Pudas ongintapaikalla Hely Forsberg-Moilasen toimiessa avustajana.

Atte Kärkkäinen pyöritti hulavannetta mallikkaasti. 

Maija ja Pinja Pulkkanen Sella-ponin vetämissä rattaissa, 
ohjaksissa Maria Mattinen. 

Mette Moilanen yritti pudottaa kolikon vesisaavissa ollee-
seen mukiin. Milla Pesälä antoi onnistuneista suorituksis-
ta tikkarin. 

Jippii-teatterilaisten askartelupisteessä riitti puuhaa.

Kati Huitsi maalaamassa auton kuvaa Milla Tauriaisen kasvoihin serkkujen seuratessa ja 
odottamassa vuoroaan. 

Ipanadisco pyöri koko tapahtuman ajan.
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Mökkiläisillä ja  
Pudasjärveltä  
muuttaneilla oma 
tilaisuus
Venetsialaisilta alkoi klo 18 
mökkiläisten ja Pudasjär-
veltä muuttaneiden yhtei-
sellä kokoontumisella, jossa 
järjestelyvastuun kantoivat 
Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät. Kut-
sua noudatti parikymmen-
tä henkeä. Kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen kertoi 
kaupungin haluavan edistää 
uudisrakentamista ja karsi-
van byrokratiaa, josta on teh-
ty kaupungin aloite maan 
hallitukselle. Kaupungilla 
on meneillään muun muas-
sa hirsirakentaminen useis-
sa kohteissa. Tuoreet kaavat 
vesistöjen rannalla ovat tuo-
neet lisää rakennuspaikko-
ja. Hän lupasi ottaa mökki-
läisten aloitteet vakavasti ja 

laittaa niitä vireille. Timonen 
toivoi mökkiläisiltä palau-
tetta ja aloitteita kaupungin 
palvelujen kehittämiseksi.

Yrittäjien puheenvuoron 
käytti Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja Marko Rau-
tio. Hän korosti mökkiläisten 
suurta merkitystä Pudasjär-
vellä. Valtatien nykyisten lii-
kennejärjestelyjen hän toivoi 
sujuvan niin, ettei se haittai-
si autojen kylälle kääntymis-
tä ja ohikulkijoiden asioimis-
ta kylän yrityksissä. 

Vs. tekninen johtaja Eero 
Talala valotti rakennusval-
vontaa ja kaava-asioita. Jä-
tehuollon piiriin tulisi liittyä 
jokaisen kiinteistön. Pudas-
järvellä asuva voi niin ha-
lutessaan kuitenkin viedä 
mökiltään roskapussit vaki-
tuisen asunnon jäteastiaan. 

Kaupungin elinkeinopuo-
lelta yksikkösihteeri Sinik-
ka Mosorin suositteli laaja-

kaistaa kaikille mökkiläisille 
sekä kertoi kaupungin ny-
kyisistä hankkeista ja lähi-
ajan tapahtumista. 

Keskustelussa mökkiläi-

Tapahtumailtana oli hieno ja lämmin ilma, mikä omalta osaltaan takasi yleisömenestyksen. Myös komea täysikuu lumosi 
osallistujat. Yleisöä viihtyi myös Jyrkkäkosken huvikeskuksen pihalla.

Pudasjärven kaupungin ja Yrittäjien yhteisesti kutsumaan mökkiläisiltaan kutsua noudat-
ti noin 40 henkeä. Puheenvuoroja käyttivät mm. Yrittäjien puheenjohtaja Marko Rautio, 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen, vs. tekninen johtaja Eero Talala ja yksikkösihteeri Sinik-
ka Mosorin. 

set kyselivät muun muas-
sa mökillä ympärivuotisen 
asumisen mahdollisuudes-
ta, johon kaupungin puolel-
ta on oltu joustavia. Tosin 
Talalan mukaan mahdolli-
nen kaavoitus vapaa-ajan 
asuntoalueeksi asettaa tiet-
tyjä rajoituksia liikenne- ja 
esimerkiksi mahdollisissa 
koulukyyditysasioissa. Golf-
kenttähankkeen nykyises-
tä tilanteesta kysymykseen 
vastauksena oli, että se ei ole 
edennyt, mutta jäähallihanke 
on enemmänkin vireillä ja to-
teutunee lähivuosina. 

Keskustelua ja kuulumis-
ten vaihtamista jatkettiin 
kaupungin tarjoamilla leipä-
juustokahveilla.

Heimo Turunen

Mökkiläisillasta siirryttiin esiintymislavalle rakennettuun 
kahvioon kaupungin tarjoamille leipäjuustokahville. 

Disco oli koko illan ajan täynnä tanssijoita. 

Talkoilla rakennettu kokko sytytettiin 
puolen yön aikaan veden äärelle, 

jolloin lieskat lyövät korkealle. 
Tuli heijastuu edessä olevasta lammesta myös 
alaspäin. Kokko sisälsi myös Mursunsaaresta 
saadun veneen. Puut olivat valaistu nätisti ja 

veden päällä on tulilauttoja. 
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Paluumuuttaja Pudasjärvelle:

Uusi alueneuvoja aloitti Metsänhoitoyhdistyksessä
Metsänhoitoyhdistyksen Pu-
hoksen, Jaalangan, Jongun 
länsirannan, Korpisen ja Er-
vastin alue saivat uuden alue-
neuvojan. Samalla Pudas-
järven kaupunki sai uuden 
paluumuuttajan, kun paik-
kakunnalta kotoisin oleva 
Teemu Leppänen siirtyi Pu-
dasjärvelle Keski-Suomen 
Metsänhoitoyhdistykses-
tä.  Nuoren miehen tie takai-
sin kotipitäjään kulki Rova-
niemen ja Kinnulan kautta. 
Jo opiskelemaan lähtiessään 
Leppäsellä oli haaveena, että 
jossakin vaiheessa olisi mah-
dollisuus työskennellä Pudas-
järvellä. 

-Kotiseutu on aina kotiseu-
tu ja Pudasjärvellä on muu-
tenkin paljon tarjottavaa luon-
nossa viihtyvälle. Etenkin 
muualla asuessani olen oppi-
nut arvostamaan alueen luon-
non monimuotoisuutta, suu-

ria selkosia ja hyviä kalavesiä. 
Muutenkin Pudasjärvi on so-
pivan kokoinen paikka, josta 
ainakin minulle löytyy tarvit-
tavat palvelut, toteaa Leppä-
nen. 

Myös työn puolesta Pudas-
järvi on metsämiehelle mielui-
nen. 

-Pudasjärvellä on pitkät 
perinteet leivän hankkimises-
ta nimenomaan metsistä ja 
suurten pinta-alojen vuoksi 
metsät tulevat olemaan mer-
kittävässä osassa myös jatkos-
sakin. Valoisaa tulevaisuut-
ta metsäalalle on tällä hetkellä 
helppo povata, kun uusia jät-
timäisiä investointeja on tullut 
ja on suunnitteilla. Toimenku-
va Metsänhoitoyhdistykses-
sä on tuttu jo ennestään. Tein 
samoja hommia Keski-Suo-
messa, toimialueenani oli Kin-
nulan kunta. Tykkäsin työn 
vaihtelevuudesta, metsäneu-

vojana kun toimeen kuuluvat 
kaikenlaiset metsäasiat. Myös 
ihmisläheisyys on työn hy-
viä puolia. Kinnulassa ihmi-
set olivat todella ystävällisiä 
ja helposti lähestyttäviä, ku-
ten tiedän myös Pudasjärvellä 
olevan. Uusi toimialue on jos-
sain määrin tuttu harrastuk-
sien kautta. Innokkaana per-
hokalastajana olen kierrellyt 
Pudasjärven pieniä jokia ym-
päri pitäjää ja alueellanikin on 
muutama mukava kohde per-
hostajalle, tuumailee Leppä-
nen. 

Työasioitakin Leppänen on 
ehtinyt jo miettimään. 

-Alueella näyttäisi olevan 
hyväkasvuisia metsiä. Hak-
kuumahdollisuuksia on pal-
jon sekä avo- sekä harvennus-
hakkuun muodossa. Hyviä 
kohteita lannoituksiinkin nä-
kyy ihan isojen teiden varsilla. 
Taimikoitakin siellä on run-

Paluumuuttaja Teemu Leppänen on aloittanut työt Metsän-
hoitoyhdistyksen alueneuvojana.

saasti ja ne kannattaa raiva-
ta ajoissa ja riittävän harvaksi. 
Liian tiheässä taimikossa en-
siharvennukset tulevat eteen 
puiden ollessa järeydeltään 
vielä niin pieniä, että korjuun 
kustannukset nousevat koh-
tuuttoman suuriksi. Puunos-
tajille sellaiset leimikot eivät 
tahdo olla oikein houkuttele-
via.

Metsänhoidolliset asiat 
ovat pian enemmänkin esil-
lä, sillä pian alkavalla Met-
sänomistajaviikolla 14.-18.9. 
käsitellään monenlaisia met-
säasioita. Torstaina 17.9. ole-
valla metsäretkellä Länsi-Pu-
dasjärven suuntaan on hyvä 
tilaisuus tulla jututtamaan 
Teemua ja Hetekylän alueelle 
siirtynyttä Kaupin Mikaa, joka 
on myös paikalla sekä toimin-
nanjohtaja Härkösen Anttia. 

