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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kehittämisen ilmapiiriä ja
uskoa tulevaisuuteen s. 7

Virkahuumekoirien 
SM-kilpailut 

Iso-Syötteellä s. 8

Kaupan päälle
ToiseT silmälasiT Tai auRinKolasiT 
VoimaKKuuKsilla

Bonus tuplana

S-kanava.fi

Bonusjopa 10 %

meillä pääset silmälääkärille nopeasti
Varaa aika 08 822 416

21osta
maksa

TuplapäiVäT

+ Bonus Tuplana

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset silmälasit 
tai aurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle, tarjoamme edullisemman. Kaupan päälle 
annettavien silmälasien linssit ja kehykset laajasta erityismallistosta. Etu koskee uusia 
tilauksia. Lisäksi saat S-Etu kortilla Bonusta tuplana, jopa 10 % lokakuussa maksetuista 
ostoksista. Voimassa 31.10.2014 asti. Ei muita alennuksia. Etusi arvo jopa 598 €. Lisää asiakas-
omistajuudesta: www.s-kanava.fi

Ajanvaraus silmälääkärille tai optikolle 08 822 416

PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma-pe 9.30-17

Paikalliset pojat 
valmiina katolle!

Soita:  08 2377 9501

Hakatie 15 · Kempele · laaturemontti.fi

Meiltä  kattoremontti helposti ja 
vaivattomasti jopa 2 päivässä.
Tuomme tullessamme, viemme 
mennessämme – siisTiT piHaT! 
Kauttamme myös raHoiTus.

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

Torstaista 
alkaen

ruispalaT
9 kpl/500 g

voileipä-
kurkkuja
670/360 g

2,55
prk

1,10
pss

saunapalvi-
siivu 350 g

2,89
pkt

lasTen
kerhoTossuT

4,50

lopuT lasTen
TuulipuvuT

25,00TuulipuvuT
miesten

48,90
naisten

59,80

lasTen 
TuulihousuT

28,50

omo pyykinpesunesTe 1 l
• regular
• color sensitive
• sensitive
• color

surf pyykinpesujauhe
kirjo- ja valkopyykille 4 kg

7,95
omo pyykinpesu-
jauhe color 4,54 kg

3,99
4,50 14,95

38,50

mausTe-
kurkku

purkki 8,2/4,5 kg

14,90
prk

2,00

keTsuppi
500ml/570 g

1,99
pll

naisTen  kevyT-
ToppaTakki

29,00

peruslenkki
200 g

3 kpl

Huom! to 2.10. liike auki klo 9-14 ja 
pe 3.10. liike suljettu. 

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 15.10., 
ke 22.10. ja ke 29.10.  

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

LOKAKUUN TARJOUS

SPA-VARTALOHOITO
SIS. KOKOVARTALON KUORINNAN JA HIERONNAN

55€55€55€55€

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com
Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

49,-

Kylästellyyn ja Kotostelluun!
trofé 

tasKullinen 
tuniKa (koot s-3Xl)

39,-

trofé 
Housuja 
(koot s-3Xl)

49,-

Huppareita 
tarjous-
Hinnoin

(ovh. 59-69 €)
VOImASSA 4.10. SAAKKA

Ompelupalvelu
Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 

Puh. 040 960 5392 
Avoinna: 

MA-PE 10 - 17

Liike suLjettu 
pe 3.10. 
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti

Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Myyntineuvottelija
markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija, 
taitto
Jenni Peltoniemi
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Lämmin kiitos kaikille Teille, 
jotka kunnioititte

rakkaamme

Saimi 
KAIPAISEN

muistoa ja
otitte osaa suruumme.

sukulaiset ja ystävät

Lämmin kiitos 
minua muistaneille ja 
kanssani juhlineille 
jäädessäni vapaalle.

Liisa Ervasti

Perhemessu  seurakunta-
kodissa su 5.10. kello 12,  
Jaakko Sääskilahti, Keijo 
Piirainen, lapsikuoro.
Lapset avustavat saarnassa 
ja kolehdin keruussa. En-
kelikulkueeseen osallistu-
via lapsia pyydämme saa-
pumaan viimeistään kello 
11.40 seurakuntakodille. 
Kahvit ja mehut.
Perhemessu Paukkerinhar-
jun kylätalossa su 5.10. kel-
lo 13, Juha Rauhala, Jukka 

Jaakkola.
Vanhustenviikon viikko-
messu keskiviikkona 8.10. 
kello 13 seurakuntakodis-
sa, Juha Kukkurainen, Juha 
Rauhala. Jukka Jaakkola ja 
eläkeläisten musiikkipiiri. 
Keskiviikon viikkomessuun 
toivotamme tervetulleik-
si erityisesti vapaaehtoisia 
auttajia ja omaisia tuomaan 
vanhuksia kodeista, eri lai-
toksista sekä asumispalvelu-
yksiköistä seurakuntakodil-
le. Kirkkokahvit.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
1.10. kello 10-13 
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ma 6.10. kello 18.
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 6.10. kello 11.
Ystävänkammari kokoontuu 
seurakuntatalolla tiistaisin  
kello 12. Tervetuloa mukaan! 
Sauvakävely tiistaisin kel-
lo 18, kokoonnutaan Liepeen 
väentuvalle, lopuksi iltakah-
vit  ja  iltahartaus.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 
2.10. kello 17.
Kuorot:  eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 1.10. kello 13, Vox 
Margarita ke 1.10. kello 18, 
kirkkokuoro to 2.10. kello 
18,  lapsikuoro to 2.10, kello 
16.30, Sarakylän kappelikuo-
ro to 2.10. kello 18.15.
Nuorisotyö: Nuorten iltakah-
vila Rönö pe 3.10. kello 18.
Rippikoulun lauantaipäivä: 
Kesä II ja Erä, la 4.10. kello 
9.30-13.15 seurakuntakodis-
sa, oma kynä mukaan.
Varhaisnuorisotyö: 
- ma kello 16-17 Palloiluker-

ho 9-13v.  Lakarin koulun 
sali

- ti kello 16.30-18 Kokkikerho 
(6-9 vuotiaat) seurakunta-
talo, Kanttorila (täynnä)

- ke kello 17-18.30 Kokkiker-
ho (10-13 vuotiaat) seura-
kuntatalo, Kanttorila

- ke kello 17-18.30 Puuhaker-
ho Livon koulu

- to kello 16-17.30 Monitoi-

mikerho (7-10 vuotiaat) 
seurakuntatalo, Rönö

- su kello 16.30-18 Puuha-
muksut (6-13 vuotiaat) He-
tepirtti, Hetekylä

Partiotoiminta: Sudenpen-
nut (7-9 vuotiaat) keskiviik-
koisin kello 17-18 seurakun-
tatalolla ja SeikkailijaTarpojat 
(10-13 vuotiaat) keskiviikkoi-
sin kello 18-19 seurakuntata-
lolla. Erityisesti sudenpen-
tujen ryhmä kaipailee uusia 
innokkaita tyttöjä ja poikia. 
Lisätietoja partiotoiminnasta: 
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040 
571 46 36/Tiina.
Perhekerhot: seurakuntako-
dissa ke 1.10. ja 2.10. kello 
10-13 ja iltaperhekerho seu-
rakuntakodissa to  2.10. kel-
lo 16.30-18.30. Perhekerho 
Paukkerinharjun kylätalossa 
pe 3.10. kello 9.30-11.30.  Per-
hekerho Sarakylän koulul-
la päiväkerhotilassa ke 1.10. 
kello 11. Isovanhemmat ter-
vetulleita kaikkiin perheker-

hoihin.  
Satumuskari Hopeatiuku 
seurakuntakodissa perjan-
taisin, 2-3- vuotiaiden ryh-
mä kello 9.30-10.15 ja 
4-5- vuotiaiden ryhmä kello 
10.30-11.15. 
Lapsiparkki kokoontuu 
seurakuntakodin päiväker-
hotiloissa perjantaisin kel-
lo 9.30-12. Ilmoittautumiset 
(08) 882 3100. 
Rauhanyhdistykset:  Kä-
sityöilta Sarakylässä Arto 
Nurmelalla pe 3.10. kello 
18, lauluseurat Sarakyläs-
sä Iivari Jurmulla su 5.10. 
kello 19. Kodinilta: alustus 
Erkki Piri,  Kurenalan rau-
hanyhdistyksellä su 5.10. 
kello 17.
Kastettu: Lyyli Silja Elmii-
na Pulkkanen, Emilia Adal-
miina Hyttinen.
Haudattu:  Arvi Sarajär-
vi  85 v, Martti Olavi Taka-
harju 82 v, Valma Juliaana  
Tuomainen 80 v.

Lapsia kannattaa suojella ja opastaa, ja antaa heille juu-
ret ja siivet.

Tehtävä kuuluu ensisijaisesti lasten vanhemmille ja 
kummeille, vaikka me niin mielellään sysäisimme vas-
tuun joidenkin ”enkelien” hoidettavaksi. 

Heitäkin kyllä tarvitaan.
mikkelinpäivä on omistettu lapsille ja enkeleille. 

Virallisesti päivän painopiste on viime aikoina siirty-
nyt lapsista enkelien suuntaan, sillä yhä enemmän pu-
hutaan enkelien sunnuntaista. Alun perin, 400-luvulta 
lähtien päivä omistettiin enkeli mikaelille, joka menes-
tyksekkäästi vastusti pahuuden voimia. Vähitellen täs-
tä erityispyhästä tuli kuitenkin kaikkien enkeleiden ni-
mikkopäivä.

Arkkienkeli mikael on antanut nimen koko juhlalle. 
Nimi on hepreaa ja tarkoittaa ”kuka on kuin Jumala” 
(mi-ka-el). Hän on yksi niistä enkelihahmoista, jotka 
maailmanlaajuisesti tunnetaan nimeltä. Yleensä enke-
lit kuitenkin jäävät Raamatun lehdilläkin nimettömik-
si, sillä heidät tunnistetaan Jumalan sanantuojiksi tai lä-
hettiläiksi vasta jälkikäteen.

Raamatun historiasta tunnettujen mikaelin, Gabri-
elin, Rafaelin ja Urielin rinnalla tämän ajan enkelit saat-
tavat lisäksi tuntua liian arkisilta, vaikka tiedämmekin, 
etteivät enkelit tarvitse siipiä. No, kukapa nyt naapu-
ria tai vaikka siskoa tai veljeä, saati työtoveria, enkelik-
si uskoisi taikka tituleeraisi.

Raamatun mukaan enkelit tuovat tavallisesti vies-

tejä Jumalalta pelkässä ihmishahmossa. Yleensä he pis-
tävät sanomallaan, selityksillään ja varoituksillaan jal-
kamme maan tasalle ja auttavat oivaltamaan omaa 
elämäntilannettamme. Näin he suojelevat ja opasta-
vat meitä ja lapsiamme muistuttamalla elämän oikeas-
ta ja väärästä.

Enkeleitä, Jumalan viestinviejiä, ei tule palvoa (Kol. 
2: 18) eikä edes rukoilla. Sen sijaan kannattaa kuunnel-
la, kun Hän kysyy: ”Kenet minä nyt lähetän?” Olisiko 
meillä rohkeutta astua enkelin saappaisiin ja vastata: 

”Lähetä minut”.

Wille Riekkinen

Lasten ja enkeleiden päivä

Pudasjärven seurakuntatalon 
rippikoulusalissa luovutettiin 
tiistaina 30.9. sotaorpotun-
nuksia ja valtiovallan kunni-
anosoituksia Pudasjärven re-
kisteröityneille sotaorvoille. 
Oulun seudun Sotaorpoyh-
distyksen Pekka Perä lausui 
tilaisuudessa kunnianosoi-
tuksen sotaorvoille:

- Osoitamme kunnioituk-
semme Suomen sodissa isän-
sä ja/tai äitinsä menettänei-
den sotaorpojen arvokkaasta 
uhrauksesta isänmaamme 
puolesta, Pekka Perä kiitteli 
väkeä elämäntyöstä Suomen 
hyväksi ennen kuin hän ja yh-
distyksen puheenjohtaja Sep-
po Turunen alkoivat jakaa So-
taorpotunnustuksia.

Pudasjärvellä vuosien 
1939–1945 sodista sotaleskiä 
jäi 151 ja sotaorpoja jäi 381 

Sotaorvot saivat vihdoin tunnustuksen
henkilöä. Nyt kaatuneitten 
omaisten liiton tietoon Pu-
dasjärveltä rekisteröityi 48 so-
taorpoa.

Yksi sotaorvon tunnustuk-
sen saanut oli Arvo Niska-
saari, joka kertoi pudasjärve-
läisten sotaorpojen puolesta 
pitämässään puheenvuoros-
sa, että tämä oli joukolle tär-
keä juhlan hetki ja yhteen ko-
koontumisen tilaisuus.

- Joskus meiltä saattaa olla 
unohduksissa mitä olemme 
menettäneet ja millainen elä-
mä on sen vuoksi ollut. Mut-
ta uskallan sanoa että hyvin 
olemme selvinneet. Näis-
sä tapahtumissa myös näem-
me toisiamme. Vaikka vuosi-
kymmeniä olemme kulkeneet 
samoissa ympyröissä, en ole 
tiennyt montakaan joilla on 
ollut sama elämän osa, kertoo 

Niskasaari.
Kaatuneitten Omaisten 

Liitto ry teki yhteistyössä yh-
distystensä kanssa rekisteröi-
mishankkeen, jolla saataisiin 
tietoon vielä elossa olevi-
en sotaorpojen määrä. Lisäk-
si hankkeella pyrittiin edis-
tämään sitä, että valtiovalta 
tunnustaisi virallisesti sotaor-
pojen olemassaolon.

Sotaorvoiksi jäi aikanaan 
yli 50 000 lasta, joista arvioi-
daan vielä olevan elossa noin 
puolet. Valtakunnalliseen re-
kisteriin tietonsa on ilmoit-
tanut yli 16 000 sotaorpoa. 
Syyskuussa 2013 sosiaali- ja 
terveysministeriöltä saatiin 
tietoa valtiovallan tunnustuk-
sen myöntämisestä, mutta sa-
nanmuoto muutettiin kunni-
anosoitukseksi, joka sisältää 
myös tunnustuksen. JK

Aimo Vuorisen suunnitteleman sotaorpojen tunnuksen 
pohjana on kukka, jonka päällä on sururisti ja Suomen 
Leijona.

Orvokki Hyttinen Kongasjärveltä oli yksi tilaisuudes-
sa sotaorpotunnuksen saaneista henkilöistä. Pinssiä 
kiinnittää pudasjärveläislähtöinen Pekka Perä Oulun 
seudun sotaorpoyhdistyksestä.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Sisustuspäivä Rautiassa
Pudasjärven Rautiassa tors-
taina 25.9. järjestetyssä sisus-
tuspäivässä oli jo heti aamul-
la väkeä kahvittelemassa ja 
tutustumassa viimeisimpiin 
sisustusideoihin. Monipuo-
linen esittelypäivä kokosi 
runsaasti eri-ikäisiä ihmisiä 
paikalle. Kauppias Jaana Val-
kola kertoi saaneensa ideoita 
sisustuspäivään kierrelles-
sään asunto- ja sisustusmes-
suilla.

Maaleja ja uusimpia sisus-
tusvärejä oli esittelemässä 
värisuunnittelija Marjo Re-
mes Teknokselta, joka ker-
toi kulkevansa eri paikoissa 
esittelemässä ja neuvomassa 
ihmisiä erilaisissa sisustus-
maalaustekniikoissa ja ker-
tomassa uusista tuulista vä-
rimaailmassa. Pudasjärvellä 
hän esitteli myös uutta kra-
kelointi -maalaustekniikkaa, 
jolla saadaan maalauspinnas-
ta niin sanotusti ”halkeilleen” 
näköinen.  Cellon kylpyhuo-
nekalusteita esitteli Janne Ke-
ränen, Gerflor asuntomatto-
ja ja vinyylilankkuja Jouko 
Peltokorpi ja Kärcher Oy:ltä 
tuotteiden tehokkaasta puh-
distuksesta kertoili Ismo Hy-
väri.  Asiakkailla oli kahvitte-
lun ja esittelijöiden tuotteisiin 
tutustumisen lomassa mah-
dollisuus osallistua pihaka-

Teknoksen värisuunnittelija Marjo Remes esittelemäs-
sä Krakelointi maalaustekniikkaa.

Kahvi maistui esittelijöiden pisteiden kiertämisen välissä. 

Rautia -kauppias Jaana 
Valkola oli tyytyväinen si-
sustuspäivän tuomiin uu-
siin ideoihin. 

lusteryhmän arvontaan, jon-
ka voitti Oiva Lasanen.

Jenni Peltoniemi

Hieronnat
Jäsenkorjaukset
Hermopinteiden avaukset ym.

Työt jatkuvat 

edelleen!

Laillistettu Hieroja
Kauko Yliportimo
Juhontie 1, 93100 Pudasjärvi
Soita! Puh. 040 501 6189

Saaristomeren lämmin- ja  
kylmäsavukirjolohifileet
n.  800 g

1495
kg

139
pS

kariniemen kananpojan  
marinoitu rintaleike
n. 1,6 kg

599
kg

kurkelan 
kaurarieskat
360-430 g (6,95-8,31kg)

299
pS995

kg

Hk  
takuumurea naudan  
sisä- tai paahtopaisti 
 

Tuore lohifilee
vakuumi
Norja 
rajoitus: 2 pkt/talous  

699
kg 099

rS

kirsikkatomaatti
250 g (3,96/kg)
Suomi

ErÄ

Tarjoukset voimassa to-su 2.-5.10.

Oululainen  
reissumies  
ruis- ja  
kaurasämpylät 
280 g (4,96/kg)

Friskies 
Adult
runsaasti 
lihaa 
koiranruoka
15 kg säki (1,13/kg)

1695
SÄkkI

Hk porsaan lapa tai 
etuselkä
n. 5 kg
vakuumi

349
kg

Arvonnassa Fatboy kissan ja 
koiran lepopatjat arvontapäivä 

to 9.10.

Tarjous voimassa 31.10. saakka

Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
to-su 2.-5.10.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Maanantaina 6.10.2014 klo 17.30-20.00 
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Pudasjärvi.

Maisemailta Sarakylällä

Aiheina
Maisemanhoito, luonnon monimuotoisuus 
ja perinnebiotooppien hoitomenetelmät, 
maisemanhoidon rahoitus alkaneella EU:n 
ohjelmakaudella sekä kylien elinvoimaisuu-
den säilyttäminen

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.        Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät Sarakylän alueen kyläseura sekä 
ProAgria Oulun / Oulun Maa- ja kotitalousnaisten 
YmpäristöAgro II -hanke

KirPPis
to-pe 2.-3.10. klo 10-16.

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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Hyviä aikoja sekä kuntoilun iloa HUIPPUKYMPILLÄ

laisen Josphat Menjon toissa 
vuonna juoksemaan 31.30 oli 
vielä eroa yli kolme minuut-
tia. Pitää muistaa, että viimei-
sellä kahdella kilometrillä on 
nousua 175 m. 

Jokaisella Huippukym-
pillä juossut ja ensimmäi-
sen huippukympin voittanut 
Suomussalmen Kimmo Ky-
mäläinen oli edelleen huip-
pukunnossa ajalla 36,31, jol-
la irtosi kolmas sija toiseksi 
juosseen rovaniemeläisen 

Jani Ylisaukko-ojan jälkeen. 
Pudasjärvisistä parhaan ajan 
juoksi Janne Moilanen, ol-
len kahdeksas. Naisten ylei-
sen sarjan voittaja Mari Laak-
konen juoksi pudasjärvisistä 
toiseksi parhaan ajan 42,32. 
Näin isä Sampo Laakkonen 
joutui katselemaan tyttären-
sä kantapäitä, tosin hänkin 
hyvällä ajalla 44,08. Perhees-
tä myös äiti Mirja Laakkonen 
juoksi reilusti alle tunnin ajal-
la 57,43. 

Hotelliyrittäjä ja tapah-
tuman idean isä Juha Kuu-
kasjärvi on hoitanut hyvin 
kuntoaan, sillä Juha taittoi 
matkan 55,10. Miesten ja 
naisten kuntosarjassa oli mu-
kana myös osallistujia, joil-
la aika meni pitkästi päälle 
tunnin, mutta sitkeästi kaik-
ki loppurinnettä nousivat ja 
panivat parastaan ja saivat 
loppusuoralla olevan yleisön 
aplodit. Sauvakävelijöitäkin 
oli mukana sekä juoksijoita 

nuorten sarjoissa. Pudasjär-
visistä Lasse Moilanen juok-
si 5 km matkan 17v sarjassa 
17,31 sijoittuen toiseksi. Tyt-
töjen 11v sarjassa Janette Ta-
karautio oli 2 km matkalla 
myös toinen ajalla 5.03. 

Juoksun alun perin ide-
oinut Hotelli Iso-Syötteen 
yrittäjä Juha Kuukasjärvi oli 
tyytyväinen tapahtuman saa-
maan huomioon sekä osallis-
tujamäärään 137, vaikka ei 
päästykään parhaiden vuosi-

Timpan Kurkihirsi yrittä-
jä Timo Vähäkuopus on 
kiertänyt kesällä useat ve-
teraanien kisat ja kirmaisi 
tunturin huipulle iloisissa 
tunnelmissa. Viidettä kertaa järjestetylle huippukympille starttasi noin 140 juoksijaa ja kävelijää.

Syötteen alueen yrittäjät Mauno Sarajärvi ja Juha Kuu-
kasjärvi kävivät keskinäisen kisan, jonka tällä kertaa 
voitti Mauno reilun minuutin erolla. 

Huippukympin reitin varrella olivat lumikasat vielä muistona muutama päivä aiem-
min tapahtuneesta rankasta lumisateesta. 

Voittaja Kalle Keskipoike-
la alitti 35 minuutin rajan 
ajallaan 34,42.

Pudasjärven Urheilijoiden 
Mari Laakkonen osoit-
ti ajallaan 42,32 olevansa 
erittäin hyvässä kunnos-
sa, josta on hyvä aloittaa 
tuleva kilpailukausi. 

en määrään. 
-Lausuin kerran huippu-

kympistä ideani ääneen. Sen 
kuulivat paikalla olleet Hei-
no Ruuskanen ja Jorma Joke-
la, innostuivat asiasta ja niin 
kisasta tuli neljä vuotta sitten 
totta. 

Ruuskanen toimi tänäkin 
vuonna kilpailun johtajana ja 
Jokela edelleen kuuluttajana. 

Heimo Turunen

Syötteen Huippukympillä ja 
Leidien lenkillä lauantaina 
27.9. voittaja Kalle Keskipoi-
kela Rovaniemeltä juoksi hy-
vän ajan 34,42. Tosin kenia-

Huippukymppi tulokset:
Miehet yleinen
1.Kalle Keskipoikela Rvn 34,42, 
2. Jani Ylisaukko-oja Rvn 36,08, 3. 
Kimmo Kymäläinen Suomussalmi 
36,31, 4. markku Nikkanen Limin-
ka 36,45, 5. Jonne Seppänen Vaala 
37,46, 6. Pauli moilanen Lapin 
Lukko 39,33, 7. Petteri Kymäläinen 
Suomussalmi 39,52, 8. Janne moi-
lanen PuU 40,47, 9. Ergo Keider 
Rvn 47,24, 10 Joonas Panuniva 
Kuusamo 48.11. 
M 40v
1.Veli-matti Niskanen Haukipudas 
38,32, 2. Arto Hiltula SoRAinbow 
40,11, 3. Tommi Leinonen Vaaja-
koski 41,28, 4. Kari Kokko Utajärvi 
45,30, 5. Jukka Sarajärvi PuU 47,35 
6. Jorma Puurunen Pudasj 49,35. 
M 45 v. 
1.Teppo Ronkainen Oulu 37,57, 
2. Teuvo Kuusela Kemi 43,57, 3. 
Seppo Kellokumpu Kajaani 44,09, 
4. Jouko Höynälä Oulu 44,32, 5. Ta-
pio Kamunen Oulu 45,41, 6. Tuo-
mas Kauppila Haukipudas 46,27, 

7. Jouni myllyoja Oulu 47,48, 8. Pet-
ri moilanen Rvn 49,38, 9. Veli-Pekka 
Saari Piipsjärven reippaat 55,20, 10. 
Veli-Pekka mäkelä Kaustinen 1.11,12. 
M 50 v
1.Sampo Laakkonen PuU 44,08, 2. 
Taisto Latvalehto Laitasaari 44,39, 3. 
Juha Honkanen Oulu 46,10, 4. Pertti 
Kylmälä Lahti 47,47, 5. Sampo Kelhä 
Oulu 54,00. 
M 55 v
1.matti Tennilä Rvn 43,35, 2. Jorma 
Suonnansalo Rvn 44,27, 3. Kari Jylhän-
lehto PuU 47,46, 4. Seppo Pajuniva 
KEV 48,18, 5. Reijo Hummastenniemi 
Oulunsuu 51,00, 6. Timo Vähäkuopus 
PuU 53,15, 7. Aimo määttä Rvn 53,32, 
8. Hannu Timonen-Nissi Oulu 54,02, 
9. markku Lassila Taivalkoski 54,40. 
M 60 v
1.mikko Koivukangas Oulu 47,00, 2. 
Timo Illikainen PuU 50,42, 3. Juhani 
Ukonmaanaho Ylikiiminki 52,32, 4. 
Keijo Pihlajamaa Raahe 52,51. 
M 65 v
1.Olavi Peura Oulu 46,31, 2. Leino 

Poussu Rvn 47,59, 3. Juhani Vimpari 
Kiiminki 51,26, 4. Kauko meriläinen 
Haukipudas 58,08. 
M Kunto
1.Niko Häggman Kannus 44,22, 2. 
Tapio mannerbacka 45,03, 3. Teemu 
Ranta Kangasala 47,56, 4. Juha Viuh-
kola PuU 49,57, 5. Pasi Tauriainen 
Pudasj 50,38, 6. Jouni Lammela Oulu 
50,45, 7. Henri Vainikainen Lumijo-
ki 51,30, 8. mauno Sarajärvi Pudasj 
53,43, 9. Hannu Pönkkö Kiiminki 
54,23, 10. Joni Jumisko BEN-tarkastus 
Oy 54,26, 11. mika Takalo Oulu 54,45, 
12. Juha Kuukasjärvi Hotelli Iso-Syöte 
55,10, 13. Timo Heikkilä PuU 55,16, 
14. Pekka Ojala Oulu 55,36, 15. Niilo 
Vain ikainen Lumijoki 55,54, 16. Janne 
Niva Oulunsalo 57,30, 17. Jouko Pätsi 
Sirniön Erä 57,32, 18. Pentti Riekki 
Pudasj 58,47, 19. Erkki Ahola Posio 
58,51, 20. Lasse Perttu Pudasj 59,36, 
21. Sami Huusko Kiiminki 1.04,47, 22. 
mika Kuusijärvi Pudasj 1.11,33. 
Naiset yleinen
1.mari Laakkonen PuU 42,32, 2. Elena 

Skrebneva Rvn 49,11, 3. Emilia Pieti-
läinen Kajaani 50,10, 4. Johanna Utri-
ainen Kaustinen 1.14,10. 
N 40 v 
1.Päivi Lumijärvi Liminka 49,22, 2. 
Sari Honkanen-Rönkkö Pudasj 54,49. 
N 45 v 
1.Sari Höynälä Oulu 57,27, 2. mirja 
Laakkonen PuU 57,43, 3. Kaisa mäke-
lä Kaustinen 1.11,11. 
N 50 v
1.Helena Rantakari Raahe 51,28, 2. 
maarit Pätsi Lapin keskussairaala 
54,50, 3. Leila Harju Raahe 55,34, 4. 
maire Kosamo PuU 1.02,36, 5. Taimi 
Karppinen Pudasj 1.03,05, 6. Päivi 
Parttimaa Haukipudas 1.05,21.
Naiset kunto, ladyjen lenkki
1.moona Harju PuU 54,27, 2. Jenni 
Peltoniemi PuU 56,01, 3. Anu Silf-
verhuth Oulunsalo 1.05,25, 4. Päivi 
Lammela Oulunsalo 1.06,07, 5. Paula 
Erkkilä Kokkola 1.06,42, 6. Johanna 
Hiitola-Keinänen Oulu 1.08,12, 7. 
Kati Kouvukangas Taivalkoski 1.09,38, 
8. Katja Savilakso Kiiminki 1.10,26, 

9. Eila Pulkkinen Kuusamo 1.11,09, 
10. Leena Särkelä Syöte 1.11,10, 11. 
Aila Berg Kiiminki 1.12,16, 12. Han-
ne Juujärvi Oulunsalo 1.12,28, 13. 
Oili Ruokamo Rvn 1.12,29, 14. Tiina 
Holma Oulunsalo 1.13,36, 15. Tiina 
Järvenpää Oulu 1.13,36, 16. Sonja 
Kumpula BEN-tarkastus Oy 1.19,12, 
17. Ritva Aapaoja BEN-tarkastus Oy 
1.19,32, 18. Riitta Paakkola Ii 1.26,35, 
19. Tuula Oksanen 1.39,16, 20. Anna 
Turtinen Ii 1.39,32, 21. Vuokko Väy-
rynen Oulu 1.40,28, 22. Ulla Kakko 
Pudasj 1.45,34. 
Sauvakävely 4,4 km
1.Esko Valikainen Kalajoki 31,31, 2. 
markku Hyttinen Liminka 39,57, 3. 
Raija Anttila Liminka 45,45, 4. Urpo 
Savilaakso Liminka 45,45. 
M 17 v 4,4 km
1.Jarkko Paukkeri Liminka 16,46, 2. 
Lasse moilanen PuU 17,31, 3. Edvard 
Kotajärvi Kempele 17,41, 4. Elias Vali-
kainen Kalajoki 19,24. 
N 17 v 4,4 km
1.Elina Hekkinen Oulu 20,55, 2. Rosa 

Kilpi Oulu 21,24, 3. Vivianna Peitso 
Oulu 26,32. 
Pojat 15 v 4,4 km
1.Viljami Vuorre Kuivasjärvi 15,58, 
2. Eelis Valikainen Kalajoki 17,09, 3. 
Joni Heikkinen Oulu 17,10.
Tytöt 15 v 4,4 km
1.Silja Saarela Liminka 21,27, 2. 
Jenni Keränen Oulu 22,24, 3. Aino-
Kaisa Kemppainen Oulu 26,43. 
Pojat 13 v 2 km
1.Ahti Saarela Liminka 4,06, 2. Juho 
Keränen Oulu 4,21. 
Tytöt 13 v. 2 km
1.Emilia Paakkola Laitasaari 5,06, 2. 
Venla mäkelä Kaustinen 6,35. 
Pojat 11 v 2 km
1.Aarre Paukkeri Liminka 4,38, 2. 
Lauri Saarela Liminka 5,19, 3. Niko 
Valtanen BEN-tarkastus Oy 5,25. 
Tytöt 11 v 2 km
1.Laura Paakkola Liminka 4,52, 
2. Janette Takarautio PuU 5,03, 3. 
mette Palokangas Alatornio 6,03. 
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Vuonna 2011 valmistunut 
Suomen rinnealueiden en-
simmäinen tekojärvi Luppo-
vesi syttyi loistamaan lau-
antaina 27.9. Syötteellä. 
Huippuviikonlopputapahtu- 
miin kuuluva neljäntenä 
vuonna peräkkäin järjestetty 
Luppovesi palaa –iltatilaisuus 
kokosi, etenkin ilotulituksen 
aikaan, järjestäjinä toiminei-
den Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen ja Laatutiimin mukaan 
lähes 500 henkeä. 

Sadat tulet ja kaksi kok-
koa valaisivat yli puolen kilo-
metrin pituisen Luppoveden 
rannoilla ja näyttävä ilotuli-
tus kruunasi illan. Tulimes-
tareilta tilatun ilotulituksen 
tarjosi Syötteen Matkailuyh-
distys, Hotelli Iso-Syöte, Syöt-
teen keskusvaraamo ja Hiihto-
keskus Iso-Syöte. Kaupungin 

Illan huipennus oli näyttävä ilotulitus.
kehittämisjohtaja Jorma Pieti-
läisen mukaan elinvoimaiset 
ja itsenäisesti toimivat kylät 
vahvistavat koko kaupungin 
toimintaa. Hyvää vauhtia val-
mistuva Kairan Kuidun ra-
kentama valokuituverkko 
mahdollistaa yritysten toimin-
nan eri puolilla pitäjää. Pieti-
läinen näki omavaraistalou-
den kehittämisen tärkeänä 
nykyisen epävarman maail-
man talouden aikana. Muun 
muassa lähiruokaa tulisi tuot-
taa ja käyttää mahdollisim-
man paljon omassa kunnassa. 

Mökkiläisyhdistyksen pu-
heenjohtaja Katri Virtanen 
esitteli yhdistyksen toimin-
taa ja ilmoitti, että on toivottu 
ja järjestetään yhteinen pikku-
joulu kyläyhdistyksen kanssa. 
Lopuksi vielä taputettiin esil-
le 22 vuotta SyöteShop -yri-
tystä vetänyt Helena Huh-
tamäki, joka kiitti kaikkia 
muistamisesta kauppiasvaih-
doksen kahvituspäivänä. Ta-
pahtuman juontaja matkailu-

Mökkiläisyhdistyksen tikkakisassa heittovuorossa 
Kati Markus. Tulos 18 säilyi pitkään naisten parhaana. 