Heimo Turunen

Puhoksella asuva Helinä 
Koski onnistui painopudot-
tamisessa Cambridge-oh-
jelman avulla. Hän kertoo 
olleensa koko ikänsä ylipai-
noinen ja kokeillut jos jon-
kinmoista dieettiä ja kuuria. 
Joskus hän onnistui pudotta-
maan jopa kymmenen kiloa, 
mutta paino tuli sukkelaan 
takaisin ja vielä korkojen 
kera. 10 vuotta sitten Kos-
ki oli kypsä 146 kiloisena, 
pituus 150 cm, menemään 
laihdutusleikkaukseen. Sen 
avulla hän pääsi alle 100 ki-
lon lukemaan. Tämän jäl-
keen paino seilasi 90-95 ki-
lon välillä. Koski sairastaa 
reumaa ja tarvitsi siihen leik-
kausta. Sen ehtona oli kui-
tenkin reilu painonpudotus. 

-Ravitsemusterapeutti 
kysyi olenko kuullut Cam-
bridgesta. En ollut kuullut 
tai ainakaan uskonut koko 
juttuun. Asia jäi kytemään 
mieleen ja lopulta tein pää-
töksen kokeilla. Löysin netin 
kautta valmentajaksi Henna 
Kosken. Täytyy sanoa, että 

Painonpudotuksen onnistuminen toi uudistuneen elämän
tämä päätös on ollut elämäni 
parhaita päätöksiä. Nyt olen 
tavoitepainossa 38 kilon pai-
nonpudotuksen jälkeen, ker-
too iloinen Helinä Koski. 

Valmentajana apua 
myös muille
Helinä Koski päätti ryhtyä 
onnistuneen painonpudo-
tuksen seurauksena Cam-
bridge-valmentajaksi, jota 
tehdään yrittäjänä. Kesän 
kuluessa hän on käynyt tar-
vittavan koulutuksen ja 
aloittanut työt elo-syyskuun 
vaihteessa. Ensi alkuun hän 
tekee työtä henkilökoh-
taisten asiakastapaamisten 
kautta ja pian aloittaa myös 
ryhmäinfojen pitämisen. 
Apuna toimii Cambridge tii-
mi oman valmentajan ohella. 
Työalueena ovat Pudasjär-
ven lisäksi naapurikuntien 
alueet.

Cambridge-ohjelmaan 
kuuluu kuusi eri tasoa, joi-
ta lähdetään toteuttamaan 
kunkin omat lähtökohdat 
ja tarpeet huomioiden. Tar-

jolla ovat täysravintotuot-
teet, joissa aterioiden kalo-
rit on puristettu minimiin 
sekä suositellaan liikkumis-
ta. Valmennus on aina hen-
kilökohtaista, johon kuu-
luvat säännöllisin väliajoin 
henkilökohtaiset tukitapaa-
miset. Koski on vakuuttunut 
painonpudotuksen ohjel-
man toimivuudesta ja on sitä 
suosittamassa paino-ongel-
man kanssa kamppailevil-
le henkilöille. Koski haluaa 
olla inspiroimassa terveyden 
edistämisessä, nauramaan ja 
liikkumaan säännöllisesti ja 
pysymään laihdutuksen jäl-
keen ihannepainossa. 

Yrittäjä-, markkinoin-
tialan ja ihmisten kohtaamis-
ten kokemusta Koskella on 
jo aiemmalta ajalta, jolloin 
hän on toiminut alusasujen 
myyjänä sekä vetänyt kirp-
putoritoimintaa suomen su-
kuisten asukkaiden hyväksi 
Kalevalassa. Sitä toimintaa 
hän jatkaa edelleen. 

Heimo Turunen

Helinä Koski ennen ja ny-
kyinen kuva onnistuneen 
painonpudotuksen jälkeen. 

Kanalintujahtiin 
toivotaan malttia

Metsäkanalintujen met-
sästys alkaa ensi viikon 
torstaina 10.9. Kylmän ja 
kostean alkukesän vuok-
si metsäkanalintujen pe-
sintä jäi erittäin heikoksi, 
jonka vuoksi Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistys suo-
sittelee malttia metsästyk-

seen. Riistanhoitoyhdistys 
suosittelee saaliskiintiöksi 
neljä metsäkanalintua, jois-
ta yksi saa olla metso. Muu-
alla Oulun Riistakeskuksen 
alueella rauhoitettua riekkoa 
saa pyydystää Pudasjärvel-
lä, Kuusamossa ja Taivalkos-
kella 10.-20.9. välisenä aika-

na. Metsäkanalintujen jahti 
kestää lokakuun loppuun 
saakka.

Syksyn metsästyskausi 
alkoi jo 1.9. jäniksenmetsäs-
tyksen merkeissä ja hirven-
metsästyskausi alkaa syys-
kuun lopulla, 26. päivänä. JK Metsäkanalintujen metsästys käynnistyy 10. syyskuuta. 
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

MÖNKIJÄT, AGRIGAATIT, 
PERÄMOOTTORIT yms.

JÄLLEENMYYNTI

NUNNA UUNIT, 
PLANNJA PELTIKATOT, 

RÄNNIT, LUMIESTEET yms.

Aimo Salmela 0500 588 275

KODINKONEET
PAKASTEET, PYYKKIKONEET, 

KUIVAUSRUMMUT, LIEDET, JÄÄKAAPIT yms.
Pertti Heikkinen 0400 681 895

AUTON 
VARAOSAT JA TARVIKKEET

040 189 7399

PIENKONEHUOLTO
HUOLLON NUMERO: 040 742 8345

/Antti Nivakoski 

TERVETULOA! Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48

Avoinna:  ark. 9-17, 
ilt ja la sop. mukaan

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI PESULAPALVELUT

ELONA-
 KAURALEIPÄ 450 g

1,89
pss

VADELMA 
TÄYTEPITKO 350 g

2,99
kpl

LAUANTAI-
MAKKARASIIVU 

225 g

0,66
ras

PERHETILAN 
SHANGHAIMAUSTETTU 

BROILERIN KOIPI 
600 g

2,59
pkt

NAUTA-SIKA 
JAUHELIHA 

400 g

2,19
ras

LEIVON
SOKERI-

KORPPUJA 
800 g

3,40
pss

BERGEN
KEKSI 

145 g

0,99
pkt

MYRSKYLYHDYT
alkaen

5,70

KYNTTILÄLYHDYT
alkaen

10,55

LYHTYKYNTTILÄT
5 kpl

0,95
pkt

VÄRILLISET TUIKUT
20 kpl

4,95

SOLARVALOT
alkaen

4,30

LYHTYKOUKUT
alkaen

5,90
KETJUT

2,90
LÄMPÖKYNTTILÄ
muovikuppi
paloaika 7 h
20 kpl

7,90
MUOVILYHDYT

2,95
kpl

PIENI VENETSIAN
KYNTTILÄ

0,99
kplMYRSKYLYHDYT

LED VALOLLA
alkaen

3,95

SYKSYN HÄMÄRÄÄN

PUUTAVARAN 
MYYNTI MEILLÄ!

Pe 4.9. 
klo 10-14

MAKKARA-
TARJOILU!

SAMURAI
CROSSI
70 cc, 4-tahti

399,-
KEEWAY
MÖNKIJÄ
110 cc

925,-
+ toimituskulut

KEEWAY
MONKEY

1190,-
+ toimituskulut

KEEWAY
SCOOTTERI R4 6

1298,-
+ toimituskulut

KLAPISIRKKELI
1500 w

189,-

UPO PYYKINPESUKONE
7 kg, linkous 1400 kierrosta

399,-
KOTIKOKKI JÄÄ-
PAKASTEKAAPPI
korkeus 185 cm

499,-

199,-
PAKASTEARKUT
alkaen

229,-

499,-

TAULU-TV LED
alkaen

TUPATAKKA

599,-

KASTOR KARHU 18
SAUNAN PUUKIUAS
etuvesisäiliöllä
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Jo likimain lakisääteinen 
kohtaaminen lauantaina 5.9. 
ammattiopiston pihamaal-
la lähestyy ja OSAO Pudas-
järven yksikönjohtaja Elisa 
Laakso toivottaakin kaikki 
tervetulleiksi markkinoille ja 

Syysmarkkinat OSAO:lla
seuraamaan kenttäratsastus-
valmennusta sekä kenttärat-
sastusesityksiä.

Tänä vuonna mukana on 
myös Pudasjärven kaupun-
ki, joka esittelee toimintaan-
sa infopisteellä teltassa ja vi-
rallinen markkinapuhujakin 
kaupungilta löytyi – stagelle 
astelee Sointu Veivo. Toinen 
juhlapuhuja on kuntayhty-
män johtaja-rehtori Jarmo 
Paloniemi, joka syntyjään 
pudasjärveläisenä on ollut 
mukana markkinoilla jo use-
amman kerran tuoden valta-
kunnan tason terveisiä kou-
lutuksen nykytilasta ja sen 
äkillisistä käänteistä.

Laakso hoksauttaa kaik-
kia opiskeluintoisia punta-
roimaan OSAO Pudasjärven 
yksikön ammatillisen koulu-
tuksen tarjontaa niin nuoril-
le kuin aikuisille, joille rää-
tälöidään henkilökohtainen 

Markkinoilla haukataan tuoreita lättyjä!

opintopolku hyvin sujuval-
la kädellä mahdollistaen pä-
tevöitymisen taikka uudel-
leenkoulutuksen. Alkuun 
pääsee vaikkapa käymällä 
osao.fi –verkkosivuilla kat-
somassa, mitä yksikkö voisi 
opiskelijalle tarjota. Toki voi 
asioida myös suoraan yksi-
kön toimiston kautta tai ot-

tamalla yhteyttä opinto-oh-
jaaja Anna Kuosmaseen.