Syötteen kyläyhdistyksen 
teltalla sai muurinpohja-
lettukahvia ja grillimakka-
roita.

Pienkonehuolto Keskiaho oli tuonut Syötteen Huippu-
viikonloppuun Pärjänkievarin pihapiiriin uutuuskelk-
koja, joissa ergonomia ja taloudellisuus on kehitetty 
huippuunsa. Esillä oli myös mönkijöitä. Etummainen 
vuoden 2015 mallia oleva kelkka soveltuu syvälle lu-
melle ja kulkee ketterästi puiden välissä. Valkoinen 
kelkka sopii enemmänkin työkelkaksi. 

Luppovesi palaa –tapahtuma jo perinne

Hugo Pirttilahti 7v puujal-
kakäveli isänsä Petrin aut-
tamana. He kertoivat ole-
vansa haukiputaalaisia 
karavaanareita Syötteellä, 
tosin nyt viikonloppuna oli 
vuokrattuna mökki. 

SyöteShopissa kauppiasvaihdos

Pitkän kauppiasuran Syö-
teshopissa tehnyt Helena 
Huhtamäki jää ansaitulle va-
paalle. Liiketoiminta on siir-
tynyt uutena yrittäjänä Syö-
teshopissa aloittavalle Juha 
Schroderukselle. Hän on 
luotsannut aiemmin Syöt-
teen Keskusvaraamoa, jon-
ka toiminnat jatkuvat enti-
sellään saman kiinteistön 
alakerrassa. Kiinteistökaupan 
Helena Huhtamäki teki yksi-
tyisen sijoittajan kanssa, joka 
on vuokrannut tilat yritys-
toimintaa jatkavalle Schrode-
rukselle. 

Kauppa on suljettuna pari 
viikkoa sunnuntaista 28.9. al-

kaen. Aloitusvaiheessa tul-
laan tekemään liikkeessä pie-
niä muutoksia. Neuvottelut 
ovat käynnissä Matkahuol-
lon, Postin, Apteekin sekä 
Alkon tilauspisteen kanssa 
palveluiden säilyttämisek-
si alueella. Kaupan viralli-
set avajaiset pidetään itsenäi-
syyspäivänä 6.12.2014, kertoi 
Juha Schroderus. 

Helena tarjosi  
läksiäiskahvit
Syötteen Huippuviikonlopun 
suurimman yleisömäärän ko-
kosi SyöteShopissa 22 vuot-
ta kauppiaana toiminut ja nyt 

Syötteen mökkiläisyhdistyksestä puheenjohtaja Katri 
Virtanen (keskellä) kävi kiittämässä Helena Huhtamä-
keä ja Heikki Heinosta hyvästä yhteistyöstä.

yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Rauno Kurtti nimesikin illan 
ilotulituksen Helenan kunni-
aksi. 

Syötteen alueen toimijat 
ja yritykset olivat järjestäneet 
monipuolista ohjelmaa; Syöt-
teen kyläyhdistyksellä oli telt-
ta, josta sai muurinpohjalet-
tukahvit ja grillimakkaroita 
sekä vieressä oli makeistelt-
ta. Luontokeskuksen teltalla 
oli kävyillä tarkkuusheittoa, 
Syötteen mökkiläisyhdistyk-
sellä oli esittelyteltta ja yhdis-
tyksen järjestämä tikkakisa. 
Pikku-Syötteen väki järjesti 
puujalkakävelykisan ja lapsil-
le oli onkikisa. Oli poniratsas-
tusta ja Syötteen Eräpalve-
lujen husky-rotuisiin koiriin 
saattoi tutustua ja vaikkapa 
ottaa yhteiskuvan. OSAO:n 
matkailuopiskelijat ovat olleet 
järjestämässä ohjelmaa Mar-
ja Kuusinivan johdolla useina 
vuosina. 

Heimo Turunen

Syötteen Matkailuyrittäjien tervehdyksen aktiivisille Syötteen toimijoille Helena 
Huhtamäelle ja Heikki Heinoselle olivat välittämässä Rauno Kurtti, Mauno Sarajär-
vi, Juha Schroderus ja Juha Kuukasjärvi, joka ojensi Helenalle yhteisenä muistami-
sena matkalahjakortin. 

Helena Huhtamäelle toi 
Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen kaupungin-
valtuuston varapuheen-
johtaja Tuula Kuukasjärvi.

yritystoiminnasta luopuneen 
Helena Huhtamäen tarjoamat 
läksiäiskahvit ja paikalla kävi 
runsaasti asiakkaita. Pudas-
järven kaupungin puoles-
ta kiitokset ja tervehdyksen 
kävi esittämässä kaupungin-
valtuuston varapuheenjoh-
taja Tuula Kuukasjärvi, joka 
kiitti kaupungin puolesta He-
lenaa pitkäaikaisesta yrittäjän 
urasta Syötteellä. 

-Olet rohkeasti vuosien 
varrella investoinut ja luo-
nut uskoa muihinkin yrittä-
jiin sekä tuonut positiivista 
henkeä Syötteen matkailuun, 
hän totesi. 

Pudasjärven Yrittäjien 

puolesta kiittivät yhdistyksen 
puheenjohtajanakin toimi-
nutta Helenaa puheenjohta-
ja Marko Rautio ja hallituk-
sen jäseniä. Alkon edustajana 
oli paikalla Pudasjärven Al-
kon myymäläpäällikkö Irina 
Hallikainen. Syötteen yrittä-
jien puolesta kävi kiittämässä 
Helenaa ja hänen puolisoaan 
Heikki Heinosta ryhmä mat-
kailuyrittäjiä Juha Kuukas-
järven johdolla. Syötteen 
Mökkiläisyhdistyksen ter-
vehdyksen kävi esittämässä 
puheenjohtaja Katri Virtanen. 

Heimo Turunen             

Pudasjärven Alkon myymäläpäällikkö Irina Hallikainen 
piipahti myös Helenan läksiäiskahvilla ja neuvotteli sa-
malla tilauspisteen jatkosopimuksesta kauppatoimin-
taa jatkavan Juha Schroderuksen kanssa. 

Pärjänkievarin pihalla oululainen 8-vuotias Aatu Heik-
kilä esitteli yhdessä isänsä Timon kanssa carting kil-
puriaan, joka kulkee 70 km tunnissa ja radalla on lähes 
koko ajan kaasu pohjassa. Aatu voitti mm. Pohjois-
Suomen sarjan Lappi-cupin ja ensi kesäksi on suunni-
telmissa vähintään 10 kisaa sekä tietenkin lisäksi har-
joitusajamiset. 
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Rainbow
Costa Rica
Banaani

Conference
Päärynä

Suomalainen
Porkkana-
pussi 1kg099kg 089pss

099kg
Bonus tuplana

Arina.fi

Bonusjopa 10 %
Bonus Tuplana

to-su 2.-5.10.

Kampanjaostojen bonusprosentti määräytyy koko kuukauden bonusostojesi mukaan. Jos kaikki kuukausi ostosi  oikeuttavat 5%:n 
Bonukseen, saat kampanja-aikana kampanjaan kuulu vista toimi  paikoista tehdyistä ostoista 10% Bonusta.

Kaikissa Arinan S-marketeissa 
ja Sale-myymälöissä!

Saarioinen
Salaattiateriat
250 g (7,96 kg)

Fazer Oululainen
Tosi tumma ja
kaura
280 g (3,53 kg)

Perheleipurit
Täytepitkot
410-470 g (7,29-6,36 kg)

199prk 099pss 299kpl

Malaco Aakkos
Makeispussit
280-315 g (9,25-8,22 kg)

Danone Vitalinea
Jogurttijuomat
330-390 g (3,00-2,53 kg)

259pss 099prk

Atria
Hiillosmakkara
750 g (4,65 kg)

349pkt

895
Hätälä Norjan
Lohifile
vac.

kg

319

Rainbow suomalainen
Broilerin fileesuikaleet
300-350 g (10,63-9,11 kg)

ras.

1190
kg

Snellman maustettu
Naudan sisäpaisti
n. 1,2 kg

Hätälä Norjan

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Munzee yhdistää 
nykyteknologian ja liikunnan

Nykyaikainen aarteenetsintä-
peli Munzee on saapunut Pu-
dasjärvelle. Tarkkasilmäisim-
mät ovat saattaneet huomata 
pieniä mustia neliön muotoi-
sia QR-koodeja, joita on kiin-
nitetty erilaisiin piilopaikkoi-
hin, kuten lyhtypylväisiin ja 
liikennemerkkien taakse.

Koodit ovat munzeja, joita 
etsitään ympäröivästä maas-
tosta tai kaupunkikohteista. 
Koodin voi skannata älylait-
teella ja näin kerryttää omaa 
pistesaldoaan. Kaikki netilli-
sen älylaitteen omistajat voi-
vat osallistua peliin, eikä mui-
ta tarvikehankintoja tarvitse. 

Laji on helppo, koukuttava ja 
liikunnallinen.

Pudasjärveläinen Matti 
Hankkila on innostunut la-
jista ja kertoo, Pudasjärveltä 
löytyy jo yli sata etsintäkoh-
detta.

- Munzeja löytyy jo monis-
ta kaupungeista ja tämä on 
suosittu peli ympäri maail-
man, mistä kertovat kansain-
väliset klaanit, jotka kisaavat 
toisiaan vastaan. Kuka tahan-
sa voi olla osa kymmenen 
hengen klaania, hän selostaa.

Hankkila esitteli lajin 
myös Pudasjärven kaupun-
gin liikuntatoimen Sampo 

Laakkoselle, joka innostui ai-
heesta niin, että syyslomalla 
aiotaan pitää Munzee-tapah-
tuma.

- Tässä yhdistyy hienosti 
nykytekniikka, liikunta, yh-
teinen tekeminen kaverei-
den kanssa ja raitis ilma. Pe-
lin avulla tutustuu hyvin 
paikkoihin, miksei muissa-
kin kaupungeissa vierailles-
saan. Tämä peli innostaa hel-
posti liikkumaan ja tuo hyvän 
mielen löytämisen ilon kaut-
ta. Olen hyvin iloinen, että 
Matti toi tietoa meille tästä la-
jista, Sampo Laakkonen heh-
kuttaa.

Munzeet voivat olla min-
kä muotoisia ja kokoisia ta-
hansa, kunhan ne sisältävät 
QR-koodin. Munzeita voi olla 
piilotettuina purnukoihin, 
niitä voi naamioida ympäris-
töön tai koodi voi olla helpos-
ti näkyvillä. On sanottu, että 
laji on kuin geokätköilyä kau-
punkiympäristössä.

Sampo Laakkonen toivoo, 
että lajia kokeilleet he voisivat 
tulla kertomaan kokemuksis-
taan syyslomaviikolla 43 jär-
jestettävään tapahtumaan, 
keskiviikkona 22.10. Tarkem-
masta ajankohdasta annetaan 
tietoa myöhemmin. JK

Munzit ovat kuvan mukai-
sia QR-koodeja, joita et-
sitään kaupunkiympäris-
töstä ja niitä skannataan 
älypuhelimella pisteiden 
keräämiseksi.

Matti Hankkila esitteli toimitukselle uudenlaista etsintäpeliä Munzeeta. Hän kiinnit-
ti yhden munzin pelaajien etsittäväksi myös Korpitielle, Pudasjärvi-lehden toimituk-
sen edustalle.

Kehittämisen ilmapiiriä ja 
uskoa tulevaisuuteen

Pudasjärven kaupunki jär-
jesti tiistaina 23.9. kaikil-
le kuntalaisille tarkoitetun 
kaupunginjohtajan kun-
talaistapaamisen. Kutsua 
noudatti lähes 150 kunta-
laista. Kysyimme jälkeen-
päin elokuun alussa työnsä 
aloittaneelta kaupunginjoh-
taja Tomi Timoselta miettei-
tä kuntalaistapaamisen jäl-
keen.

-Mielestäni kaupungin-
johtajan kuntalaistapaami-
sen ilmapiiri oli lämminhen-
kinen ja positiivinen. Sain 
kuntalaisilta paljon kannus-
tusta ja jaksamisen toivo-
tuksia haastavassa työssä-
ni. Tapaamisen päätarkoitus 
toteutui hyvin, kun sain ju-
tustella vapaasti ja rennos-
ti meidän kuntalaisten ja si-
dosryhmäkumppaneiden 
kesken. Vaikka jokunen ke-
hittämisidea ja toivomus tu-
likin, keskittyi tapaamisen 
vietto molemminpuoliseen 
tutustumiseen.

-Tapaamisen osallistu-
neiden määrä oli siinä mie-
lessä juuri sopiva, että us-

koakseni kaikkien kanssa 
ehdin jokusen sanan vaihtaa 
ja joidenkin kanssa jutella pi-
dempäänkin. Myönteistä oli 
myös se, että lähes kaikis-
ta kylistä oli joku tullut pai-
kalle. Tapasin myös vanho-
ja tuttuja, opettajia tai muita 

Valtuustosalissa oli valoisaa tilaa istahtaa kahville kaupunginjohtajan tapaamisen 
yhteydessä. Kaupunginjohtaja Tomi Timonen ottamassa vieraita vastaan kuvassa 
taustalla oven suussa.

nuoruudessani viimeksi ta-
paamiani ihmisiä. Sain hy-
viä eväitä tulevaan työhöni 
ja minulla vahvistui se kä-
sitys, että Pudasjärvellä on 
myönteinen kehittämisen il-
mapiiri ja ihmisillä on uskoa 
tulevaisuuteen ja siihen, että 

Pudasjärvellä on hyvä asua 
ja elää. Tulen tekemään par-
haani, että näin on jatkossa-
kin. Tästä on hyvä jatkaa, lu-
pasi Timonen. 

Heimo Turunen, 
kuva Pertti Kuusisto

Hei vaan kaikille kansalle Pudasjärvelle! OSAO Pudasjärven yksikön kan-
sainvälisiä opiskelijoita halusi esittäytyä pudasjärvisille ja kertoa itses-
tään: Ensimmäisenä esittäytyy mohammad Heidari, joka asuu Pudasjär-
vellä Helmikodissa. Tässä hienossa paikassa on ihmisiä eri maista ja siellä 
puhutaan monia kieliä. mohammadin mielestä erityisesti eri tapojen ja 
kulttuurien näkeminen on mielenkiintoista ja aina sattuu jotain hauskaa. 
Joka arkipäivä koululaiset käyvät koulussa ja perheet hoitavat pieniä lap-
sia. monet harrastavat biljardia ja kuntosalia.

- Olen ollut täällä Suomessa lähes viisi vuotta ja opiskelen OSAO am-
mattikoulussa. Opiskelen suomea, matematiikka, englantia ja käymme vä-
lillä muuallakin tutustumassa. Elämä on kaunista siellä missä on mukavia ja 
rauhallisia ihmisiä. Ei ole väliä onko kylmä ja pimeä tai vaikka kesä olisi ly-
hyt. Tärkeintä on, että olemme yhdessä ja sydämistämme löytyy lämpöä, 
silloin kaikki on oikein ja elämä on hyvää, mohammad kiittelee.

UKRAINA
Seuraavaksi esittäytyy Oksana Shidlovska ja hän on ukrainalainen, asuu 
Pudasjärvellä ja on nyt 19-vuotias.

- minä puhun huonosti suomea, mutta olen kurssilla joka viikko. 
Opiskelen suomea koska haluan oppia. Tänään on kaunis ilma, hän huo-
mauttaa.

IRAN
Iranista saapunut Fazel moradi esittäytyy ja kertoo kotimaastaan, joka 
on hänenkin mielestään erittäin kaunis maa. Hän nauttii Iranin ilmastos-
ta ja kertoo että naapurimaat ovat Afghanistan, Turkki, Irak ja Gatar. Ira-
nin pääkaupanki on Teheran ja maassa on yli 80 miljoonaa asukasta, joil-
la pääuskontona on islam.

Rezai Ali Arab on myös saapunut Iranista asumaan Pudasjärvelle ja 
hän puhuu äidinkielenään persiaa. Hän on 32-vuotias ja harjoittelee suo-
men kieltä kurssilla joka viikko. Hänellä on suuri into oppia suomen kiel-
tä.

myös Ali Ghalati on Iranista ja opiskelee suomea innostuneena.
- minä olen 56 vuotta ja opiskelen suomea Pudasjärvellä ammatti-

opistolla. minä tykkään Suomesta, tämä on hyvä maa. Nyt olen asunut Pu-
dasjärvellä noin neljä vuotta. Haluaisin asua pääkaupunkiseudulla ja käy-
dä töissä. Haluaisin työskennellä museossa ja piirtää malleja sekä tehdä 
puutöitä, Ali toivoo.

myös Ghattarinia Payman on kotoisin Iranista. Siellä on paljon histo-
riallisia paikkoja kuten Persepolis ja Hafezin hauta. Lisäksi tunnettu paik-
ka on Taq-e Bostan, jossa on ennen ajanlaskun alkua tehtyjä huimia kallio-
reliefejä, Khermanshan kaupungissa. Iranilaiset ovat hyvin vieraanvaraisia. 
Iran koostuu kolmestakymmenestäyhdestä maakunnasta ja maassa on 
paljon vuoria.

KONGO
Pascal Izabayo on syntynyt Kongossa ja hän on 22-vuotias. Hän on asu-
nut Pudasjärvellä Suomessa nyt yksitoista kuukautta.

- Kongo on suuri maa, siellä on yli 73 miljoonaa ihmistä. Kongo on 
toiseksi suurin maa Afrikassa ja vaikka siellä on poliittisia ongelmia, niin 
Kongo on kiva maa. Kongossa on erilainen luonto, metsä ja joki. Vedes-
sä on paljon kalaa, ja suuri osa väestä on kalastajia, jotka kalastavat joka 
päivä. Kongolainen metsä on mukava paikka. Nyt minä asun Pudasjär-
vellä ja Suomi on kaunis maa ja rauhallinen paikka. Täällä on hyvä sau-
na, Pascal kehuu.

Jean Claude Byimana on myös Kongosta kotoisin ja asunut Pudasjär-
vellä 11 kuukautta. Hän kertoo, että Kongossa asuu paljon ihmisiä, joista 
70 prosenttia asuvat maalla ja siksi maatalous on suuri elinkeino. Kongos-
sa on paljon eläimiä, koska siellä on paljon metsää ja vesistöjä sekä vuo-
ria. Kongo on Keski-Afrikkaa ja sillä on yhdeksän naapurimaata, virallinen 
kieli on ranska ja lisäksi puhutaan neljää muuta kieltä.

James mukulu on myös kongolainen. Hän on asunut Kongossa lähes 
30 vuotta ja Jamesin mielestä Kongo on kaunis maa, jossa talvella on kuu-
ma ja kesät ovat valoisia. Kongon pääkaupunki on Kinshasa.

ALGERIA
Labid Nadjet on syntynyt Algeriassa, joka on pinta-alaltaan suurin maa 
Afrikassa, noin 2,3 miljoonaa neliökilometriä. Algerian naapureita idässä 
ovat Tunisia ja Libya, lännessä marokko ja mauritania, Etelässä mali ja Ni-
ger. Algerian pääkaupunki on Alger. maassa asuu noin 38 miljoona asukas-
ta. Algeria on tunnettu maa miljoonista marttyyreista. Algeriassa on suu-
ri autiomaa, joten useimmat ihmiset elävät pohjoisessa, koska autiomaan 
ilmasto on tosi kuuma ja vaikea. Algeriassa on kaunis rannikko ja vuoret.

GUINEA-BISSAU
Fati Suleimane Alassana on 28-vuotias guinealainen mies ja hänen koti-
maansa sijaitsee Länsi-Afrikassa. Suleimane kertoo, että maa on kaunis 
ja ilmasto on trooppinen eli kuuma ja kostea. Sademäärä on runsas lä-
hes kaikkialla. Sadekausi alkaa kesäkuussa ja päättyy marraskuussa. Kuiva 
kausi on joulukuusta toukokuuhun ja silloin tuulee kuiva tuuli koillisesta.

Nyt Suleimane asuu Pudasjärvellä ja opiskelee suomen kieltä. Hän 
puhuu lisäksi ranskaa, englantia, espanjaa, portugalia, wolofia, joola criou-
lua ja nyt myös vähän suomea.

- minä en puhu venäjää, arabiaa ja kiinaa mutta haluaisin oppia nämä 
kielet. mutta nyt minä opiskelen suomen kieltä koska myöhemmin halu-
aisin opiskella lääketiedettä. Jos minä alan pystyn opiskelemaan lähihoita-
jaksi, voin pikkuhiljaa sen jälkeen opiskella mitä kieliä haluan, hän kertoo.

VENÄJÄ
Evgenii Aleksandrovich Iasnev on 45-vuotias venäläinen ja hän kertoo, 
että Venäjä on kaunis, laaja ja monipuolinen maa. Siellä asuu 142 000 000 
ihmistä ja pääkaupunki on moskova.

-minä olen kotoisin Samaran kaupungista. Koska Venäjä on niin suu-
ri, siellä paljon erilaista luontoa ja sääolosuhteita. matka Venäjän itäpääs-
tä länteen on 12 000 kilometriä. matka Venäjän pohjoisimmasta kohdasta 
eteläisimpään on 6 000 kilometriä. Sää Samanran kaupungissa on tal-
vella kylmää noin -25 astetta. Kesällä voi olla lämmin, jopa + 35 astet-
ta. Syksyisin puut vaihtavat väriä keltaiseksi, punaiseksi ja ruskeaksi, ja il-
lat pimenevät.

Koonnut J.P. Sillanpää

Hello Pudasjärvi!
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Hirvenmetsästys aloitet-
tiin Pudasjärvellä viime vii-
kon lauantaina 27.9. Jahtiin 
arvioidaan osallistuvan Pu-
dasjärvellä noin 1500 met-
sästäjää. Harrastuksen val-
takunnallisesta suosiosta 
kertoo paljon se, että hir-
venpyyntiin osallistuu koko 
maassa yhteensä yli satatu-
hatta metsästäjää.

Valtakunnan tasolla tule-
valle metsästyskaudelle hir-
venpyyntilupia on myönnet-
ty hiukan enemmän, kuin 
viime syksynä. Hirvikantaa 
on vähennetty viime vuosi-
na tavoitteellisesti ja hirvi-
määrä on nyt suuressa osas-
sa Suomea tavoitetasolla. 
Pudasjärven alueelle alka-
neelle hirvenpyyntikaudel-
le kaatolupia on myönnetty 
yhteensä 397. Yhdellä pyyn-
tiluvalla saa kaataa yhden 
aikuisen tai kaksi vasaa. Vii-
me vuonna Pudasjärven alu-
een kokonaishirvisaalis oli 
264 aikuista ja 204 vasaa.

Viime perjantaina 26.9. 

Hirvenmetsästyskausi alkoi
pidetyssä Pudasjärven riis-
tanhoitoyhdistyksen hirvi-
palaverissa kansalaisopiston 
juhlasalissa noin 70 metsäs-
täjää oli kuulolla, kun käy-
tiin läpi muun muassa tut-
tuja hirvenmetsästyksen 
johtajia koskevia asioita ja 
kerrattiin valmisteilla ole-
vaa hirvikannan valtakun-
nallista hoitosuunnitelmaa. 
Metsästyksessä suositellaan 
verotusta kohdistamaan va-
soihin ja aikaisten hirvien 
osalta enemmän tuottamat-
tomiin naarashirviin.

Tuoreen asetusmuutok-
sen myötä hirvieläinten 
metsästyksessä käytettävi-
en liivien, takkien ja lakki-
en osalta aiempi punainen 
väri jää nyt historiaan. Tule-
vana pyyntikautena hirven, 
valkohäntäpeuran, kuusi-
peuran ja metsäpeuran met-
sästykseen osallistuvien on 
käytettävä oranssinpunais-
ta tai oranssia päähinettä tai 
päähineen suojusta ja ylä-
vartalon peittävää vaatetta. 

Väriä on oltava vähintään 
kaksi kolmasosaa vaatteen 
ja päähineen näkyvästä pin-
ta-alasta. Vaatimus ei koske 
metsästäjää, joka metsästää 
rakennelman suojasta.

Kivarin Erän  
asukkihirvet  
tunnetaan
Kivarin Erän hirvenpyyn-
tialueet sijaitsevat pääosin 
Iijoen pohjoispuolella Ki-
varinjärven alueella. Jussi 
Timonen-Nissi kertoi, että 
koska heidän pyyntialueel-
laan hirviä on yleensä vä-
hän ja asukkihirvet pyörivät 
lähellä asuttua ympäristöä, 
on niiden metsästys oma tai-
teenlajinsa.

-Pyyntilupia meillä on 
viimevuotiseen tapaan vain 
kolmelle vasalle ja kolmel-
le aikuiselle. Vaikka määrä 
on vähäinen, saattaa hirven-
pyynti kestää totuttuun tyy-
liin kauden viimeisiin päi-
viin asti. Hirvimäärä kasvaa 

kauden lopussa, kun hirvet 
siirtyvät pyyntialueemme 
läpi talvehtimisalueilleen. 
Viimeisimmät hirvet meidän 
porukka saakin yleensä kaa-
dettu vasta kauden lopulla.

-Olemme pyrkineet jo 
useiden vuosien ajan sääs-
tämään parhaiten tuottavia 
hirviyksilöitä, esimerkiksi 
kaksoisvasojen emiä ja sar-
vikooltaan yli neljäpiikkisiä 
hirvisonneja. Hirviporukal-
lemme neuvot ovat jo niin 
tutut, että hirvipassissa toi-
mitaan maltillisesti. Hyvänä 
apuna on myös se, että tun-
nemme alueemme asukki-
hirvet erittäin hyvin. Näille 
hirviyksilöille voisi melkein 
antaa vaikka omat nimet.

-Hirvenmetsästykses-

sä käytettävien huomioväri-
asusteiden ohjeistus on nyt 
uusien sääntöjen ansiosta 
selvä asia, joten nyt ei tarvit-
se enää nuotiolla aprikoida, 
kenen asusteet ovat asian-
mukaiset ja kenen ei, tote-
si Timonen-Nissi ja toivot-
ti hirviporukoille maltillista 
hirvenpyyntiä turvallisuus-
asioita unohtamatta.

Hirvikolaririski  
lisääntyy syksyisin
Autoilijoiden tulee syksyi-
sin ottaa huomioon hirvi-
vaara liikenteessä. Hirvien 
kiima-aika, syksyn pimeys 
ja hirvien siirtyminen talvi-
laitumille lisäävät merkittä-
västi hirvikolaririskiä. Hir-
vieläimen kanssa ajetusta Hirvipalaverin yleisö oli varsin miesvaltaista.

Illan vetäjät riistanhoitoneuvoja Harri Hepo-oja, toiminnanjohtaja Mikko Lehtola 
ja Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Mika Timonen kuuntelemassa Puutteen 
Erän Veikko Törmäsen mielipiteitä illan päätteeksi. 

kolarista tulee aina ilmoit-
taa hätäkeskukseen, vaik-
ka eläin jatkaisi kulkuaan 
kolarin jälkeen. Hätäkes-
kus hälyttää riistanhoitoyh-
distysten ylläpitämän suur-
riistavirka-apuorganisaation 
(SRVA) kautta paikalle asi-
ansa osaavat jäljestäjät, jotka 
hoitavat tilanteen edellyttä-
mät jatkotoimenpiteet. Suo-
messa sattuu vuosittain noin 
4000 hirvieläinkolaria, jois-
ta lähes kaikki aiheuttavat 
jälkitoimenpiteitä. Metsäs-
tys on tärkein keino säädellä 
hirvieläinkantoja ja ehkäistä 
hirvieläinonnettomuuksia.

Pertti Kuusisto,  
Heimo Turunen

Virkahuumekoirien SM-kilpailut Iso-Syötteellä
Ruskan peittyessä viime 
viikolla ensilumeen, Iso-
Syötteellä miteltiin vir-
kahuumekoirien parem-
muudesta. Huolellisesti 
suunnitellut kolmipäiväi-
set kilpailut olivat hautau-
tua ensilumen alle, sillä kes-
kiviikkona satanut lumi 
kasaantui tuulen ryöpyt-
tämänä paikoittain metrin 
korkuisiksi kinoksiksi. Met-
sään ei ollut menemistä, jo-
ten maastoetsintä ja jäljen 
ajaminen oli jätettävä pois 
ohjelmasta. 

Suomen Poliisikoirayh-
distyksen järjestämässä kil-
pailussa huumekoirat tes-
tasivat taitojaan erilaisilla 
rasteilla. Huumeita haistel-
tiin huoneistoissa, varasto-
rakennuksissa, ajoneuvoista 
sekä matkalaukuista. Pistei-
tä irtosi myös tottelevaisuu-
desta. Poliisin huumekoiri-
en lisäksi paikalla oli myös 

puolustusvoimien, tullin 
sekä rikosseuraamuslaitok-
sen huumekoiria. 

Kilpailun johtaja, polii-
sikoirayhdistyksen edusta-
ja Esa Erkkilä kiitteli paikal-
lisia yhteistyökumppaneita, 
jotka mahdollistivat moni-
puoliset kilpailupaikat. Koi-
rat saivat työskennellä aitoja 
työtilanteita muistuttavissa 
paikoissa.  

Viikonlopun aikana Iso-
Syötteellä liikkui vilkkaas-
ti useita poliisin sekä tullin 
autoja, joka herätti ihmetys-
tä sekä paikallisissa asuk-
kaissa että lomailijoiden kes-
kuudessa. Uteliasta yleisöä 
saapuikin seuraamaan koi-
rakoiden työskentelyä, sillä 
muun muassa ajoneuvoet-
sintä oli järjestetty yleisöys-
tävällisesti keskelle Syötteen 
lomakeskusta. 

Kilpailu oli oululaisten 
juhlaa, sillä kärkikolmik-

ko saapui Oulusta. Suomen 
mestaruuden voitti rikosseu-
raamuslaitoksessa työsken-
televät Marko Heiska bor-
dercollien Iiron kanssa. 

Hopealle sijoittuivat po-
liisikoiranohjaaja Tiina Kui-
vala ja saksanpaimenkoira 
Koda, pronssin korjasi polii-
sikoiranohjaaja Toni Laakso 
saksanpaimenkoiransa Ar-
gon kanssa.  

Kilpailijat sekä kilpailun 
toimihenkilöt majoittuivat 
koiraystävälliseksi tunne-
tussa Hotelli Iso-Syöttees-
sä. Yrittäjäpariskunta Juha 
ja Katariina Kuukasjärvi toi-
vottavatkin mielellään myös 
nelijalkaiset hotellivieraat 
tervetulleiksi.

”Yritämme olla mahdol-
lisimman joustavia ja luoda 
puitteita erilaisille tapahtu-
mille. Tällaiset kilpailut tuo-
vat paikkakunnalle uuden-
laista eloa ja vipinää”, Juha 

Kuukasjärvi iloitsi. 

Päivi Romppainen,
kuvat Tapani Romppainen

Ajoneuvoetsintä oli sijoitettu yleisöystävällisesti keskelle Syötteen lomakeskusta.

Virkahuumekoirien suomenmestaruuskilpailuiden voittoisa kolmikko: Marko Heis-
ka ja Iiro (keskellä), hopealle sijoittuivat Tiina Kuivala ja Koda (vasemmalla), prons-
sia veivät Toni Laakso ja Argo (oikealla).

Hotelli Iso-Syötteen yrittäjäpariskunta Juha ja Ka-
tariina Kuukasjärvi olivat iloisia saadessaan mah-
dollistaa puitteet virkahuumekoirien suomenmesta-
ruuskilpailuille. 
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Lakarin koululaisilla maatilavierailu
Lakarin koulun nelosluok-
kalaiset kävivät tiistai-
na 9.9. vierailulla Rissasen 
maatilalla. Otimme eväät 
mukaan. Pyöräilimme koko 
yhdeksän kilometrin edes-
takaisen matkan. Maatilal-
la katsoimme lehmiä ja sen 
jälkeen söimme eväitä, jot-
ka maistuivat ja olivat hy-
viä. Sitten saimme käydä 
katsomassa lehmiä yksin tai 
kavereiden kanssa. Siellä oli 
kaksi vasikkaa. Toisen nimi 
oli Lessuntiina ja toinen oli 
sonni, jolla ei ollut nimeä. 
Saimme myös keksiä L:llä 
alkavia lehmän nimiä. Lo-
pussa saimme kaikki jääte-
lön tai mehujään.

Roosa Rönkkö

Lehmillä pitkät kielet
Ajoimme yli puolet matkas-
ta Kellokankaantiellä. Lo-
puksi meidän piti ajaa vä-
hän aikaa Kuusamontiellä, 
jonka ylitimme neljän oppi-
laan ryhmissä. Perille pääs-
tyämme Ulla ja Esko kertoi-
vat meille lehmistä ja miten 
niitä hoidetaan. Saimme 
myös nähdä lehmiä. Toi-
set olivat valtavia ja toiset 
vähän pienempiä. Saimme 
myös ruokkia niitä kaiken-
laisilla oksilla. Lehmillä oli 
hurjan pitkät kielet. Lopuk-
si lähdimme ajamaan takai-
sin koululle.