Joku voisi vielä tanssia 
sadetanssin väärin päin, niin 
jopa meillä olisi markkinoil-
la hauskaa, huikkaa Laakso 
ja katoaa päivän töihin.

JP Sillanpää, 
kuvat Jouni Ylisuutari

Jonne ilahduttaa jälleen lap-
sia syysmarkkinoilla.

Pudasjärvi, Puistotie 2. Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

SYKSYN UUDET 
VERHOMALLIT SAAPUNEET!

Poistamme kaikki 
varastokankaat, jopa 

puoleen hintaan!

TERVETULOA 
TUTUSTUMAAN 

SYKSYN VÄREIHIN.

LEIJONAT KIITTÄVÄT
Teitte kanssamme 

onnistuneet Venetsialaiset!
Lämpimät kiitoksemme kaikille tapahtumaan 

osallistuneille!
Arvostavat kiitoksemme kaikille 

yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme!
Sydämelliset kiitoksemme kaikille talkoolaisille!

Pääsylippunumeroiden kesken suoritetussa arvonnassa 
onnetar suosi Paavo Illikaista Kiimingistä

pääsylippunumerolla 1070.

Onnittelumme voittajalle! 
Lions Club Pudasjärvi 

Venetsialaisten lippuja myytiin reilut 1300 kpl. 
500 euron matkalahjakortin arvonnan suorittivat leijonista 
Arto Liikanen ja Janne Moilanen. Onnettarena Seireenien 

solisti Jonna Ortju. 

* Lohta ja lohkopottuja
* Muurinpohjalättyjä

* Kaalilaatikkoa kotiin vietäväksi
* Leipää, leivonnaisia
* Arvontaa, narutusta
* Lasten puuhanurkka

SYYSMYYJÄISET

TERVETULOA!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

RAUHANYHDISTYKSELLÄ
perjantaina 11.9. klo 18.00

Teatteria tunturijärvellä 
– retkeilyn lomassa

Pudasjärveläinen näytteli-
jä Timo Torvinen on osa työ-
ryhmää, joka esittää Samuli 
Paulaharjun teksteihin perus-
tuvia pienoisnäytelmiä Lapin 
erämaissa vuosina 2014-18.

Paulaharju julkaisi kirjan-
sa Tunturien yöpuolta 1934. 
Siinä Lapin ja Ruijan ihmiset, 
eläimet sekä voimat ottavat 
yhteen toisenlaisten arvojen 
kanssa, esimerkiksi ahneu-
den, uskonnon ja ylpeyden. 
Tarinat saattelee teatteriksi 
ohjaaja, kirjailija Juha Hur-
me.

Elokuussa 2015 esitysru-
peama pidettiin Lemmenjoen 
kansallispuistossa Ravadas-
järven rannalla. Pudasjärvel-
tä Heino Ruuskanen ja Timo 
Vähäkuopus olivat seuru-
eineen mukana kokemassa 
matkan ja näytelmän.

- Esityksiin ei ole pääsy-
maksua, mutta ihan help-
poa ei katsomoon pääsy silti 
ole. Vaelsimme hellepäivä-
nä lähes kuusi tuntia kivisiä 
polkuja esitykseen, joka kes-
ti reilut puoli tuntia. Se taitaa 
olla passeli jakauma taiteen 
ja normaalin elämän suhteen. 
Paluumatkalla varaustuval-
le jonossa kävellessä oli ai-
kaa huudella kavereille, mitä 
kukin oli tykännyt nähdystä, 

matkalaiset kertovat.
Novellissa ”Niilas Saa-

ran kiroissa” Timo Torvinen 
näyttelee pappia, joka am-
puu Niilas Saaran poron. La-
pinäijän ikiaikainen poro-
laidun on annettu niityksi 
pappilalle, joten siinä on kah-
den maailman eturistiriita.

Niilas Saara loitsii papin 
taajomaan samalla tavalla 
kuin kuoleva poro. Paulahar-
jua lukiessa voi kurkistella 
väkevien sanojen merkitys-
tä kirjan sanastosta, mutta te-
atterissa näkee omin silmin, 

että taajominen on poron sät-
kyttelyä ja horkkanäyttele-
mistä ja diskotanssaamista. 
Ymmärsin, että taideteokses-
sa sitä vasta voimaa onkin.

Retkeily Lemmenjoen 
kansallispuistossa, kun siel-
lä käy ja tutustuu historiaan – 
niin voi ottaa kantaa kullan-
kaivuun tänä päivänä. Siellä 
näkee mitä käsikaivajat ovat 
tehneet ”leipänsä eteen”. 
Kolmen päivän yhdistetyl-
lä retkellä yövyimme kaksi 

Osa matkasta taitettiin jokiveneillä Lemmenjokea pitkin.

Taisto Tuomivaara, Heino Ruuskanen, Heikki Haavikko ja 
Matti Linnavuori vaelsivat kokemaan näytelmän ”Niilas 
Saaran kiroissa”. Kuva Timo Vähäkuopus.

Pudasjärveläinen Timo Torvinen eläytyi näytelmässä uskottavasti papin rooliin, jonka Nii-
las Saara loitsi ”taajomaan” kuin kuoleva poro. Kuvat: Heino Ruuskanen.

yötä Morganojan Kultalassa. 
Sunnuntaina teatteriin kävel-
tiin Pellisen laen kautta ja pa-
lattiin takaisin Morganojalle 
kultasataman kautta, matkaa 
tuli 26 kilometriä.

Varatkaahan kalenteris-
tanne aikaa Kevon-reissuun 
elokuulle 2016, osoitteesta 
www.operaatiopaulaharju.fi!

Matti Linnavuori
Heino Ruuskanen

SIIVOUSTOIMET
Teemme kaikenlaisia siivoustöitä
asiakkaiden toiveiden mukaan:

suursiivous, viikkosiivous, 
ikkunoiden pesu, saunan pesu, kaappien pesu 

ja -järjestely, hoitolaitosten tilojen
siivoukset, ym kodin ja yritysten työt. 

Teemme myös avustamis- ja kunnossapitotöitä 
kuten maalaus tai pihatyöt, ulkoilutus.

Soita ma-su klo 18 jälkeen 044 971 9161
(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori 
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Lentokenttä erinomainen paikka 
jokamiesluokan kisoille

Jokamiesluokan Nopsat JR 
autokilpailu järjestettiin sun-
nuntaina 29.8 Pudasjärven 
lentokentällä. Järjestäjänä oli 
Nopsat racing team Oulusta. 
Järjestelyissä oli lisäksi muka-
na pudasjärveläisiä sekä lähi-
seudun paikkakunnilta tullei-
ta autourheilun harrastajia. 

Yleisen luokan voitti Volk-
karilla Joni Nieppola Kemis-
tä. Pyhännän UA:n Ville Vuo-
risalo oli toinen ja Heimo 
Hillilä Oulaisista kolmas. Pu-
dasjärveläissyntyinen, nykyi-
sin kemiläinen, Tommi Ko-
samo pääsi A-finaaliin, jossa 
auto hyytyi kuudenneksi. 
Timo Roininen pääsi Saabil-
laan B-finaaliin ja nappasi 10. 
sijan. Osallistujia oli 30. Pro 
Race luokan voitti Jouni Ku-
jala Kuusamosta, viides oli 
Timo Roininen Pudasjärveltä. 
Osallistujia 19. JR800 luokan 
voitti Kimmo Anttila Kuiva-
niemi, EVK voittajaksi ajoi 

Ville Vuorisalo Pyhännäl-
tä ja kolmanneksi Reijo Väi-
sänen Pudasjärven Syötteel-
tä. Osallistujia oli 22. Naisten 
sarjassa kisasi kuusi kuljetta-
jaa, voittajaksi ajoi Inka Hil-
lilä Oulaisista. Nuorten sar-
jassa neljän ajajan joukosta 
Tommy Tervonen Suomus-
salmelta kaasutteli nopeim-
man ajan. Pappojen sarjassa 
Heimo Hillilä Oulaisista pok-
kasi voittopytyn kuuden aja-
jan joukosta. Reijo Väisänen 
ajoi toiseksi. Timo Roinisella 
oli myös tarkoitus ajaa, mutta 
yli 10 vuottaa palvelleen kil-
purin moottoririkon vuoksi 
seurasi pappojen kisan vari-
kolta käsin. 

Pudasjärveläinen Toni 
Niemelä oli aloittanut au-
tourheiluharrastuksen uudel-
leen lähes 20 vuoden kilpai-
lutauon jälkeen. Hänellä oli 
usean hengen tukijoukko au-
ton kunnostamisessa ja kan-

nustamisessa. Yleisen luokan 
kisassa eteneminen tyssäsi 
renkaan irtoamiseen ensim-
mäisessä mutkassa ja hinuri 
kantoi auton takaisin varikol-
le. Muissa lähdöissä ei myös-
kään palkintopyttyjä tällä 
kerralla tullut. 

Janne Roininen ajoi täksi 
kesäksi rakennetulla Volkka-
rilla, mutta siinä ilmeni vielä 
”lasten tauteja” eikä finaali-
paikkoja irronnut. 