Aleksi Pikkuaho
Ulla kertoi maatilastaan ja oppilaat saivat esittää kysymyksiä.

Veeti silittämässä kummivasikkaamme Lessuntiinaa. Saimme syöttää laitumella olevia lehmiä.

Tietoa lehmien  
ravinnosta
Menimme pyörällä Rissa-
sen maatilalle. Poljimme 
neljä ja puoli kilometriä yh-
teen suuntaan. Ulla kertoi 
paljon lehmistä ja niiden 
ravinnoista. Oli mukavaa 
katsoa lehmiä. Paistoimme 
grillissä makkaraa ja saim-
me jäätelöä. Lähdimme sit-
ten takaisin koululle. Kiitän 
vielä kerran Ullaa.

Veeti Räisänen

Paljon kysymyksiä
Kävimme koulukaverini Ris-
sasen Ollin luona maatilalla 
pyöräilemällä. Kun pääsim-
me maatilalle Ollin isä ja äiti 
kertoivat mitä kaikkea maa-
tilalla pitää tehdä. Esittelyn 
jälkeen oli vuoro kysymyk-
sille, joita olikin runsaas-
ti. Kun kyselyt oli kyselty, 
menimme katsomaan mai-
tohuonetta, jossa emäntä 
Ulla kertoi mitä kaikkea siel-
lä tehdään. Seuraavaksi me-
nimme parsinavettaan, jossa 
oli muutama lehmä tai hie-
ho ja pari vasikkaa. Toinen 
oli urosvasikka ja toinen oli 

naarasvasikka. Kun olimme 
nähneet parsinavetan, me-
nimme ulos katsomaan mui-
ta lehmiä, uroksia ja hieho-
ja. Niitä oli paljon, yhteensä 
30 lehmää. Kun olimme teh-
neet kierroksen, menimme 
syömään eväitä ja grillasim-
me makkaraa. Eväät nautit-
tuamme maistuivat Ullan 
tarjoamat jäätelöt. Kokoon-
nuimme yhteen ja kiitimme 
Rissasia kun saimme tulla 
vierailulle. Sen jälkeen läh-
dimme pyöräilemään kohti 
koulua. 

Milla Juurikka
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Valvottuja 2. vuoden 
oppilastöitä

-40% 
ajalla 29.9.-25.11.2014

  

kuivike-
käymälä

299,-
589,-349

1 kpl

eco 
pika-
kompostori

399,-
479,-

1 kpl

eco 
komposti-
käymälä

499,-
589,-

1 kpl

erotteleva
kuivike-
käymälä

399,-
589,-449

1 kpl

  

huoltotyö
tällä kupongilla

39,- /tunti
tämä kuponki voimassa 15.10.2014 asti

huollon numero:
antti nivakoski 
040 742 8345

työkalupuolen 
numero: 
040 189 7399

yki vene 460
nyt

695,-
1 kpl

kanootti
nyt

590,-

1 kpl

795,-

895,-

yki vene 485
nyt

795,-
1 kpl

995,-

koiraverkko
1,8 m x 30 m

49,-
rulla

MYYMME MALLIRAKENNUKSET PIHALTA!
grillikota
+ lisäetupaketti
+ sokkeli

2485,-
3400,-

rakolato
+ peltikattopaketti

1365,-
2015,-

hirsisauna
+ kiuas + piippu + vesisäiliö

2689,-
3489,-

puucee

879,-

PAKETISSA MYYMÄLÄN PIHALLA

1 kpl 1 kpl

1 kpl

1 kpl

leikkimökki
+ huopakatto
yhteishintaan

525,-
690,-

ulkovarasto
+  huopakatto
yhteishintaan

590,-
779,-

varasto + wc
+  huopakatto

1490,-

2 kpl 3 kpl

2 kpl

1294,-

1690,-

grillikota
+ lisäetupaketti + kattohuovat 
yhteishintaan

2190,-
2689,-

1 kpl
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Perjantaina 26.9. Pudasjär-
vi-lehden toimituksessa vie-
tettiin työpäivää haikeissa 
mutta juhlavissa tunnelmis-
sa. Myyntineuvottelija Sirk-
ka-Liisa Tuomaala päästettiin 
nauttimaan eläkepäivistä ja 
teema juhlittiin Jukolan pirtin 
kabinetissa lounaalla ja toimi-
tuksessa tilaisuutta jatkettiin 
kakkukahvittelujen merkeis-
sä. Työnantajat ja työkaverit 
muistivat omilla läksiäislah-
joillaan Sirkka-Liisaa. Yrityk-
sen työntekijä ja muusikko 
Markku Kemppainen esitti 
säveltämiään Eero Räisäsen 
runoja osana läksiäislahjaa.

Sirkka-Liisa Tuomaala on 
Kokkokylästä kotoisin ja hän 
on Pudasjärvi-lehden ensim-

mäinen palkattu työnteki-
jä. Hän aloitti lehdessä ke-
säkuun alussa 2009 ja toimi 
Pudasjärvi-lehden myynti-
neuvottelijana virallisesti tis-
taihin 30.9. saakka.

- Kun aloitin lehdessä en 
tuntenut pudasjärveläisiä 
juuri lainkaan, lehti oli paik-
kakunnalla uusi ja työnkuva 
oli minulle uusi. Minua jän-
nitti, mutta yllätyin miten hy-
vin paikalliset yrittäjät ottivat 
minut vastaan. Pian tulimme 
yrittäjien kanssa tutuiksi ja 
asiakkaat ovat olleet ihania. 
Osa on pyytänyt käymään ta-
paamassa heitä vaikka jäin-
kin eläkkeelle, mikä tuntuu 
hyvältä ja lämmittää sydäntä, 
Sirkka-Liisa kertoo.

Eläkesuunnitelmat ovat 
vielä Sirkka-Liisalle hieman 
hämäriä, sillä hän ei ole vie-
lä edes täysin tottunut ajatuk-
seen, että arjen kiireet ovat 
nyt takana. Hän on kiitolli-
nen saadessaan jäädä eläk-
keelle terveenä, minkä vuok-
si myös liikunta ja terveelliset 
elämäntavat on hyvä pitää 
mukana.

- Ensin pitää tajuta olevan-
sa eläkkeellä ja sitten voi al-
kaa nauttia niistä mahdol-
lisuuksista, joita eläkkeelle 
jääminen antaa. Kiitän työn-
antajia mukavan työpai-
kan tarjoamisesta ja yhteises-
tä ajasta. Erityisesti kiitokset 
paikallisille yrittäjille, jotka 
tekivät arkityöstä erittäin an-
toisaa, Sirkka-Liisa kiittelee.

Sirkka-Liisan työtä jatkaa 
Jenni Peltoniemi, joka oli Pu-
dasjärvi-lehden toimitukses-
sa jo ennestään tuttu kasvo. 
Hän oli oppisopimuksel-
la Pudasjärvi-lehdessä työs-
kentelemässä sivunvalmis-
tuksen parissa ja pestiä jatkui 
alkuvuoteen 2012 saakka, 
jolloin hän jäi äitiyslomal-
le. Kontakti yritykseen säilyi 
hyvänä, sillä hän on käynyt 
useasti toimituksessa kiire-
apulaisena.

- Aika äkkiä tähän on so-
peutunut kun omat rutiinit 
ovat alkaneet syntyä. Sirkan 
ohjeista oli helppo lähteä te-
kemään ja kehittämään omaa 
työtä. Työhän on minulle en-
tuudestaankin tuttua, Jenni 
kertoo.

Asiakkailtakin on tullut 
hyvää palautetta henkilökun-
nan vaihdoksesta. Jenni toi-
vookin, että yhteistyö yrittä-
jien kanssa jatkuu yhtä hyvin 
kuin Sirkka-Liisalla.

Ilmoitusmyynnissä aikai-
sempi työ sivunvalmistukses-
sa ja ilmoituksien tekemises-
sä on hyödyksi, sillä on hyvä, 

että myyjä hahmottaa hyvin 
mitä hän on myymässä ja mil-
lainen ilmoitus on hyvän nä-
köinen. Jenni pystyy myös te-
kemään tarvittaessa juttuja ja 

Sirkka-Liisa Tuomaala jäi eläkkeelle Pudasjärvi-lehden 
myyntineuvottelijan hommista ja tilalle saatiin Jenni 
Peltoniemi, joka on jo reippaudellaan vakuuttanut use-
at asiakkaat.

Jukolan Pirtin kabinetissa lounastettiin porukalla Sirkka-Liisan eläkepäivien kunni-
aksi. Takarivi vas. Markku Kemppainen, Heimo Turunen, Jenni Peltoniemi, Katariina 
niemitalo, edessä Jenny Kärki, Eila Lahtinen ja Sirkka-Liisa Tuomaala. Lomalla ollut 
toimittaja Pertti Kuusisto puuttuu kuvasta. 

Sirkka-Liisa eläkeelle haikeissa  tunnelmissa

Tapasin Sirkka-Liisan ensim-
mäisen kerran työpaikkahaas-
tattelussa. Olimme puhuneet 
puhelimessa kerran aiemmin 
ja Sirkka-Liisa vähän epäröi-
den totesi että onkohan hän 
liian vanha meille töihin. Mi-
nua nauratti, kun olen itse 
häntä vanhempi ja sanoin et-
tei meillä ole ikärasismia ja 
sitähän ei tiedä vaikka työ-
paikka tästä löytyisikin ja sit-
tenhän olet niin kauan kun-

nes jäät eläkkeelle, totesin, ja 
samalla sovimme työpaikka-
haastattelusta. Se taas nau-
ratti Sirkka-Liisaa. Kun sitten 
haastattelimme häntä, sanoin 
Heimolle että haluan juu-
ri tuon ihmisen meille töihin. 
Vaikka muutkin hakijat olivat 
ihan hyviä ja kivoja ihmisiä. 

Reilut viisi vuotta yhteis-
tä työtaivalta on mennyt vi-
lauksessa. Haikealla mielellä 
katselin Sirkka-Liisalle jäähy-

väislahjaa. Päädyin korvako-
ruihin ja kaulariipukseen, hel-
miä ja timantteja. Ihanalle ja 
arvostamallemme työnteki-
jällemme. Ajatukseni oli että 
lahjan tulee olla henkilökoh-
tainen, läheinen, naisellinen, 
kuten Sirkka-Liisa itsekkin. 
Toivotan Sirkka-Liisalle an-
saittuja, ihania, kiireisiä ja iloi-
sia eläkepäiviä.

Eila Lahtinen

Viisi vuotta vilahti

valokuvaamaan.
Hän on myös hyvä organi-

saattori, kun ehtii töiden, vii-
den lapsen ja miehen ohessa 
harrastamaan aktiivisesti ur-

heilua. Huippukymppi nais-
ten kuntosarjassa taittui ai-
kaan 56,01. JK

Kauppapaikkaselvitys:
Uusille kaupan palveluille on kysyntää 

Kaupunki järjesti 11.9. yrit-
täjille informaatiotilaisuu-
den elokuussa valmistunees-
ta kauppapaikkaselvityksestä, 
jota esitteli kehittämisjohtaja 
Jorma Pietiläinen. Sen jälkeen 
käytiin aiheesta monipuolinen 
keskustelu. 

Pudasjärven kauppapaik-
kaselvityksen mukaan paik-
kakunnan vähittäiskaupan os-

tovoima kasvaa vuoteen 2020 
mennessä noin viidellä mil-
joonalla eurolla ja vuoteen 
2030 mennessä noin 18 mil-
joonalla eurolla, kun huomi-
oon otetaan myös kaupunkiin 
sen ulkopuolelta virtaava os-
tovoima; ulkokuntalaiset va-
paa-ajan asukkaat, matkailijat 
sekä valtatiellä 20 kulkevasta 
liikenteestä Pudasjärvellä py-

sähtyvät. Ostovoiman kasvu 
mahdollistaa kaupan toimin-
tamahdollisuuksien kehitty-
misen, mikä merkitsee myös 
liiketilan tarpeen lisääntymis-
tä. 

Ostovoiman kasvuun vas-
taamisen ohella uuden liike-
tilan rakentamisella vastataan 
myös kuluttajien muuttuvaan 
kysyntään. Kuluttajien tarpeet 

ovat eriytyneet ja eriytyvät jat-
kossa yhä enemmän. Tämä 
merkitsee sitä, että myös os-
tospaikoilta vaaditaan yhä 
enemmän. Jos myymälät eivät 
syystä tai toisesta miellytä, os-
tospaikkaa vaihdetaan, mikä-
li se vain on mahdollista. Asi-
ointi suuntautuu sinne, missä 
kuluttajien odotukset täytty-
vät parhaiten. 

Kurenalan alueen vah-
vuuksia kaupallisen kehit-
tämisen näkökulmasta ovat 
ennen kaikkea hyvä liikenteel-
linen sijainti, saavutettavuus 
ja näkyvyys sekä alueen väl-
jyys, joka mahdollistaa suur-
tenkin myymälöiden sijoittu-
misen. 

Kauppapaikka toimii kes-
kustan kaupallisena laajen-
nusalueena ja sen yhtenä 
tehtävänä on houkutella val-
tatietä 20 ajavaa ostovoimaa 
Pudasjärvelle. Kauppapaik-
kaan sijoittuva ”maamerk-

Kaupungin järjestämässä tilaisuudessa yrittäjille kerrottiin elokuussa valmistu-
neesta kauppapaikkaselvityksestä, joka aiheutti vilkasta keskustelua.

ki/veturiyritys” tukisi hyvin 
tätä tavoitetta. Kauppapaikan 
ja muun keskustan välille oli-
si hyvä pyrkiä muodostamaan 
kaupallisesti erilaiset, toisiaan 
mahdollisimman hyvin täy-
dentävät roolit. Kun aluei-
ta kehitetään yhdessä ja yhtä 
aikaa, ne tukevat toisiaan ja 
muodostavat vetovoimaisen 
ja yrittäjien kannalta toimi-
van kokonaisuuden. Pudas-
järvellä on kohtuullisen hyvä 
erikoiskaupan tarjonta, mutta 
kaupungissa on myös palve-
luaukkoja. 

Pudasjärven päivittäista-
varakaupan nykyinen palve-
lutarjonta on hyvä suhteessa 
väestöpohjaan. Tästä huoli-
matta myös Kurenalan alu-
eelle voisi sijoittua päivittäis-
tavaramyymälä sekä myös 
esimerkiksi rakennusliikkei-
den vapaa-ajan asuntojen 
myyntinäyttelyitä, tehtaan-
myymälöitä, energianhuol-

totarvikekauppaa sekä jäte-
huoltoon liittyvää väline- ja 
tarvikemyyntiä, jotka kaik-
ki kiinnostavat ja palvelevat 
paikallisten asukkaiden lisäk-
si myös vapaa-ajan asukkaita. 

Matkailevien lapsiperhei-
den pysähdyspaikan valin-
nassa lapsilla on keskeinen 
rooli. Tämän vuoksi lasten 
huomioon ottaminen palve-
lutarjonnan suunnittelussa 
on tärkeää. Lapsille on olta-
va monipuolista toimintaa ja 
viihdykkeitä, mm. leikkipaik-
ka/puuhapuisto, pelihalli ja/
tai leikkihalli. Esimerkiksi 
pääkaupunki-seudulla on vii-
me aikoina perustettu useita 
sisäleikkihalleja, joissa lapset 
ja vanhemmat voivat viettää 
aikaa yhdessä. Sisäleikkihal-
lien määrän ja suosion arvioi-
daan lisääntyvän lähivuosina 
voimakkaasti. 

Heimo Turunen
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KurenTanssi -tapahtumavii-
konlopussa 19.–20.9. saatiin 
nauttia musiikin ja tanssin rie-
musta. Perjantaina tapahtu-
makimara alkoi tanssikurssien 
merkeissä. Lauantaina oli tans-
sikursseja aamulla ja iltapäi-
vällä sekä lasten tanssikurssi 
ja. Päivä jatkui päätapahtuma 
KurenTanssin tanssikilpailun 
parissa ja vielä illalla pyöräh-
deltiin Jyrkkäkoskella lava-
tansseissa.

KurenTanssin -tanssikil-
pailussa kisasi ja esiintyi seit-
semän paikallista tanssihar-
rastajista koostuvaa paria. 
Musiikista tapahtumassa vas-
tasi tanssiorkesteri Tuomas 
Kaikkonen ja Onnen Kerjäläi-

set, jota kuultiin myös illalla 
Jyrkkäkoskella. Komea juon-
tajapari Ensio Koivula ja Kir-
si Kipinä pitivät tapahtuman 
rytmiä yllä ja haastattelivat 
tanssijoita esityksien välissä 
ja tuomareina toimivat tans-
sin opettajat Kimmo Lasanen 
ja Päivi Perttunen, viime vuo-
den tanssikisan voittaja Keijo 
Piirainen ja vapaa-aikaohjaaja 
Sampo Laakkonen.