Pudasjärveläissyntyinen 
Joni Sarajärvi oli myös muka-
na kisassa, tosin tuloslistoilla 
ei hänen nimeään tällä kertaa 
näkynyt. 

Kisan järjestäjät pitävät 
lentokenttää erinomaisena ki-
sapaikkana ja nämä olivat jo 
kolmannet alkusyksyiset ki-
sat Pudasjärvellä. 

#eikiusita kampanja
Koulukiusaamislinkistä alkoi 
oululaisen autourheiluharras-

tajan Sanna Simontaipaleen 
aloitteesta #EIkiusita –kam-
panja, johon tehtiin julkinen 
facebooksivu. Tykkäyksiä au-
tourheilun harrastajilta ym-
päri Suomea on jo tuhansia 
ja lisää tulee koko ajan. Kam-
panjan nettisivuille on lisätty 
myös linkkejä, joista saa apua 
kiusaamistilanteissa. #EIkiu-

Perhokalastuksen Suomen mestaruus Keski-Suomeen
Kollaja Perho SM-kisat käy-
tiin elokuun viimeisenä vii-
konloppuna Iijoen keskis-
osalla ja Kipinän alueella 
sekä järviosuus Panumanjär-
vellä. Koko kisan voittoon it-
sensä kalasteli Mikko Räsä-
nen Jyväskylän Palokasta. 
Toiselle sijalle pääsi Kai Kal-
lio Turusta ja kolmanneksi 
Jyrki Hiltunen Muurames-
ta. Palkinnot jaettiin Kipinän 
koululla viikonlopun päät-
teeksi.

Kilpailuun valikoitui 
karsintakilpailuista mukaan 
40 parasta kilpailijaa, joiden 
perhoihin tarttui yhteensä 
2259 kalaa. Järveltä mukaan 

tarttui valtaosin ahvenia, 
mutta myös särkiä, lahnoja 
ja haukia. Jokiosuudelta 85 
prosenttia saaduista kalois-
ta oli harjuksia. Huomionar-
voista on muun muassa se, 
että kisasääntöjen mukaises-
ti kaikki jokiosuudella saa-
dut kalat vapautettiin heti 
mittauksen jälkeen.

- Järviosuus oli tänä 
vuonna uutta kisalle, ja 
osoittautui kyllä hyväksi ja 
kisaa täydentäväksi osak-
si. Hienoa että kisassa saa-
tiin monenlaista kalaa ja saa-
liit osoittivat, että hoidolla ja 
huolenpidolla on vesistöi-
himme suuri vaikutus ja ne 

kannattavat. Kisa-areenan 
saaminen tänne osoitti, että 
kyllä meiltä löytyy sellaisia 
vetonauloja kalastajille, jot-
ka ovat huippuluokkaa koko 
Suomen mittapuulla, Eero 
Oinas-Panuma kertoo.

Kilpailun järjesti SVK:n 
perhokalastusjaosto yhteis-
työssä Metsähallituksen ja 
paikallisten osakaskuntien 
kanssa. Kilpailukeskuksena 
toimi Hotelli Iso-Syöte. 

Kisan pääjärjestelyis-
tä vastannut Oulun Seudun 
Perhokalastajien Ilkka Pi-
rinen kertoo, että ilmeises-

ti kilpailijat pitivät kisasta, 
koska kaikki haluaisivat uu-
destaan samoille vesille kisa-
maan.

Kisa houkutti väkeä laa-
jalti ja valvojiakin saapui 
aina eteläisestä Suomes-
ta saakka. Valvomaan tuli 
väkeä runsaasti lähialueil-
ta, kuten Panuman ja Kipi-
nän alueelta sekä Pudasjär-
ven Perhokalastajista, Oulun 
Seudun Perhokalastajista 
sekä Raahen Merionkijoita.

Tämänkin SM-kisan tu-
lokset vaikuttavat myös per-
hokalastuksen ranking-tau-

Kalastajat ovat lähdössä kalastamaan sunnuntai-iltana Pa-
numajärven rannalta. Kuva Ala-Kollajan Osakaskunta.

Mika Yli-Soini matkasi Perhokalastuksen SM-kisoihin Pu-
dasjärvelle Keski-Pohjanmaalta Kaustisilta. Kuvassa Mika 
tulossa mittauttamaan Iijoen Koivukarilta narraamaansa 
harjusta.  Kuva Mika Niskasaari.

Harvinaista herkkua: Perhokalastuksen SM-kisoihin osal-
listunut Mika Yli-Soini paljasti kilpailuvalvojana toimineelle 
Mika Niskasaarelle ja 12-vuotiaalle Hugo Riekille yhden ot-
tiperhorasiansa. Kuva Mika Niskasaari. 

sita kampanjan ajatus on, että 
me, erilaisten autourheilula-
jien harrastajat, vastustam-
me koulukiusaamista ja ihan 
kaikkea muutakin kiusaamis-
ta. Tämä on jälleen yksi tärkeä 
lisä rakkaaseen ja antoisaan 
vapaaehtoistoimintaamme. 
Vastaavia kiusaamista ja kou-
lukiusaamista vastustavia 

erittäin hyviä ja erilaisia kam-
panjoita on muillakin yhdis-
tyksillä ja yhteisöillä. Erilai-
set kampanjat ja tempaukset 
eivät kilpaile keskenään, vaan 
tukevat toisiaan, totesi Pudas-
järven JM-kilpailujen organi-
saattori Simontaival. 

Heimo Turunen

Lähtösuoran jälkeen yleisen sarjan kolmonen Heimo Hillilä otti piikkipaikan, voittaja Niep-
polan Volkkari nro 23 oli vielä toisena, mutta seuraavilla kierroksilla kiri voittoon. 

Kaarina ja Tarmo Rautiainen Puolangalta ovat olleet usein 
Pudasjärvellä autourheilukisojen talkoolaisina. Tällä kertaa 
he vastasivat kahvilateltasta grillimakkaroineen. 

Toni Niemelä oli aloittanut uudelleen autourheilun harras-
tamisen. Siihen on kuulunut tiivistä työtä auton laittami-
sessa.

Janne Roininen ja etenkin isä Timo Roininen ovat olleet 
vuosikymmenten ajan autourheilun kantavia voimia Pu-
dasjärvellä. Nytkin he osallistuivat kisaan.

lukkoon, jonka perusteella 
parhaimmistosta valikoituu 
Suomen maajoukkue MM- 
ja EM-kisoihin. Rankingin 
kuusi parasta muodosta-
vat joukkueen USA:ssa pi-
dettävään MM-kisaan ja sii-
tä seuraavat viisi kilpailijaa 
muodostavat EM-joukkueen 
Italiassa käytävään kisaan.

- Kyllä tämä laji on ver-
rattavissa huippu-urhei-
luun, sillä kisaajilla on oltava 

kova kunto, jos meinaa pär-
jätä. Kyllä kaikilla pyytäjillä 
on paita märkänä, kun aina 
on vietävä jokainen kala mi-
tattavaksi valvojalle ja taas 
paineltava keskelle koskea 
jatkamaan urakkaa, kertoo 
Oinas-Panuma.

Kuvat ottanut Mika Nis-
kasaari Iijoen Koivukarilta, 
Kellolammen alueelta (Yli-
Kurki). JK
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Hippo-kisat käytiin 
kauniissa kesäsäässä

Suositut Hippo-yleisurhei-
lukisat käytiin kauniissa ke-
säsäässä keskiviikkoiltana 
26.8. Kisoihin oli ilmoittau-
tunut 168 reipasta kisailijaa, 
lajeina juoksu, pallonheit-
to, kuula sekä isoimmille pi-
tuushyppy. Kaikki kisailijat 
palkittiin osallistumismita-
lilla, parhaat saivat lisäksi 
mitalin sekä tavarapalkin-
non.

Tulokset 
Jokaisesta sarjasta mainittu 
kymmenen kärki.

Tytöt 5 v. 40 m: 1. Särkelä 
Saana, 2. Piri Iiris,  3. Hökkä 
Adessa, 4. Sääskilahti Silvia, 5. 
Järvenpää Anni, 6. Puominen 
Neela, 7. Flink Riia, 8. Pakari-
nen Vilhelmiina, 9. Kumpula El-
len, 10. Moilanen Liisa.
Pojat 5 v. 40 m: 1. Kettunen 
Topi, 2. Aarni Matias, 3. Ko-
samo Arttu 4. Koppelo Eetu, 
5. Niemelä Unto, 6. Illikainen 
Eino, 7. Niskala Pekko, 8. Pert-
tu Jonne, 9. Hemmilä Tuukka, 
10. Roininen Joose.
Tytöt 7 v. 40 m: 1. Sääskilah-
ti Iida, 2. Leino Sara, 3. Riepu-
la Emma, 4. Alahäivälä Silja, 5. 
Puolakanaho Anna, 6. Salme-
la Emmi, 7. Moilanen Mette, 8. 
Hökkä Mariel, 9. Majava Emmi, 
10. Nyman Maiju.
Pojat 7 v. 40 m: 1. Holm-

Alle viisi vuotiaiden poikien 40 metrin juoksusarjan maa-
liintulo.

Alle viisi vuotiaiden tyttöjen 40 metrin juoksussa juostiin 
hymyssä suin.

Palkintojen jakoa 2006-2007 syntyneiden tyttöjen sar-
jassa: voittajana Neea Moilanen, hopealla Oona Ritola ja 
Ronja Ylilehto pronssilla.