Tanssijat olivat viime ke-
vättalvesta lähtien opetelleet 
tansseja juuri tapahtumaa var-
ten tanssinopettaja Ensio Koi-
vulan johdolla. Yksi pareista 
oli ennättänyt harjoitella vas-
ta muutaman viikon yhdes-
sä, mutta meno oli siltikin va-
kuuttavaa. Osalla tanssijoista 
on kokemusta esimerkiksi pe-
rinteisistä lavatansseista, mut-
ta osa tanssijoista oli ollut täy-
sin uuden edessä.

Kukin tanssipari tanssi kol-
me tanssia siten, että lavalla 
oli pääosin kaksi paria kerral-
laan. Pakollisina tansseina oli 
tango sekä vapaavalintainen 
lattari eli latinalaisamerikka-
lainen tanssi. Lisäksi sai valita 
joko polkan tai masurkan. Let-
keä tuomaristo arvioi esityksiä 
nokkelinkin sanakääntein. En-
nen tulosten julkistamista näh-
tiin tanssin iloa uhkuva pudas-
järvinen KanKan –tanssiteos 
10 hengen naistanssiryhmän 
esittämänä ja Kirsi Kipinän oh-
jaamana. Juuri tähän tilaisuu-
teen suunniteltu esitys sisäl-
si tangoa, cancan -musiikkia 
sekä polkkaa. Ryhmän jäsenet 
olivat itse ommelleet näyttävät 
pukunsa.

Koko kisan voittajaksi sel-

viytyi Sari Hukari ja Timo 
Ahonen. Pari palkittiin myös 
kisan letkeimpien lattarilanti-
oiden ansiosta. Teija Vähäkuo-
pus ja Petri Turunen palkittiin 
parhaimman kansantanssin 
esityksestä, ripeän masurkan 
esittämisestä. Tangon taikaa 
viehkeimmin loi Tuula Kemp-
painen ja Veikko Sarajärvi. 
Jenni Honkanen ja Jari Jussila 
eläytyivät musiikin sanomaan 
ja tanssin tarinaan parhaiten. 
Asustuksellaan tuomariston 
hurmasi Raila Koskenranta ja 
Esa Nurmela, joiden raikkaat 
sekä osittain jopa humoristi-
set puvut erottuivat joukosta 
edukseen. Musiikin tulkinnas-
ta palkittiin Tuula Haverinen 
ja Arto Hiltunen. Yleisön suo-
sikkeina palkittiin Eija Pihla-
ja ja Heimo Turunen, joiden 
vauhdikas samba sai tapahtu-
man raikuvimmat aplodit.

Väliajalla oli mahdolli-

KanKan -tanssiesitys oli myönteisenä yllätyksenä. Tanssijat olivat ommelleet itse 
asut ja esitys oli vauhdikas ja yleisöä kiinnostava. Lopuksi esitykseen yhtyivät 
myös kilpailuun osallistuneet tanssiparit ja juontaja.

Yleisöä oli paikalla mukavan runsaasti.

Lakarin koululla oli lasten tanssikurssi, jossa opetel-
tiin Inka Kipinän johdolla Sun Lahti 2014 voimistelu-
suurtapahtuman ohjelmasta ”Vielä tulee päivä” –esi-
tys. 

Tanssinopettaja Päivi Perttunen ohjasi lauantai-ilta-
päivän ja sunnuntaiaamun tanssikurssit. 

Tanssiparit palkittavina vasemmalta Teija Vähäkuopus ja Petri Turunen, Sari Hukari ja Timo Ahonen, Tuula Kemppainen ja Veikko Sarajärvi, Jenni Honkanen ja Jari Jus-
sila, Eija Pihlaja ja Heimo Turunen, Tuula Haverinen ja Arto Hiltunen sekä Raila Koskenranta ja Esa Nurmela. 

Voittajapari Timo Ahonen 
ja Sari Hukari tanssin tun-
nelmassa.

Tuomarit ja juontajat Kimmo Lasanen, Päivi Perttunen, Keijo Piirainen, Kirsi Kipi-
nä, Ensio Koivula ja Sampo Laakkonen.

Tanssinopettajat Kimmo ja Marika Lasanen vetivät 
perjantai-illan ja lauantai-aamun tanssikurssit. 

suus nauttia voimistelujaos-
ton kioskin antimista. Viime 
vuonna ensimmäistä kertaa 
järjestetty KurenTanssi sai 
suurta suosiota, mikä osoit-
ti että kaiken ikäisille tarkoi-
tettu tanssitapahtumalle on 
tarvetta. Tapahtuman jär-
jesti Pudasjärven Urheilijoi-
den Voimistelujaosto yhdes-
sä Pudasjärven kaupungin ja 
Nuorisoseuran kanssa.

Tapahtumalle on suunni-
teltu jatkoa ensi vuonna, visi-
oivat juontajat Ensio Koivu-
la ja Kirsi Kipinä. Jotain uutta 
on tarkoitus jälleen kehitellä 
tapahtuman onnistumiseksi. 
Niitä on pohdittu lehden pai-
noon menemisen jälkeen tiis-
tai-iltana KurenTanssin kri-
tiikki-/palautepalaverissa. 

Jenny Kärki,  
Heimo Turunen
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEiLTÄ MYÖs rOMUTUsTODisTUKsET 
JA rEKisTErisTÄ POisTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OsTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Mutkatonta konetyötä 
Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua 
seuraavissa asioissa:

- Traktorien huollot, korjaukset

- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
 korjaukset

Maatalouskonehuolto 
Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com

www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

Maukas Maikki-omena 10 kg 25 €
Talousomena 10 kg 15 €

ym...

Kotimaisen omenan 
LOPPUUNMYYNTI 

Pudasjärven torilla to 2.10.

Metsänomistajaviikolla runsaasti ohjelmaa
Kaikissa Suomen metsän-
hoitoyhdistyksissä pidet-
tiin viikoilla 38 ja 39 Metsän-
omistaja -viikkoja. Jokainen 
metsänhoitoyhdistys on 
järjestänyt tarpeellisek-
si katsomiaan tapahtumia 
metsänomistajille muun päi-
vittäisen toiminnan lisäksi. 
Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järven tapahtumiin kuului 
muun muassa Pudasjärven 
sekä Kuivaniemen toimis-
tojen avointen ovien päivät, 
metsäretki OSARAN aukeil-
le, metsänomistajien metsä-
taitokilpailut sekä hakkuu-
näytöksiä Puhoksella sekä 
Hetekylässä. 

OSARAN metsäretki 
Kouvalle oli niin suosittu, 
että linja-auto täyttyi pian ja 
osa halukkaita jäi pois. Asi-
aan pitänee palata ensi ke-
sänä uudestaan, koska sa-
mat metsänkasvatustulokset 
ja opit ovat olleet käytössä 
myös yksityismailla ja tu-
lokset ovat sielläkin saman-
suuntaiset.

Hetekylän hakkuunäytöksessä Jorma Alatalo kuunte-
lee tarkkaavaisena Kalle Kuurolan omakohtaisia koke-
muksia menneiltä ajoilta. 

Hetekylä hakkuunäy-
tös oli tämän vuotisen Met-
sänomistaja -viikkojen 
viimeinen tapahtuma. Hak-
kuunäytös oli Juustolasta 
muutaman kilometrin pääs-
sä oleva vajaa 20 vuotta sit-
ten istuttamalla uudistettu 
kivennäismaan pelto. Met-
sikköön oli kasvanut liki 100 
kuutiometriä puuta hehtaa-
rille ja kasvun pysymiseksi 
hyvässä vauhdissa metsän-
omistaja päätti harvennuttaa 
kuvion. Oikea-aikainen har-
vennus takaa metsikön jä-
reytymisen tukkipuustoksi. 
Paikalla kävi vajaa 50 met-
sänomistajaa, joten keskus-
teltavaa metsään liittyvistä 
asioista riitti kahvittelun lo-
massa. Alueneuvoja Heik-
ki Niskasaari oli järjestänyt 
nokipannun kuumaksi ja 
makkaratulet sopivaksi näy-
tösvieraiden viihtymisen ta-
kaamiseksi. Kävipä paikalla 
myös ryhmä ulkomaalaisia 
marjanpoimijoita. 

Kaikissa tilaisuuksis-

sa puheenaiheeksi eniten 
pinnalle nousi Kemera-la-
kiuudistuksen eteneminen 
eduskunnassa, johon edun-
valvontaketju on, varsinkin 
Pohjois-Suomessa, joutunut 
puuttumaan räikeiden epä-

kohtien ilmetessä esitetyssä 
lakiluonnoksessa. Pohjois-
Suomen politikoille on suu-
ri haaste saada asiat oikene-
maan parhain päin.

Antti Härkönen 

Silmäasemalla Tyylihetki-esittelypäivä
Pudasjärven Silmäasemal-
la järjestettiin tiistaina 23.9. 
Tyylihetki-esittelypäivä. 
Päivän aikana asiakkailla oli 
mahdollisuus tutustua laa-
jemmin Xenith:n ja Skagan 
silmälasimallistoihin. Lisäk-
si paikalla oli stylisti Paula 
Nikka, joka antoi asiakkail-
le tyylineuvoja oikeanlaisten 
silmälasikehysten valitsemi-
seksi.  Optikko Jouni Puu-
runen kertoi, että tyylipäivä 
herätti runsasta mielenkiin-
toa asiakkaissa. Tyylipäivän 
tarkoituksena on tarjota asi-
akkaille palveluita, joita nor-
maalisti ei ole käytettävissä. 
Stylistin palvelut ja mahdol-
lisuus kokeilla erilaisia sil-
mälasikehyksiä monissa eri 
värivaihtoehdoissa on luk-
susta, jota optikkoliikkeissä 
ei voida tarjota joka päivä.

Seppo Holmström vierai-
li esittelypäivänä Silmäase-
malla, koska entisten, noin 
seitsemän vuotta vanhojen 
lukulasien käyttäminen oli 
osoittautunut hieman vai-

keaksi. Holmströmille ker-
rottiin, että hiipuvan näön 
heikentymisen vuoksi iäk-
käille suositellaan käymään 
näöntarkastuksessa 3-4 vuo-

Pudasjärven Silmäaseman Jouni Puurunen kirjasi uusien silmälasien tilaukseen 
Seppo Holmströmin näöntarkastuksen tiedot.

den välein. Tehdyn tarkas-
tuksen jälkeen todettiinkin 
uusien silmälasien hankki-
minen tarpeelliseksi. Kun 
paikalla ollut stailisti Paula 

Nikka löysi helposti Holm-
strömille mieluisat sangat, 
poistui mies liikkeestä tyyty-
väisenä. PK

Herkkua on siinä monenmois-
ta, vaikka jouluun on vielä aikaa 
monta kuukautta. Jaalangan pir-
tissä saimme nauttia maanantaina 
22.9. kyläläisten herkutteluhetkes-
tä todella kauniin ruskamaiseman 
keskellä. 

Oli taas Taide-kehrän virike-
päivien aika. Pidettiin kunnon 
nyyttikestit, jokainen toi jotain ja 
saimme monipuolisen täydellisen 
aterian hyvässä seurassa. Hirvi-
miesten kodassa paistettiin muu-
rikalla perunat/sipulit, savulohi 
ui pöytään oikein Haukiputaalta 
asti. Salaatti tuli pyörän kyydis-
sä ja me pideltiin vatsaa kun her-
kut kiersi pöytää. Tavilan emän-

nän ohrarieskaa ja ruisleipää söin 
enemmän kuin on kohteliasta hie-
nossa seurassa. Kylmäsavupossu 
saapui vetäjän kyydissä, ja että voi 
olla hyvää. Jälkiruuaksi nokipan-
nukahvit Antin tapaan kera Mai-
ren makeat mustikkapiirakat. On-
neksi kodalla on pariovet, päästiin 
sentään ulos. Jäämme odottamaan 
seuraavaa kertaa, silloin saamme 
luentovieraaksi muistihoitajan, 
jos aikataulut saadaan sopivaksi. 
Muistia virkistettiin Pudasjärvi-
visalla jo etukäteen. Seuratkaa leh-
ti-ilmoituksia. Iso kiitos kaikille!

Onerva Ronkainen, 
kuva Antti Timonen

Virikepäivien taikaa

Nyyttikesteissä jokainen toi jotain ja illassa 
oli monipuolinen ateria.
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Teollisuustie 12, 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

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Pudasjärven kaupungin-
valtuusto kokoontui tors-
taina 25.9. ensimmäisen 
kerran uuden kaupungin-
johtajan Tomi Timosen toi-
miessa esittelijänä. Valtuusto 
myönsi Oulunkaaren kun-
tayhtymälle lisämäärärahaa 
työllistämiseen 53 000 euroa. 
Vuodelle 2014 Oulunkaaren 
talousarvioon oli budjetoi-
tu Pudasjärven osalta 85 400 
euron suuruinen työllistämi-
sen määräraha.

Pudasjärven osalta mää-
rärahat oli käytännössä kiin-
nitetty kokonaisuudessaan 
nykyisiin jo sovittuihin so-
pimuksiin. Jotta esitettyihin 
työllistämistoiveisiin voitai-
siin vastata sekä ottaa käyt-
töön kaupungin edustajien 
kanssa keskusteltu uusi työl-
listämiseen liittyvä toiminta-
malli vanhuspalveluissa, oli 
tarpeen neuvotella lisämää-
rärahasta.

Työllistämisen talous-
tilannetta oli Pudasjärven 
osalta käsitelty jo Pudasjär-
ven kaupungin ja Oulunkaa-

Oulunkaarelle lisämäärärahaa työllistämiseen
ren kuntaneuvotteluissa.

Kaava-asioita
Valtuusto hyväksyi Tuuli-
järven ranta-asemakaavan, 
jota oli pidetty nähtävillä 
2.6. saakka. Kaavaehdotuk-
sesta kahdeksalle omaran-
taiselle lomarakennuspai-
kalle oli pyydetty lausunnot 
Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskukselta ja Caruna 
Oy:ltä, joilta ei löytynyt huo-
mautettavaa. Aikaisemman 
kaavaluonnoksen perusteel-
la ELY-keskukselta ja Fortu-
milta tuli vähäisiä muutok-
sia, jotka oli jo huomioitu nyt 
hyväksytyssä luonnoksessa.

Ehdotusta Syötteen vesi- 
ja viemärilaitoksen toimin-
ta-alueen laajentamisesta 
tarkennettiin siitä saatujen 
lausuntojen perusteella. Sär-
kivaaran ranta-asemakaavaa 
ei tässä vaiheessa sisällyte-
tä toiminta-alueen muutok-
seen ja laajennukseen kaa-
van keskeneräisyyden 
vuoksi. Syötteen vesi- ja vie-
märilaitoksen toiminta-alu-

eeseen halutaan liittää muun 
muassa Luokkavaaran alue 
sekä aluetta Syötteen kyläta-
lon läheisyydestä.

Yhdistyksille  
tarjolla tukea 
Viranomaislautakunnan jä-
senistössä oli tapahtunut 
muutoksia, joten valtuus-
to valitsi lautakuntaan kak-
si uutta varajäsentä Paavo 
Kortetjärven ja Liisa Asik-
kalan sijalle. Jäljellä olevak-
si kaudeksi varajäseniksi va-
littiin Miikka Harju ja Eija 
Ahonen. Asikkala oli myös 
poliisin neuvottelulautakun-
nassa, joten sinne hänen ti-
lalleen valittiin Minna Lant-
to.

Valtuusto päätti hyväk-
syä Pudasjärven kaupungin 
yhdistyksille annettavan lai-
nan eli niin sanotun puskuri-
rahan toimintaperiaatteet ja 
varata toimintaan 50 000 eu-
roa vuoden 2015 talousarvi-
oon. Jatkossa kaupunginhal-
litus päättää puskurirahan 
myöntämisestä, toiminta-

Kokouksen kuluessa kaupunginjohtaja Tomi Timosella tuli asiaa kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa Riekille, taustalla valtuuston puheenjohtaja Timo Vähä-
kuopus. 

periaatteiden mukaisesti ja 
määrärahojen puitteissa.