Palkintojen jako 2004-2005 tyttöjen kuula: voittaja Riina 
Hemmilä, hopealla Essi Parkkila ja pronssilla Johanna 
Salmela.

Myös Henri-Hippo oli 
mukana kisoissa ja saikin il-
lan aikana monta uutta ys-
tävää. Kisapaikalla olleilla 
oli mahdollisuus osallistua 
OP Pudasjärven järjestä-
mään herkkukottikärryn ar-
vontaan, arpaonni suosi tänä 
vuonna Ronja Laakkosta. 

Soile Graber

Hipolla paljon ystäviä joita kannustaa.

ström Aatos, 2. Illikainen Eetu, 
3. Kosamo Juho, 4. Salmela Kimi, 
5. Hirvasniemi Otto, 6. Niemelä 
Ilja, 7. Kettunen Ossi-Matias, 8. 
Ylilehto Elias, 9. Pelttari Veikko, 
10. Kaukko Jere.
Tytöt 9 v. 40 m: 1. Kokko Ron-
ja, 2. Siekkinen Aliisa, 3. Perttu 
Pihla, 4. Sääskilahti Aino-maria, 
5. Pelttari Aino, 6. Ylilehto Ron-
ja, 7. Majava Amalia, 8. Koppelo 
Alisa, 9. Ritola Oona, 10. Leino 
Venla.
Pojat 9 v. 40 m: 1. Haapakos-
ki Jaakko, 2. Luokkanen Samu-
li, 3. Parkkila Jaakko, 4. Hirvas-
niemi Kaarlo, 5. Kokko Joona, 6. 
Rytinki Alex, 7. Laakkonen Roo-
pe, 8. Vengasaho Sakari, 9. Ny-
man Kristian, 10. Juttula Teppo.
Tytöt 11 v. 60 m: 1. Parkkila 
Essi, 2. Salmela Johanna, 3. Har-
ju Sofia, 4. Flink Pinja, 5. Nyman 
Emma, 6. Hirvasniemi Jenni, 7. 
Jussila Alisa, 8. Laakkonen Ron-
ja, 9. Pesonen Eveliina.

Pojat 11 v. 60 m: 1. Salmela 
Ville-Veikko, 2. Vengasaho Juha-
na, 3. Luokkanen Oskari, 4. Kok-
ko Niklas, 5. Ahonen Teemu, 6. 
Niemelä Otto, 7. Koivukangas 
Jani, 8. Seppänen Jaakko.
Tytöt 13 v. 60 m: 1. Takarautio 
Janette, 2. Koivukangas Suvi, 3. 
Illikainen Ebba, 4. Panuma Moo-
na.
Pojat 13 v. 60 m: 1. Hirvasnie-
mi Juuso, 2. Ojala Juuso.
Tytöt 11 v. kuula: 1. Hemmilä 
Riina, 2. Parkkila Essi, 3. Salme-
la Johanna, 4. Harju Sofia, 5. Pe-
sonen Eveliina, 6. Flink Pinja, 7. 
Hirvasniemi Jenni, 8. Jussila Ali-
sa, 9. Laakkonen Ronja.
Pojat 11 v. kuula: 1. Luokka-
nen Oskari, 2. Vengasaho Juhana, 
3. Salmela Ville-Veikko, 4. Kokko 
Niklas, 5. Niemelä Otto, 6. Aho-
nen Teemu, 7. Seppänen Jaakko.
Tytöt 13 v. kuula: 1. Takarau-
tio Janette, 2. Illikainen Ebba.
Pojat 13 v. kuula: 1. Ojala Juu-
so, 2. Hirvasniemi Juuso.
Tytöt 7 v. pallo: 1. Alahäivälä 
Silja, 2. Riepula Emma, 3. Leino 
Sara, 4. Salmela Emmi, 5. Hök-
kä Mariel, 6. Puominen Miila, 7. 

Perttu Pauliina, 8. Puolakanaho 
Anna, 9. Nyman Maiju, 10. Peso-
nen Tiia.
Pojat 7 v. pallo: 1. Holmström 
Aatos, 2. Salmela Kimi, 3. Nie-
melä Ilja, 4. Illikainen Eetu, 5. 
Hirvasniemi Otto, 6. Kettunen 
Ossi-Matias, 7. Vengasaho Jere, 
8. Illikainen Miika, 9. Manninen 
Taneli, 10. Pelttari Veikko.
Tytöt 5 v. pallo: 1. Särkelä Saa-
na, 2. Järvenpää Anni, 3. Hök-
kä Adessa, 4. Piri Iiris, 5. Flink 
Riia, 6. Juurikka Anni, 7. Pakari-
nen Vilhelmiina, 8. Kumpula El-
len, 9. Pulkkanen Pieta, 10. Puo-
minen Neela.
Pojat 5v. pallo: 1. Kettunen 
Topi, 2. Illikainen Elmeri,  3. 
Koppelo Eetu, 4. Niskala Pek-
ko, 5. Kosamo Arttu, 6. Hirvas-
niemi Huugo, 7. Roininen Joose, 
8. Niemelä Unto, 9. Aarni Mati-
as, 10. Perttu Jonne.
Tytöt 9 v. pallo: 1. Moilanen 
Neea, 2. Ritola Oona, 3. Ylilehto 
Ronja,  4. Koppelo Alisa, 5. Kok-
ko Ronja, 6. Leino Venla, 7. Juttu-
la Emma, 8. Rytinki Aada, 9. Illi-
kainen Iina, 10. Tumelius Emma.
Pojat 9 v. pallo: 1. Hirvasnie-

mi Kaarlo, 2. Parkkila Jaakko, 3. 
Vengasaho Sakari, 4. Kokko Joo-
na, 5. Luokkanen Samuli, 6. Ry-
tinki Alex, 7. Laakkonen Roope, 
8. Haapakoski Jaakko, 9. Nyman 
Kristian, 10. Juttula Teppo.
Tytöt 11 v. pituus: 1. Parkkila 
Essi, 2. Salmela Johanna, 3. Har-
ju Sofia, 4. Pesonen Eveliina, 5. 
Hirvasniemi Jenni, 6. Flink Pin-
ja, 7. Laakkonen Ronja, 8. Ny-

man Emma.
Tytöt 13 v. pituus: 1. Taka-
rautio Janette, 2. Illikainen 
Ebba, 3. Panuma Moona.
Pojat 11 v. pituus: 1. Sal-
mela Ville-Veikko, 2. Luokka-
nen Oskari, 3. Ahonen Teemu, 
4. Vengasaho Juhana, 5. Kokko 
Niklas, 6. Koivukangas Jani, 7. 
Seppänen Jaakko, 8. Nieme-
lä Otto.

Kesätöitä yli tuhannelle nuorelle OP Ryhmän tuella
OP Ryhmässä syntynyt aja-
tus työllistää nuoria osuus-
pankin tuella poiki töitä 
menneenä kesänä yhteensä 
1131 nuorelle ja työllistäji-
nä oli 50 Osuuspankkia ym-
päri Suomea. OP Pudasjärvi 
lahjoitti kesätyön 14 nuorelle 
kesällä 2015. Tukea varattiin 
yhteensä 20 nuoren työllistä-
miseen ja työllistäviä yhdis-
tyksiä löytyi seitsemän, joista 
kukin työllisti kaksi nuorta. 
Yhdistyksiltä tuli kesätyöllis-
tämisestä myönteistä palau-
tetta.

Jongun kyläyhdistykses-
tä palautetta antoi Suvi Ron-
kainen.

-Meille kesänuorista oli 
todella suuri ilo ja apu! Kylän 
lapsiperheet toivat lapsiaan 
kesäkerhoon mielellään - ja 
miksipä ei, kun kylällämme 
on niin mahtavat nuoret. He 
järjestivät erilaisia kerhopäi-
viä ja retken. Kesäpäivillä he 
vastasivat lasten kilpailuista. 
Kyläyhdistyksemme ei kyllä 
olisi pystynyt palkkaamaan 
kesätyöntekijöitä töihin, ai-
nakaan ilman avustusta. Kii-Kuvassa Sarakylän alueen kyläseuran kesätyöntekijät työtehtävissä.

tos Osuuspankille, tämä oli 
tosi hyvä veto!”

Kaisa Nivala oli tyytyväi-
nen Sarakylän alueen kylä-
seurasta.

-Kiitos Osuuspankille siitä 
tuesta kyläseuralle että saim-
me kaksi nuorta työllistää. 
Nuoret olivat oma-aloitteisia 
ja tunnollisia työntekijöitä.

Mikko Kähkönen
myyntipäällikkö, 
Pudasjärven  
Osuuspankki
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Pistotie 1, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 1, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Esim. juhlateltta 4x8 m 32-42 hlö 
220 €/viikonloppu tai 2 vrk noudettuna.

Myös toimitettuna ja kasattuna. 
Kysy tarjous. Varaa omasi heti. 

Nyt meiltä uudet teltat ja 
tarvikkeet vaikka kesän juhliin!

Lukijan kynästä

Nykyinen koulutyömaa, silta ja tierakentaminen ovat jo huomatta-
vasti virkistäneet pudasjärven yleiselämää, sen ovat huomanneet jo 
monet liikelaitoksetkin. Voidaan vain varmuudella todeta mitä vois-
kaan kaupungissa tapahtua jos reilun 140 miljoonan euron raken-
nustyömaa tekojärven ympärillä aloitettaisiin. Ne varat ei missään 
määrin tulisi veronmaksajilta, vaan siinä toteutuisi se määrättyjen 
tahojen vaatimus, että pohjolanvoimalta voimalavoitot pois.

Asia johon pitäisi jo lopultakin suhtautua vakavasti, on jaloka-
lan palautus Iijokeen. On aivan hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa 
yrittää tehdä mahdottomasta mahdollista. Ei voi olla vertaamat-
ta Kreikan tapaukseen, että kun on jo niin paljon mennyt, niin li-
sää täytyy panna.

Ymmärrän jollakin tavalla Ely-keskuksen virkailijoita ja luon-
nonsuojelijoita; onhan se mukavaa puuhastelua, ajella tankki-auton 
perässä ja seurailla hienoilla seurantalaitteilla muutaman lohen lii-
kehdintää, niistäkin suuri prosentti valuu kuolleena alas.

Nyt olisi korkea aika Ely-keskuksella ottaa lusikka kauniiseen 
käteen ja alkaa tosissaan tutkimaan ja kehittämään Iijoen vesistössä 
elävää paikallista kalakantaa. On selvästi jo havaittavissa, että jota-
kin on pielessä, kun made häipyy vesistöstä ja lahna on valloittanut 
aivan koko vesistön, on pieniäkin järviä, joissa ei ikinä ole lahnaa ta-
vattu ja nyt on niin paljon, että verkkopyyntiä ei voi harrastaa. Vaan 
kun tällaiset asiat ei luultavasti ole seksikkäitä, niin eipä niistä pal-
jon puhuta. On hienompaa puhua lohesta vaikka se olis syömäkel-
votonta ja tautien kantajaa.

Joku vastasi aikaisempaan kirjoitukseeni, että Iijoen alueella 
myydään tuhansia kalastuslupia. Tosi on. Vaan yhtään työpaikkaa se 
ei ole tuonut. On myöskin mielenkiintoinen yhtälö kun kerrotaan, 
jotta lapsillemme pitää jättää puhdas luonto asuttavaksi. Herää ky-
symys: Keille lapsille? Ei puhdas luonto yksistään elätä, pitää olla 
työtä ja aherrusta.

On masentavaa kuunnella, kuinka vielä töissä olevat Pudislaiset 
suunnittelevat, mihinkä päin muuttaisi jos tämä meno jatkuu kau-
pungissamme.

Alpo Laakkonen
Pudasjärveläinen

Mihin Pudasjärvi 
on menossa?

Hirsikoulukampuksella 
harjannostajaiset

Pudasjärven Hirsikampuk-
sen harjannostajaisia vietet-
tiin torstaina 27.8. Rakennus-
työt alkoivat elokuussa 2014 
ja koulu on valmiina kesä-
kuussa 2016. 

Ohjelma alkoi jo heti aa-
musta oppilasryhmien tutus-
tumisella hirsikouluun. Heitä 
kävi paikalla koko aamupäi-
vän ajan. Joitakin oppilaiden 
antamia kommentteja kerrot-
tiin puoliltapäivin alkaneessa 
varsinaisessa harjannostajais-
tilaisuudessa, johon osallis-
tuivat kutsuvieraat ja raken-
nustyöntekijät.

-Tämä on niin suurta ja ih-
meellistä, että mä varmaan 
pyörryn, kun tulen tänne eka 
kerran!

-Täällä on niin hienoa, että 
pitääkö laittaa kravatti, kun 
tulen kouluun?

-Tuleeko tänne uima-al-
laskin?

-Pudasjärvi on edelläkävi-
jä kiinteistöjen leasing rahoi-
tuksessa eli elinkaarimallilla 
rakentamisessa. Pudasjärven 
hirsikoulukampus on suu-
rin rahoituskohteemme ja tu-
lemme tätä käyttämään refe-
renssinä työssämme, totesi 
puheessaan Suomen Kunta-
rahoituksen rahoituspäällik-
kö Daniel Eriksson.

-Olemme rakentamassa 
rakennusta, jossa tapahtuu 
oppimista. Pudasjärven hir-
sikampuksella tulee olemaan 
monipuolista toimintaa ja 
se on kulttuurikeskus, joka 
mahdollistaa erilaiset työta-
vat ja vuorovaikutustilanteet, 
totesi Lemminkäinen talon-
rakentaminen liiketoiminta-
johtaja Esa Kemppainen.

Laajemmin koulutyö-
maasta juttua ja kuvia ensi 
viikon lehdessä, joka on sa-
malla matkailuaiheinen Rus-
kaSyöte lehti.

Heimo Turunen

Pudasjärven hirsikampuksen harjannostajaisissa olivat koululaiset merkittävässä osassa. 
Vierailuvuorossa Kurenalan koulun viides B ja G luokkalaisia (vain osa kuvassa) opetta-
jien Hannele Talvensaaren ja Marita Pilton johtamana. Kuvaan ehti mukaan myös harjan-
nostajaisiin osallistunut Suomen Kuntarahoituksen viestintäpäällikkö Soili Helminen, kol-
mas vasemmalta. 

Harjannostajaisiin kuuluu olennaisena osana hernekeit-
toruokailu ja hirsikoulun harjannostajaisissa noudatettiin 
tätä perinnettä.
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30
su 16.00-21.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KIRPPUTORI

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi, 
puh. 040 508 1854

Saaran putiikki 
+ kirppis

Laadukkaiden vanhojen  
tavaroiden osto- ja myynti.

Kirppis,  
tuoretta kahvia 

ja pullaa.

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  lymfaterapia

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Jukolantie 6, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Teemme kotikäyntejä Kurenalla.

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA
PUHETERAPIA

Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518

fysioterapeutit Riitta Tiainen ja 
Jarno Saari, toimintaterapeutit 
Heidi Perkiö ja Katja Kuusento
puheterapeutti Pirjo Seppänen

Tiloihimme esteetön kulku

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla
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Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Palveluhakemisto

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Pistotie 1, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

Pudasjärvi, Puistotie 2.  Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

OMPELUPALVELUT, TEKSTIILIT

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Ritva Siuruainen
040 190 4344

Yli-Livo, 
Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

TAKSI

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

www.sahkokivela.fi

Kylmälaitteet *Suurkeittiö- ja laitoskoneet *Lämpöpumput
ASENNUS * HUOLTO * KORJAUS

Puh. 0400 283 405

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm.  

lämmitysjärjestelmien uusimiset ja muutostyöt

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi.  
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTETAAN KOTIELÄIMIÄ

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperhelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

Tontti Naisjärven rannalla. pin-
ta-ala 1,3870 ha. Kohteeseen 
menee tie perille. P. 050 571 
9044.

2-kokonahkaista nojatuolia, 
harmaan vihreää, koivurungol-
la. HP. 30 €/kpl. P. 0400 671 
937.

Koivuklapeja, pit. 30 ja 50 cm, 
pakattu 1 m3 säkkeihin, kotiin-
kuljetus. P. 0400 311 233 (klo 
18 jälk).

Myytävänä suomenajokoiran 
pentuja, hyvistä ajavista riis-
taverisistä vanhemmista (emä 
Kuokkamaan Roosa, isä Tiva-
kan Raku). Kuusi urosta, neljä 
narttua. Hp. 600 € /pentu. Luo-
vutus alkaen ma 7.9. P. 0440 
836 125.

Korennolla Korentojärven ran-
nalla 2-h+keittiö, 55 m2, vapau-
tuu to 1.10.2015. P. 0400 512 
997.

Korennolla Korentojärven ran-
nalla paritalosta 1-h+keittiö, 
35 m2, vapaa heti. P. 0400 512 
997.

Yksiö 32 m2, siisti, 2-kerros, Ju-
hontie, vuokra 395 € + vesi ja 
sähkö. P. 040 501 7988

Kyläläisiä harmittavaa ilki-
valtaa on tehty Ala-Siuruan 
uimarannan laavulla Siuru-
anjokivarressa. Laavun si-
sällä oli pidetty keväällä 
tulta, ja laituri poltettu. Tie-
tääköhän asiaa edes kau-
punki, joka laittanut laavut 
ja laiturin. Kesällä on toki 
pystytty uimaan, mutta il-

man laituria.

Nimim. kyläläinen

Ilkivaltaa Ala-Siuruan 
uimarannalla

Heinäseipäitä 16 kpl. Hinta 
max. 2 €/kpl. P. 045 110 3650.

KUN HALUAT  PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI JÄÄNEESTÄ 

TAVARASTA, TAI TARVITSET 
JOTAIN, ILMOITA PUDASTORILLA

ILMAISEKSI.