Marja-Leena Törrö jätti 
valtuustoaloitteen, jossa hän 
esitti kuuden muun valtuu-
tetun kanssa valtuustosopi-

muksen valmistelemista si-
ten, että se tulee voimaan 
viimeistään valtuustokau-
deksi 2015-2016. Sopimus-
ta ehdotetaan laadittavaksi 
ns. yhdistelmämallilla, jol-

loin sopimus pitäisi sisällään 
sekä valtuustotyöskentelyn 
pelisääntöjä, talouden tasa-
painottamisasiat sekä kun-
tastrategiaa linjaavan ja tar-
kentavan sopimuksen. HT

Pudasjärven Aittojärvi-
Kyngäs maisemayhteistyö 
edustaa tänä vuonna Poh-
jois-Pohjanmaata Suomen 
paras maisemahanke 2014 
-kilpailussa. Kylällä tehty 
työ on hyvä esimerkki sii-

tä, miten maaseutukylien 
maisemaa ja samalla ky-
lien viihtyisyyttä voidaan 
parantaa usean toimijan 
yhteistyöllä. 

Suomen paras maise-
mahanke on ympäristömi-

nisteriön joka toinen vuo-
si järjestämä kilpailu, jossa 
valitaan nyt neljännen ker-
ran Suomen ehdokas Eu-
roopan neuvoston maise-
mapalkinnon saajaksi.  

Kilpailulla halutaan 

kiinnittää huomiota maise-
miensuojeluun ja -hoitoon 
sekä edistää Eurooppa-
laisen maisemayleissopi-
muksen toteutumista. Kil-
pailuaika päättyi 12.9. ja 
voittaja julkistetaan Maise-

masymposiumissa Helsin-
gissä 6.11. 

Aittojärvi-Kynkään 
hankkeelle tunnustusta ha-
kevat Aittojärven kyläseu-
ra, Pudasjärven kaupunki, 
Pohjois-Pohjanmaan liit-

to, ProAgria Oulu ja Oulun 
Maa- ja kotitalousnaiset.

Ella Karttimo

Aittojärvi-Kyngäs mukana Suomen paras maisemahanke 2014 -kilpailussa
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puDAstORi
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
€) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista). 

HeNkiLÖkOHtAistA

MYYtÄvÄNÄ

• polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

MYYDÄÄN TAi VUOKrATAAN 
3 h + K = 75,5 M2

Vapaa heti, saneerattu asunto, 
putkiremontti tehty, 

talossa oma talonmies.
Toritie 3 B 12 Pudasjärvi.

Puh. 0400 522 501.

Hae pois kesäkalusteen 
puinen tuoli lev. 0,90 cm, 
katos+pehmusteet, hyväkun-
toinen. P. 040 591 7967.

Puhdistettuja karpaloita 50 l 
sankko/vaihtosankko (jos ei 
ole, veloitamme sankosta/
kannesta). Kysy ilt. p. 040 756 
2013.

Perunoita (Siikli, Hertta, Timo, 
Lapin puikula) ja porkkanoita 
suoraan tuottajalta. P. 040 462 
5280.

Lasikuitusoutuvene airoineen, 
uusi (2 vk käytetty), hinta 590€ 
sekä uusi 4-tahtiperämootto-
ri Sea King, ajettu 5 h, hinta 
390€. P. 044 080 0281.

Corollan talvirenkaat van-
teilla, Bridgestone, hyvät, 
175*65R14, h. 180 €. P. 040 
743 6387.

Topi-kalusteen valkoinen keit-
tiökaapisto. Kaksipuoleiset 
vitriinikaapit yläosassa ja ala-
osassa laatikosto ja kaapit. 
Pöytätason pituus noin 190 cm 
ja leveys 60 cm. Pyöristetty kul-
ma ja avohylly.  Hinta 40 €/Tar-
jous. Yhteydenotot Outi 0400 
251 686.

Myydään pakettiauton nasta-
renkaat 195/70 r15c. Fiat Du-
caton vanteilla ajettu noin 1000 
km. P. 040 538 1718.

As.auto Ford vm-90,aj. 182 
tkm, katsastus ok, huollet-
tu, rek.6:lle mak.paikat 5. 
Trumatic+sähkölämmitys, kaik-
ki varusteet toimii. H. 4000 €. P. 
044 917 4808.

65-70 v vapaa mies, joka viih-
dyt maaseudulla ja kaipaat 
ystävää sekä kaveria. Ota yh-
teyttä Pudasjärvi-lehden toi-
mitukseen p. 040 195 1732. 
Nimim Margareta 65.

vuOkRAttAvANA

Vuokrattavana Parsikujalla 
saunallinen rivitalokaksio 64 
m2, p. 041 540 1050.

Syötteellä vuokrattavana 2h+k 
kylätalolla. Heti vapaa. Tied 
045 6733 418.

vuOkRAtAAN

Halutaan vuokrata omakotitalo 
Pudasjärveltä max.25 km kes-
kustasta! P. 0400 934 493.

Marko Juhani Group Kurenkoskessa
Lauantaina 4.10. Kuren-
koskessa esiintyy Pudas-
järvellä tutuksi tullut Tans-

siorkesteri Marko Juhani 
Group. Yhtye soittaa tans-
sikansan jalan alle mene-
vää musiikkia reippaal-
la otteella. Vuodesta 2000 
saakka yhtye on keikkaillut 
lavoilla ja ravintoloissa ym-
päri Suomen sekä monissa 
yksityistilaisuuksissa.

Monille poppoo on saat-
tanut tulla tutuksi nimel-
lä La Playa, jota käytetään 
orkesterin näyttäytyessä 
isommalla kokoonpanolla 

tai kitaravetoisena bändi-
nä. Joku on saattanut kuul-
la tanssiorkesteria myös ra-
diossa, sillä Marko Juhanin 
Punainen aitta on kajah-
dellut radioaalloilla. Kap-
paleen on säveltänyt Jukka 
Karppinen ja sanoituksen 
on tehnyt Maritta Niska-
nen, ja sovituksen Karppi-
nen yhdessä Teppo Mikko-
sen kanssa. JK

Kuopusjärven metsästys-
seuran hirvenmetsästys al-
koi hyvin. Seuran kolmesta 
aikaisesta ja neljästä vasas-
ta on kaadettu ensimmäisen 
viikonlopun jälkeen kaksi 
aikaista ja yksi vasa. Hirviä 
näyttää metsästysalueella 
olevan hyvin.

Kuvassa on hirviporuk-
kaa nylkyhommissa. Pe-
räkärryssä näkyy aikaisen 
uroksen kaataja Matti Vähä-
kuopus.

Jukka Särkelä

Kuopusjärven seuralla hyvä alku

Pohjois-Pohjanmaan linnun-
haukun piirinmestaruuskisat 
järjestettiin 20-21.9. Kuusa-
mossa. Kokeeseen osallistui 
neljätoista voittajaluokan 
koiraa. Pudasjärveltä osallis-
tui kisoihin viisi koiraa. Lau-
antain kisapäivän jälkeen pi-
tivät pudasjärveläiset koirat 
tukevaa kolmoisjohtoa. Sun-
nuntain kisapäivä muutti 

Tallens Rösy jatkoon linnunhaukun 
piirinmestaruuskokeesta

kuitenkin kokonaan kärjen 
järjestystä, joskin pienimmil-
lä mahdollisilla eroilla.

Pohjan lohkoon pääsivät 
Suotaipaleen Miro, Tallens 
Rösy ja Suotaipaleen Usva. 
Varakoiriksi jäivät Rips’akan 
Riitu, Peijakkaan Kettutyttö 
ja Kiepin Källi

Pohjan lohkosta jatkaa 
kolme parasta koiraa linnun-

1. ja piirin mestari Suotaipaleen 
miro, marko Liikanen, Kuusamo, 
83 p, 2.Tallens Rösy, Taneli Riek-
ki, Pudasjärvi 83 p, 3. Suotaipa-

leen Usva, Tiina Kananen, Kuusa-
mo 81 p, 4. Ripsakan Riitu, Teemu 
moilanen, Pudasjärvi 81 p, 6. Kie-
pin Källi, Pasi malinen, Pudasjär-

vi 78 p, 10. Sörlidsbäckens Jykä, 
Jari Keränen, Pudasjärvi 67 p, 14. 
Tolkan Äkämä, Vesa Teivaanmäki, 
Pudasjärvi, 50 p.

haukun suomenmesta-
ruuskisoihin (haukku-ot-
teluun), joka järjestetään 
Kajaanissa 18-19.10.

Teemu Moilanen

Kesän viimeinen golfkilpai-
lu Koillis-Golfilla pelattiin 
sunnuntaina 28.9. Pelimuo-
tona oli suora lyöntipeli il-
man tasoituksia (scratch). 

Naiset 18 reikää: 1) Lea 
Törrö 72 lyöntiä, 2) Jaana Iinat-
tiniemi 77.

Miehet 18 reikää: 1) matti 
Juurikka 62 lyöntiä, 2) Jari Jussi-
la 70, 3) Pekka Kinnunen 71, 4) 
Juhani Erkkilä 72, 5) Olavi Lei-
nonen 75. Lähimmäs lippua löi 
Jari Jussila.

Koko kesän pelatun ke-
säkisan tulokset julistettiin 
päivän päätteeksi. Tuloksiin 
laskettiin kultakin pelaajalta 
kesän kolme parasta tulos-
ta. Sarjojen voittajat saivat 
vuodeksi haltuunsa mah-
tavat golf-aiheiset pokaalit 
ja raikuvat aplodit. Naisten 
sarja oli äärimmäisen tasai-

Juurikka Koillis-Golfin paras golfari
nen. Voittajan ratkaisi HCP-
kisassa pienempi tasoitus ja 
SCR-kisassa neljäs tulos.

Kesäkisa  
tasoituksellinen  
lyöntipeli HCP
Naiset: 1) Jaana Iinattiniemi 
170 lyöntiä, 2) marja-Liisa Kum-
puvaara 170, 3) Lea Törrö 171, 
4) Tuula Hietava 172, 5) maaret 
Ihme 174.

Miehet: 1) Juhani Erkki-
lä 153 lyöntiä, 2) matti Juurik-
ka 163, 3) Osmo Kumpuvaara 
164, 4) Jari Jussila 165, 5) Pekka 
Kinnunen 169, 6) Olavi Leino-
nen 169, 7) Aki Niemitalo 171, 
8) mikko Hietava 184.

Kesäkisa suora  
lyöntipeli SCR
Naiset: 1) Lea Törrö 216 lyön-

tiä (4. tulos 73), 2) Jaana Iinatti-
niemi 216 (4. tulos 74) 3) Tuu-
la Hietava 219, 4) marja-Liisa 
Kumpuvaara 223, 5) maaret 
Ihme 230.

Miehet: 1) matti Juurikka 
175 lyöntiä, 2) Jari Jussila 185, 3) 
Osmo Kumpuvaara 190, 4) Pek-
ka Kinnunen 193, 5) Juhani Erk-
kilä 197, 6) mikko Hietava 216, 
7) Olavi Leinonen 217, 8) Aki 
Niemitalo 232.

Golfliiton kehittämää lä-
hipelitestiä pelattiin myös 
kesän aikana.  1) Jari Jussila 
65 pistettä, 2) Juhani Erkkilä 55, 
3) Pekka Kinnunen 52, 4) Eero 
Jussila 49, 5) maaret Ihme 43.

Koillis-Golfin kenttä on 
avoinna ainakin kuluvan vii-
kon ajan. Vielä ehtii makus-
tella mielenkiintoista peliä.

Jari Jussila

Sotiemme veteraanien ke-
räys suoritettiin Pudasjär-
vellä lauantaina 27.9. ja 
keräyksen suorittavat La-
pin ilmatorjuntarykmen-
tin varusmiehet. Keräys-
tä tukivat muun muassa 
kerääjiä kyyditsemällä 
Pudasjärven maanpuo-
lustusjärjestöt, kaupun-
ki sekä lionsklubit. Tuot-
to käytetään paikallisten 
veteraanien, invalidien ja 
heidän puolisoidensa ko-
tiapuun.

Keräysporukassa oli 29 
sotilasta. Osa suoritti ke-
räystä huoltoasemien pi-
hoissa ja osa kiersi kote-
ja eri puolilla Kurenalaa. 
HT

Veteraanikeräystä Honkasenkankaalla suorittivat tyk-
kimiehet Jonne Paananen Siikajoen Revonlahdesta ja 
Niko Koramo Kuusamosta. Nuorilla miehillä oli vielä 
82 aamua palvelusta jäljellä. 

Keräyksellä varoja 
veteraanien kotiapuun

Tulokset:

ILMOITA 
ILMAISEKSI!
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Palveluhakemisto

KOsKiTrAKTOri OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA

Pudasjärven hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOiTUsTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

ensio@pudasjarvenisannointi.fi
eeva-liisa@pudasjarvenisannointi.fi

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

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

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

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTiTAiDOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com
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* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät 

RATSASTAMAAN!

www.hirvaskoski.fi
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Tuomo määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

MAArAKENNUs PUUrUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Teollisuustie 10, 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

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

RATSASTUSPALVELUJARAKENTAMINEN, REMONTIT

PAINOPALVELUITA

Painopalvelusta yhtenäiset 
MAINOSTEKSTIILIT
Yrityksille ja Yhdistyksille
tapahtumiin ja mainoskäyttöön

PAINOPALVELU PUURUNEN
Eila Puurunen
p. 0400-514 692

Jukolantie 4  93100 PUDASJÄRVI
painopalvelu@gmail.com
www.mainostekstiilit.com

Katso:  ja pyydä tarjous!

Metsätaitomestaruudet ratkottiin Jyrkkäkoskella

Kilpailun miesten sarjan 
voittaja Eino Mäkelä ko-
konaispuusto tehtäväras-
tilla.

Tyytyväinen miesten sarjan kärkikolmikko: Jorma Aal-
to (vas.), voittaja Eino Mäkelä ja Jarmo Tyrväinen.

Ii:n, Yli-Iin ja Pudasjär-
ven metsänhoitoyhdistys-
ten metsänomistajien metsä-
taitomestaruudet ratkottiin 
torstaina 25.9. Jyrkkäkosken 
maastoissa. 

Kilpailut käytiin talvisis-
sa olosuhteissa lumipeittei-
sessä maastossa. Itse lumi 
ei haitannut muuta kuin 
kasvupaikkatyypin mää-

rittelyä, mutta sekin onnis-
tui suurimmalla osalla hy-
vin. Osallistujien lukumäärä 
oli positiivinen yllätys, mikä 
kertookin metsänomistaji-
en kiinnostusta metsänarvi-
ointiin. Miesten sarjassa oli 
28 osallistujaa, naisten sar-
jassa viisi ja nuorten sarjaa 
täydensi mukavasti Laka-
rin koulun 4 luokan tyttöjen 
ryhmä.

Niin miesten kuin nais-

tenkin sarjan voitot meni-
vät Yli-Iihin Eino Mäkelälle 
ja Kaisa Hökälle. Yhdistys-
ten välisen joukkuekilpailun 
voitti Yli-Ii pienellä margi-
naalilla Pudasjärveen ja Ii-
hin.

Järjestelyvuorossa oli täl-
lä kertaa Pudasjärven met-
sänhoitoyhdistys.

Antti Härkönen, 
kuvat Mikko Mäkelä

 

Tulokset (kolmannesta 
eteenpäin vain pudasjärvis-
ten tuloksia). 

1.Mäkelä Eino Yli-Ii 146 p, 2. 
Tyrväinen Jarmo Länsi-Poh-
ja 145, 3. Aalto Jorma Yli-Ii 
141, 5. Marttila Tuomo 139, 
7. Ruonala Ahti 137, 14. Säk-
kinen Taito 133, 15. Ervas-

ti Paavo 130, 16. Vuorinen 
Reijo 129, 18. Koivu Kalervo 
126, 22. Matila Pentti 119, 24. 
Greus Pauli 114. Yhteensä 28 
osallistujaa. 

Naiset: 
1.Hökkä Kaisa Yli-Ii 136, 2. 
Laakko Eila Siikalatva 133, 
3. Särkkinen Irja Pudasjärvi 

124, 4. Alahäivälä Kirsi 119. 
5 osallistujaa. 

Joukkuekilpailu:
1.Yli-Ii 423 p, 2. Pudasjärvi 
411 p, 3. Ii 394 p. 

Lakarin koulun 4 luokan tyttöjen ryhmä täydensi nuorten sarjaa.



18 19nro 40PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.10.2014 1.10.2014nro 40

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!