SEKALAISTA

Annetaan söpö mustavalkoi-
nen poika kissanpentu, ikä 10 
vk hyvään kotiin. P. 040 540 
0579.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Noin 50 vuotta vanhan toiveen/lupauksen toteutus - Risto Rytingin taidetta
5. -30.9.  Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 Jyrkkäkoski Campingin piha, kävellään, juostaan, holkätään 
yhdessä. 
Sienipäivä Syötteen luontokeskuksella la 5.9. klo 9-17.
Jalkapallon E11 -JLM-turnaus la 5.9. klo 10 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Syysmarkkinat la 5.9. klo 10 OSAO:n Pudasjärven yksikkö.
No speed limit - huippunopeuden mittauspäivä la 5.9. klo 10. Pudasjärven ilmailukeskus, 
Ranuantie 474.
FC Kurenpojat - Ajax Sarkkiranta su 6.9. klo 15 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Cooperin testi ma 7.9. klo 20. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran nuotioilta Asmuntin kentän kodalla maanantaina 
7.9. klo 19.
Kurentanssit 11.-12.9. Tuomas Sammelvuo -sali klo 17-20. Lasten tanssikurssi 
Koskenhovilla la 12.9. klo 12-14, Kurentanssi-iltatapahtuma Tuomas Sammelvuo -salissa la 12.9. 
alkaen klo 17.
Pudasjärven rauhanyhdistyksen syysmyyjäiset pe 11.9. klo 18 rauhanyhdistyksellä.
Lavatanssit pe 11.9. Jyrkkäkoskella klo 21-01.30.
Huippukymppi la 12.9. klo 14 Huippukymppi on Iso-Syöte cup -osakilpailu. Iso-Syöte,.Ku-
rentanssi-lavatanssit la 12.9. Jyrkkäkoskella klo 21-01.30.
Sorasyöte pyöräilytapahtuma 11.-13.9. Pikku-Syöte.
Luppovesi Palaa -tapahtuma 12.9. klo 18-20.30 Luppoveden rannalla, Iso-Syöte.
Nuotioilta 12.9. klo 17. Sarakylässä entisellä K-kaupalla.
RuskaTreffit la 12.9. Samana viikonloppuna Syötteellä tapahtuu myös paljon muuta kivaa.
FC Kurenpojat - OuRe su 20.9. klo 15.  Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.    Taivalkosken Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 6.9.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO 

Pääpalkintona 250 euron ostokortti.
Palloraja 54.

Tervetuloa!

Isosyötteentie 246, 93280 Syöte Varaa 
majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Tarkista päivitetyt tiedot netistä. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

La 12.9. 
Kake Randelin
lippu 12,-, orkesteri alkaa 
soittamaan n. klo 22-23

Koskenhovilla 
su 6.9.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Kurenalan kyläyhdistys ry järjestää linja-autoretken 

Kainuuseen la 12.9.2015. 
Matkakohteena on Kajaani, jossa tutustumme Nuotta 
ry:n toimintaan (työllisyyden ja ympäristön hoito) sekä 
Kierrätyskeskus Entrinkiin. Lisäksi retki sisältää yllätys-

ohjelmaa ja matkan aikana suoritamme arvontaa.
Matkan hinta on jäsenille 20 € ja muille 25 €, sisältäen 

matkan, lounaan, ohjelmat ja kahvit.

Tervetuloa iloiselle retkelle Kainuuseen, 
ota kaveri tai kaksi mukaan! 

Kierretään ja katsellaan, mutta luentojakin kuunnellaan.
Lähtö S-marketin linja-autopysäkiltä la 12.9. klo 7. ja 

paluu n. klo 18. 
Sitovat ilmoittautumiset 

Kerttu Simulle p. 040 730 9481 tai Aini Seppäselle 
p. 040 759 6716 ma 7.9 mennessä.

Paljon kysytty ja odotettu…

Kirjaston aukioloajat 1.9. -31.12.
maanantai, tiistai ja torstai  klo 10 - 19 
keskiviikko ja perjantai  klo 10 - 16

Juhlapyhien aattona  klo 10 - 15 
Sunnuntaisin ja juhlapyhinä  suljettu

Lisäksi kirjasto on viikoilla 39 – 49 avoinna lauantaisin klo 10 - 15.

Huom! Kirjasto suljettu torstaina 3.9. henkilökunnan virkistyspäi-
vän vuoksi sekä perjantaina 11.9. Kurenalan koulun kansainvälisyys-
kasvatuspäivän vuoksi.

Pudasjärven kaupunginkirjasto 
Tuulimyllyntie 4, puh. 040 826 6434, www.pudasjarvi.fi/kirjasto

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti 
tervetullut!

Jumalanpalvelus su 6.9. klo 11.
Jumalanpalvelu su 13.9. klo 11.
Tiistaisin sana ja rukous klo 18. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

TEHOKÄVELY 
su 6.9. klo 18 Puikkarin piha. 
Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 

Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 
lopussa osallistumiskertojen mukaan.  

Järjestää Kansalaisopisto ja 
PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

MOBO on älypuhelimille ke-
hitetty sovellus, jonka avulla 
voi suunnistaa sille erityisesti 
suunnitelluilla radoilla. MO-
BOn myötä kiintorastit siir-
tyvät nykyaikaan. Sen avulla 
voi helposti tutustua suun-
nistukseen ja testata omia tai-
tojaan. Rastit ovat kiinteäs-
ti paikallaan, joten valmiilla 
MOBO-radalla voi suunnis-
taa milloin vain omatoimises-
ti tai porukalla. Tällä hetkel-
lä Suomessa voi suunnistaa 
MOBOn avulla aina Helsin-
gistä Inariin. Pudasjärven en-
simmäinen MOBOrata löytyy 
Jyrkkäkosken lenkkipolun 
ympäristöstä.

MOBO- suunnistus sopii 
niin lapsille, nuorille kuin ai-
kuisille tai vaikka perheen yh-
teiseen ulkoiluun. Välineeksi 
tarvitsee älypuhelimen ja sii-
hen ladattavan ilmaisen so-

MOBO tuo suunnis-
tuksen mobiiliaikaan

velluksen. Puhelin toimii sit-
ten suunnistuksen karttana, 
kompassina ja leimasimena. 
MOBO-rasteilla on kiinteät 
laatat, joilla leimataan luke-
malla QR-koodi tai NFC-tar-
ra.

Torstaina 10.9. Pudasjär-
ven kaupungin ja Pudasjär-
ven Urheilijoiden yhteistyö-
nä järjestetään tutustumisilta 
suunnistuksen saloihin Jyrk-
käkoskella klo 17.30 -19 vä-
lisenä aikana. Paikalle ovat 
tervetulleita kaikki niin MO-
BO-suunnistuksesta kuin ihan 
tavallisesta kartan ja kompas-
sin kanssa suunnistuksesta 
kiinnostuneet. Illan aikana on 
mahdollisuus saada opastusta 
suunnistuksessa. Lapsille jär-
jestetään rastireitti (RR) ja tu-
kireitti (TR)-suunnistusta. 

Riitta Jaakola

Kaverukset kalalla

Paason Hannes oli Rissa-
sen poikien luona yökylässä 
ja pojat harrastivat ahkeras-
ti kalastusta. Saalistakin tuli. 
Hannes ja Olli saivat virve-
lillä Kivarista komeita hau-
kia kesäkuun 21. päivä. Han-
neksen kala oli 35 cm pitkä ja 
painoi 400 g. Ollin hauki oli 
63 cm ja painoi 2 kg.

Ahkeruudesta palkinto

Ahkera kalastaja palkittiin, 
kun Ossi sai Kivarista vir-
velillä komean hauen kesä-
kuun viides päivä. Mittaa 
hauella oli 40 cm ja painoa 
0.5 kg.

Ilmoittautumiset Vesa Simoselle 
10.9. mennessä, puh. 040 732 8271

Närekerho ry
RUSKARETKI 

Närekerhon jäsenille  
2.-4.10. Luostotunturille.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Maila 045 120 8750
Anne 041 506 0738

Tervetuloa mukaan! 

Pudasjärven maa-ja 
kotitalousnaisten syksyn 

toimintaa: 
Ke 9.9. klo 10.00  Viriketoimintaa Kurenkartanon  
 asukkaille
La 19.9. klo 9.00  Koko kansan hemmottelupäivä  
 Palvelutalolla
Su 11.10. klo 9.00  Lähtö kädentaitomessuille Ouluun
To 22.10. klo 18.00  Käsityöilta seurakuntatalolla
To 19.11. klo 16.00  Ruokakurssi seurakuntatalolla
La 5.12. klo 13.00  Jouluruokailu Liepeen väentuvalla

Oulun Seudun Leader myön-
si 31.8. Utajärvellä pidetyssä 
hallituksen kokouksessa alu-
eensa yrityksille ja yhteisöil-
le rahoitusta 517 000 euroa. 
Käsittelyssä oli kuusi yritys-
tukihakemusta, joista viidelle 
tehtiin myönteinen rahoitus-
päätös; Kempeleen kunnal-
le kierrätyskeskuksen remon-
tointiin, Kuivasjärven Aura 
ry:lle Auranmajan remontoin-

tiin, Muhoksen 4H –yhdistyk-
selle, Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta ry:lle ja pudasjärve-
läiselle Panumajärvi ry:lle. 
Kunnostushankkeessa teh-
dään Panumajärven pohjan 
sedimenttitutkimus ja Panu-
maojan kunnostustarveselvi-
tys. Hankkeelle myönnettiin 
tukea 11 000 euroa.

Pirjo Hongisto

Panumajärvi ry:lle 
avustusta

Sotiemme veteraanien 
kirkkopäivä Haukiputaalla 

su 13.9.2015
Kirkkopäivän jumalanpalvelus alkaa klo 10 ja 

päiväjuhla ruokailun jälkeen klo 13.30 

Teemme retken tapahtumaan.
Lähdemme linja-autoasemalta klo 8.00

Palaamme ohjelman päätyttyä. 

Ilmoittautuminen 11.9. mennessä 
Teuvo Törmäselle puh. 040 715 0413 tai 

Helmi Tervolle puh. (08) 822 070.

Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Jäsenet saattajineen, 
myös kannattajajäsenet, tervetuloa! 
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Hetejärven Maa- ja Kotitalousseura 
juhli 80. toimintavuottaan

Hauskan ja vauhdikkaan Hetekylän lääkäriasema –sketsin esiintyjät: Eino ja Aira Timonen, 
Antti ja Anja Jokikokko, Kalevi Turves, Annikki Paavola, Anja Kauppi. 

Ritva Jurvansuu ja Jouko Niva esittelivät seuran historiikin.

Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa…

Orkesteri Antti Varpu, Olavi Rautio, Antti Jokikokko, Heimo 
Heikkilä, Olavi Kyrö.

Leppeässä ja aurinkoisessa, 
orastavan alkusyksyn sääs-
sä, vietti Hetejärven Maa- ja 
Kotitalousseura 80-vuotis-
juhliaan sunnuntaina 30.8. 
Hetepirtillä. Juhlaa vietet-
tiin leppoisissa merkeis-
sä reilun 60 juhlavieraan 
osallistuessa. Käytiin läpi 
seuran historiaa perusta-
misesta lähtien, laulettiin 
yhteislauluja ja kuunneltiin 
musiikkia Antti Jokikokon 
kokoaman orkesterin joh-
dolla, palkittiin ansioitu-
neita seuralaisia ja seurat-
tiin myös hauskaa sketsiä. 
Tietenkään ei pidä unoh-
taa maukkaita tarjoiluja la-
pin ukon keittoineen ja täy-
tekakkuineen. 

Alussa tervehdyssanat 
tilaisuuteen lausui Jouko 
Niva. Hän totesi seuran ti-
lanteen olevan tällä hetkellä 
hyvän, 80 vuotta on täynnä 
ja on 80 jäsentä. Uudistu-
mista kuitenkin tarvitaan, 
ettei toiminta ala hiipua. Ta-
voitteeksi hänen mukaansa 
voidaan asettaa seuraaval-
le 10 vuodelle: 90 vuotta, 90 
jäsentä. 

Hetekylän Maa- ja Ko-
titalousseuran historiikin 
esittelivät puheenjohtaja 
Jouko Niva ja varapuheen-
johtaja Ritva Jurvansuu. 

Historiikin olivat laatineet 
Sirpa Takkinen sekä Ritva 
Jurvansuu ja Mira Jurvan-
suu, joka myös oli koonnut 
historiikin kuvaesityksen. 
Hetekylän maamiesseura 
perustettiin 25.3.1935 tar-
koituksenaan toimia maa-
talouden edistämiseksi, 
yhteistoiminnan aikaansaa-
miseksi ja tukemiseksi sekä 
yleensä alueensa väestön 
maatalouden sivistyksen 

kohottamiseksi. Alusta al-
kaen toiminta on ollut epä-
poliittista ja pyrkinyt saa-
maan mukaansa kaikki 
vaikutusalueensa ihmiset. 

Hetekylän Maamiesseu-
ra ja Hetejärven Maa- ja Ko-
titalousnaiset löivät ”hynt-
tyyt yhteen” keväällä 1992 
ja silloin syntyi nykymuo-
toinen Hetejärven Maa- ja 
Kotitalousseura. 

Toiminta on vuosikym-

Vuoden 2015 kunniajäseniä Heikki Ekdahl, Sirkka Fredriksson ja Asta Karvonen. Kuvasta 
puuttuvat Elvi Sarjanoja ja Ruut Paavola.

menten aikana ollut hyvin 
monipuolista, ihan käytän-
nön traktori- ja työväline-
hankinnoista erilaisiin kil-
pailuihin, kursseihin, 
opiskeluun, juhliin ja tutus-
tumismatkoihin. On oltu jä-
senten elämässä mukana 
niin iloissa kuin surussakin. 

Markku Kemppainen 

Pudasjärven golfmes-
taruuskilpailut käy-
tiin Koillis-Golfin ken-
tällä sunnuntaina 30.8. 
aivan loistavassa au-
ringon paisteessa ja lep-
peässä kesätuulessa. Kisa 
pelattiin pistebogey-

Maaret Ihme ja Jouni Kokko golfmestareiksi
pelinä, joka on maailma-
laajuisesti käytössä oleva 
pelimuoto. Golfin tasoitus-
järjestelmä perustuu bobey-
piste-laskentaan. Yksi par-
haista ominaisuuksista 
tässä pelimuodossa on se, 
että vaikka joku väylä me-
nisi pipariksi, niin se ei vie-
lä pilaa koko kierrosta. Siitä 
väylästä ei vain saa pistei-
tä. Kilpailuun osallistujia 
oli mukavasti, vaikka kaik-
ki aktiiviset harrastajat ei-
vät päässeetkään mukaan.

Palkintoina oli muhke-
at kaupungin mitalit ja eri-
koispalkintona kilpailun 

parhaalle pelaajalla uusi 
Galaxy-älypuhelin. Kisa 
erikoispalkinnosta oli ää-
rimmäisen tiukka Maaret 
Ihmeen ja Jouni Kokon vä-
lillä. Molemmat pelasivat 
39 pistettä ja voitto ratkesi 
Maaretin eduksi hänen pie-
nemmän tasoituksen takia. 

Golf-kausi  
jatkuu edelleen!

Jari Jussila

Tulokset:
Naiset: 1) Maaret Ihme 76 
lyöntiä ja 39 bogeypistettä, 2) 

Jouni Kokko ja Maaret Ihme Pudasjärven golfmestarei-
ta 2015.

Tuula Hietava 75, 36 p, 3) Jaa-
na Iinattiniemi 76, 34 p, 4) Lea 
Törrö 78, 32 p, 5) Marja-Liisa 
Kumpuvaara 84, 27 p.
Miehet: 1) Jouni Kokko 80 
lyöntiä ja 39 bogeypistettä, 2) 
Jari Jussila 63, 36 p, 3) Osmo 
Kumpuvaara 67, 34 p, 4) Joonas 
Hietava 69, 34 p, 5) Pertti Polo-
järvi 81, 34 p, 6) Mikko Hieta-
va 69, 33 p, 7) Pekka Kinnunen 
68, 32 p, 8) Mika Pesonen 76, 
31 p, 9) Risto Poropudas 78, 
30 p, 10) Matti Juurikka 68, 29 
p, 11) Olavi Leinonen 84, 28 p, 
12) Mauri Kavalus 87, 27 p, 13) 
Rauno Komulainen 109, 16 p.
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   SYYSMARKKINOILLE ja Toivotamme 
sinut tervetulleeksi

ammattioppilaitokselle (Jyrkkäkoskentie 18) Lauantaina 5.9.2015 

Tapahtumia 

aamusta iltaan! 

seuraamaan Kenttäratsastusvalmennusta ja 
kenttäratsastusesityksiä

Hox! Markkinamyyjiä toivotaan 
paikalle runsaasti. 

Ilmaiset markkinapaikat, 
varaukset  puh. 0400 688 440  Pudasjärven  yksikkö

Meiltä myös Ruukki kattopellit, pätkäpellit, 
rännit ja kattoturvatuotteet

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi -ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät
Tule ja pyydä tarjous!

Tanssi-

tapahtumia

Juhamatti 
Tanssi-
kursseja

Päivi Perttunen

Järjestäjät:  
Pudasjärven Urheilijat, 
Pudasjärven Kaupunki, 

Pudasjärven Nuoriso seura  

www.kurentanssi.net

Tuomas Kaikkonen
& Onnen kerjäläiset

PE 11.9.2015  TANSSIKURSSI • HIDAS VALSSI, JIVE • Tuomas Sammelvuo -salilla klo 17-20 • Päivi Perttunen
                          20 € • buffetti • LAVATANSSIT • Jyrkkäkoskella klo 21-01.30  • Juhamatti •  lippu 15 €
LA 12.9.2015   LASTEN TANSSIKURSSI • Koskenhovilla klo 12-14  • Inka Kipinä • Ei osallistumismaksua!

  KURENTANSSI-ILTATAPAHTUMA •  Tuomas Sammelvuo -salilla klo 17
  • lippu 12 €, koululaiset (alle 16 v.) 9 €  • buffetti 
  KURENTANSSI-LAVATANSSIT • Jyrkkäkoskella klo 21-01.30  

 • Tuomas Kaikkonen ja Onnen kerjäläiset • lippu 15 €

JYRKKÄKOSKEN TANSSILIPPUPAKETTI pe- ja la-iltojen tansseihin 20€

Pudas-
järvellä

Pe-La 
11.-12.9.

2015Näe ja koe  

tanssin 
riemua!

HUIppu
viikonloppu

SYÖTE 11.-1
3.9.2015

PE  11.
9. klo 18.20 

Kestävyysseminaari hotelli Is
o-Syöte

La 12.9.

Huippukymppi

SyöteResortin karavaanikauden avajaiset

KLO 10.00 -16
.00

LUONTOKESKUKSEN RUSKALAUANTAI 

klo 18-21

luppovesipalaa ruskatapahtuma

LAUANTAINA MAHTAVA ILOTULITUS

www.syote.fi

TAIDENÄYTTELY 5.-30.9.2015
Kulttuurikeskus Pohjantähti

N. 50 v. vanhan
toiveen/lupauksen

toteutus

RISTO RYTINKI
Seinäjoki

Avajaiset
pe 4.9. klo 18-20

Teollisuustie 1
93100 Pudasjärvi

Puh. 040 826 6586

AVOINNA
ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17

to-pe suljettu

TERVETULOA! Pudasjärven kaupunki/kulttuuripalvelut