Jään lumo - näyttely Syötteen luontokeskuksella nähdään 1.9.-30.10. Jään lumo 
– näyttely, joka esittelee Kerttu Karjalaisen jääaiheisia valokuvia.
Laura Böök - Valokuvia 4.-29.10.  Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-
17, to-pe suljettu. Avajaiset pe 3.10.2014 klo 18-20. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Koirakurssi lapsille ja nuorille Pudasjärven Koiraharrastajat ry:n kentällä Suoja-
linnalla torstaisin 18.9.-9.10 klo 17-18. Kurssilla tutustutaan tokoon, rally-tokoon ja 
agilityyn.
Tommy Hellsten luennoi Pudasjärven yrittäjille la 4.10. klo 10-14. Hilturannan 
leirikeskus, Petäjäkankaantie 434.
Pudasjärven Ommaiskahvila ma 6.10.  klo 18-19.30,  Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Bioenergiapörssi-hankkeen loppuseminaari pe 10.10. klo 12-14. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 13.10. klo 18-21.45. Klo 18.00 Viiru ja Pesonen: 
Pikkukepposia ja suurta ystävyyttä. Klo 20.00 mielensäpahoittaja.
Keliakiakerho ke 15.10. klo 18. Kerttu määtällä Pappilantie 10 J 8. Puh. 040 571 2483.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä to 16.10. klo 19.
Kuntotanssit jatkuvat Koskenhovilla to 16.10. klo 18.30 alkaen.
Lasten luontoviikko 16.–25.10. Syötteen luontokeskuksella. Jokaisena päivänä tarjol-
la mielenkiintoista ja monipuolista ohjelmaa. Lisätietoja www.luontoon.fi/syote tai puh. 
040 583 1608. Luontoviikon tapahtumiin sekä näytöksiin on vapaa pääsy.
Pudasjärven Ommaiskahvila to 20.11. klo 13-15. Tietoa, tukea ja toimintaa kaikil-
le omaisistaan huolehtiville. Kahvilassa tänään jouluista tunnelmaa. Seurakuntakeskus, 
Varsitie 12.

LAUrA BÖÖK                           
VALOKUViA

Helsinkiläinen valokuvaaja Laura Böök 
on seurannut vuoden ajan Pudasjärvelle muuttaneiden 

kongolaisten pakolaisperheiden elämää.

Kuvasarja on esillä kulttuurikeskus 
Pohjantähdessä 4.-29.10.2014

Avajaiset pe 3.10.2014 klo 18-20                      
Tervetuloa!

Näyttely avoinna:
ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu

Kulttuurikeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. 040 826 6586

 
Järjestää Pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut

Aukioloajat:
ma-ti 14-21 • ke 14-02 • to 14-22  • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

Wintissä: klo 24-03.30  
dJ LEILA

KUrENKOsKi
HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Perjantaina 3.10.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Wintissä: 
klo 24-03.30  
dJ EKI

Lauantaina 4.10.

TULOSSA:  la 18.10. Petri Nygård

Lippu 12€ sis. epLippu 5€ sis. ep

Salissa: 
MARKO 
JUHANI 
GROUP

Keskiviikkona 1.10.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula,

voittajalle on palkinnoksi vapaalippu Petri Nygårdin keikalle!

Pudasjärven
Eläkeläiset ry

Kuntorantaan on saatu 
tukiloma 2.-7.2.2015. 
Paikkoja on vielä vapaana. 

Pyytäkää hakemuslomakkeet 
Hilkalta, puh. 040 748 7353. 

Pitäkää kiirettä, hakemukset pitää palauttaa 
viimeistään to 30.10.2014. 

Lähdetään suurella joukolla lomalle.

bingo Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 4.10. klo 13.00
seuraavat bingot: 

la 18.10. ja la 1.11.
Tervetuloa!

HNSwww.hetepirtti.fi

Nyt se alkaa! SYKSYN 
TANSSIKURSSIT

Koskenhovilla tiistaisin klo 19-21.
Aloitamme tiistaina 7.10. 

fOKSI ja fUSKU.
Opettajana Pekka Karisaari.

Hinta: 5 €/2 h.
Tervetuloa!

PS. Kaikki mukaan 

iloisen liikunnan pariin.

Pudasjärven nuorisoseura

S-marketin pysäkiltä. Paluu klo 16.00.
Retken hinta jäsenet 10 €, 
ei jäsenet 20 €
(Hinta sisältää lipun tapahtumaan)
Ilmoittautumiset ke 8.10. mennessä.
Puh. 045-120 8750/Maila

su 12.10.2014 klo 9.00

Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset

KädentaitoMessuille
lähdemme ouluhalliin

KIITÄMME
KurenTanssitapahtuman 

onnistumisesta 
yhteistyökumppaneita: 

Huonekaluliike Heikkilää, Kukka- ja 
Hautauspalvelu Räisästä, K-supermarket 
Pudasjärveä, Pudasjärven osuuspankkia, 
Rautia Pudasjärveä, Parturi-Kampaamo 

Salettia, Kosmetologi Senjaa, Kaunistamoa, 
Iijokiseutua ja Pudasjärvi-lehteä sekä kaikkia, 

jotka kantoivat vastuuta tapahtumasta.

PuU Voimistelujaosto, 
Pudasjärven kaupunki, 

Pudasjärven Nuorisoseura
Kiitos!

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti

Diabeetikoiden
silmänpohjakuvaukset

oulunkaari.com

Pudasjärveläisten diabeetikoiden silmänpohjat kuva-
taan Oys:n liikkuvassa silmätutkimusyksikössä 27.10.-
5.11.14 terveysaseman pihalla, Kurentien puolella. 

Kuvauksia suositellaan diabeteksen toteamisen jäl-
keen, ja seurantakuvaukset on ohjelmoitu aikaisemmin 
Oys:n järjestämissä kuvauksissa käyneille 1-3 vuoden 
välein. Diabeetikot, joiden diabetestä hoidetaan lääke-
hoidolla, ovat oikeutettuja ilmaisiin kuvauksiin.

Ajanvaraus ja tiedustelut diabeteshoitajalta, 040 760 4918,
13.10. klo 8-10.30, 14.10. klo 8-13 ja 15.10. klo 8-11.

Jongun alueen 
kyläyhdistys

10 v-juhla
su 5.10.2014 klo 13.00

Paukkerinharjun kylätalolla

  -  Perhekirkko
  -  Juhlakahvit

Tervetuloa!

Hallitus
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia kaupungin toimipisteiden 
aukioloajoissa
Henkilöstön koulutustilaisuuden vuoksi seuraavissa toimipisteissä 
on perjantaina 3.10.2014 poikkeukselliset aukioloajat:

Kaupungintalo on suljettu klo 12.30-16.00 
Kirjasto on suljettu klo 13.00-16.00 
Tuomas Sammelvuo -sali on suljettu aamusta klo 17.30 saakka 
Virkistysuimala Puikkari on avoinna klo 15.00-18.00

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Alueyhteistyön valiokun-
ta päätti nopeuttaa pöytä-
kirjojensa tarkastusta mah-
dollistamalla tarkastuksen 
tekemisen sähköpostin 
avulla. Pöytäkirja allekir-
joitetaan myöhemmin.

Kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläinen kertoi ke-
hittämistoimen toimialu-
een kokoonpanon ja siihen 
tulevat muutokset esitel-
len kehittämistiimin, hank-
keet, maahanmuuttotyön 
ja työllistämisen. Työllistä-
misen vaatimukset kasva-
vat huomattavasti vuonna 
2015, koska valtiolle mak-
settavat kuntaosuusmak-
sut (”sakkomaksut”) jou-
dutaan maksamaan 500 
päivää työttömänä olleiden 
lisäksi 300 päivää työttömi-
nä olleista. Tavoitteena on 
kuntaosuusmaksujen saa-
minen mahdollisimman 
pieniksi, jotta eurot eivät 
valu kunnan kassasta val-
tiolle. Kuntouttava työtoi-
minta siirtyy Oulunkaaren 
kuntayhtymältä kaupun-
gille, mikä helpottaa kun-
taosuusmaksujen piirissä 
olevien työttömien tavoit-
tamista ja työllistämistä/
toimenpiteisiin saamis-
ta. Tietojen saaminen hel-

Alueyhteistyön ja elinvoiman 
valiokunnan kokousasiaa

pottaa työkyvyttömien oh-
jaamisen eläkkeen tai muun 
heitä parhaiten palvelevien 
toimenpiteiden piiriin.

Sunnuntaina 1.6.2014 voi-
maan tulleen ohjeistuksen 
mukaan työnantajan on tar-
jottava työsuhteessa olevil-
le palkkatukityöllistettäville 
100 prosentin työaikaa en-
nen kuin voidaan palkata 
uusi palkkatyöllistetty. Pu-
dasjärven työllistämisyksi-
köstä on otettu yhteyttä mi-
nisteriöön asiasta. Jatkossa 
ollaan edelleen aktiivisia val-
tion suuntaan valmistelussa 
olevista asioista. Valiokunta 
totesi, että yritykset hakevat 
100 prosentin työpanoksel-
la työskenteleviä työnteki-
jöitä, mikä ei ole mahdollis-
ta kaikille työllistettäville 
eteenkään jos tarvitaan eri-
tyisosaamista. Pudasjärvel-
lä yritysten työntekijätarve 
ja työttömien tarpeet ja vaa-
timukset eivät kohtaa, joten 
yhdistysten mukaan tuloa 
työllistämiseen tarvitaan en-
tistä enemmän. Aktiiviset ky-
läyhdistykset ovat ottaneet 
hyvin roolin vanhusten pal-
velussa tuetun kotona asu-
misen suhteen. Hoivapalve-
luyritysten tarjonta ei enää 
yksin riitä.

Syötteelle etsitään 
ulkomaisia rahoittajia
Kehittämisjohtaja kertoi kau-
pan ja matkailun kehittämi-
seen liittyvistä ajankohtaisis-
ta asioista. Syötteen yrittäjien 
valmisteleman Syötteen mas-
terplanin tarkoituksena on 
yhtenäistää Syötteen toi-
mintojen tavoitteita, joiden 
toteuttajina ovat yrittäjät. 
Kehittämisjohtaja etsii Syöt-
teelle ulkomaisia rahoittajia. 
Valiokunta keskusteli Luok-
kavaaran tonttien korkeasta 
hinnasta, Syötteen tien talvi-
kunnossapidosta ja kaupun-
gin jatkopanostuksesta Syöt-
teen suuntaan. 

Matkailijavirran hyödyn-
täminen on ollut pohjana Ku-
renalan kauppapaikan suun-
nittelulle. Kehittämistoimen 
näkökulmasta katsottuna 
kauppapaikan sisältö tulee 
miettiä tarkoin ennen kuin 
kauppapaikasta ja sen muo-
doista tehdään sitovia suun-
nitelmia. Yrityksille suunnat-
tu keskustelutilaisuus asiasta 
järjestettiin syyskuussa Poh-
jantähdessä. Valiokunta to-
tesi, että paikkakunnalla on 
paljon julkisella rahoituksel-
la tapahtuvaa rakentamista, 
mutta yksityisten investoin-

Lukijan kynästä

Niin tuli tuossa vain mieleen, että uudet kaupungin johtajat ja päät-
täjät haluatta varmaan Pudasjärveä kehittää kaupunkina ja kunta-
laisten elämää helpottaa eri muodoilla ja parannuksilla. Yksi paran-
nus- ja helpotus kohde olisi esim. Ruottisenharjun ja marikaisentien 
päällystäminen. Se oiskin suuri juttu, parannus ja helpotus päivittäin 
tietä käyttäville kylän asukkaille, mökkiläiset mukaan lukien. Pelti-
vaurioremonteissakin autoilijat säästäs ajanmittaan paljon rahaa ja 
mitä mukavuutta se lisäis autolla-ajamiseen. Että ajatelkaapa tätäkin 
parannuskohdetta muiden kohteiden kanssa.

Nimim. MK.

Kaupungin 
johdolle

KERHOTOIMINTA 2014–2015
Pudasjärven kulttuuripalvelut
LASTEN KUVATAIDEKERHOT
torstaina 9.10.2014 alkaen Lukiontie 4 (entinen kerhotila)
• 2-4 -vuotiaat klo 17-18
• 5-6 -vuotiaat klo 18.15-19.15
- Ohjaaja Kari Tykkyläinen
- kerhomaksu 25 €
- ilmoittautumiset paikan päällä

**********************************************
Nuorten ELOKUVAKURSSI - syksy/kevät
Kulttuurikeskus Pohjantähti Saunatorio
perjantaina 10.10. alkaen klo 14.30–17.00 /Kalle Jurvelin (Birgit Tolonen)
• Harjoitellaan mm. käsikirjoittamista, kuvaamista, ohjaamista, editointia 

ja näyttelemistä.
- Kurssi järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

**********************************************
FYYSINEN TEATTERI JA IMPROTEATTERI
lauantaisin klo 10–16, Lukiontie 4 (kansalaisopiston Salikki)  

joka toinen lauantai alkaen 20.9.–20.12.2014 ja 17.1.–16.5.2015
• Ohjaaja Kaarina Nevanperä ja marja-Liisa Väyrynen
• 18-vuotiaille (enintään 15 osallistujaa)
Kurssi järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.
• Kurssimaksu 45 €

**********************************************

Järjestäjänä Pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut

nit ovat jäissä. Positiivi-
seen nosteeseen tarvitaan 
liikennejärjestelyiden li-
säksi jotakin suurta ja eri-
koista. Kauppapaikan 
tulee olla Pudasjärven nä-
köinen, tarpeeksi houkut-
televa ja erikoispalveluihin 
keskittyvä, jotta sinne tul-
laan helposti muualtakin 
asioimaan. Kauppapaikan 
sisällön suunnittelussa 
voitaisiin käyttää yhteis-
työkumppaneina Oulun 
yliopiston arkkitehtiopis-
kelijoita. Kulttuurin ja hir-
simateriaalin käytön tulisi 
näkyä. Valiokunta painotti 
Syötteen alueen ja keskus-
tan alueen rinnakkain ke-
hittämistä ja toistensa toi-
mintojen tukemista.

Valiokunnassa nou-
si esille osallistavan bud-
jetoinnin pilottikylän et-
siminen. Todettiin, että 
kaupunginhallituk-
sen hyväksymän Laavu-
hankkeen tavoite on ni-
menomaan osallistuvan 
budjetoinnin pilotointi ja 
hankkeen kautta on tarkoi-
tus etsiä pilottikylä(t).

Sointu Veivo

Ystävälleni rakkaudella
Sinä olet kaunein usva

vaikkakin poishaihtunut

Olet kaunein valo
vaikkakin loppuun palanut

Sinä kaunein unelmani
vaikkakin ikuinen

Nähdessäni tähden tuikkivan
ilahdun

Marketta Backman

Syötteen luontokeskuksel-
la vietettiin lauantaina 27.9. 
ruskalauantaita. Vaikka al-
kuviikolla satanut lumi oli 
vielä osin maassa, oli väkeä 
saapunut runsaasi nautti-
maan syksyn väreistä.

Päivän ohjelman aloit-
ti Kaija Karhun kätköretki. 
Kaijan kanssa luontokeskuk-
sen lähimetsään piilotet-
tuja kätköjä lähti etsimään 
reilut parikymmentä lasta. 
Ensin venyteltiin korvat ja 
töpöhäntä. Sen jälkeen juh-
lallisesti avattiin kätkörata 
aplodien saattelemana. Ret-
kelle osallistuneet lapset oli-
vat eteviä kätkönetsijöitä ja 
Kaijalla olikin täysi työ py-
sytellä heidän perässään. 
Kaikki kätköpurkit löytyivät 
ja oikeat vastaukset purkeis-
ta löytyviin kysymyksiinkin 
selvisivät. Purkkien piilo-
paikat retkeläiset lupasivat 
pitää salassa, sillä ne ovat 
kaikkien etsittävissä aina su-
lan maan aikaan. Karttoja ra-
dalle saa luontokeskukselta. 
Retken päätteeksi Kaija lähti 

Luontokeskuksen ruskalauantai

talvipesän rakennuspuuhiin, 
mutta ehkäpä hän on hereil-
lä vielä lasten luontoviikolla.

Iltapäivällä Raisa – husky 
johdatti retkeläisiä huipun 
polulle. Retken aikana ihme-
teltiin luonnon valmistau-
tumista talveen sekä ihail-
tiin huipulta aukeavia 

Kaija-karhun kätköradan avajaisissa oli innokkaita kätkön etsijöitä.

maisemia. Retkellä tutustut-
tiin Syötteellä eläviin eläi-
miin sekä tarkasteltiin jää-
kauden merkkejä. 

Luontokeskuksella esi-
tettiin myös Metsän tarina 
– elokuva, joka upein kuvin 
kertoi tarinaa suomalaises-
ta metsästä, sen asukeista ja 

metsiin liittyvistä tarinoista. 
Ruskalauantai päättyi kome-
asti Luppoveden rannalla, 
jossa luontokeskuksen teltal-
la sai koettaa onneaan ora-
van ruokinnassa. 

Oili Annila, 
kuva Annu Partanen

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy
KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281           www.vkkmedia.fi           vkkmedia@vkkmedia.fi          www.pudasjarvi-lehti.fi

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, 
Puh. (08) 821 185

iHONHOidON TEEMAPäiVä
PudAsjärVEN APTEEKissA
to 2.10. klo 10.00-13.30 ja 

klo 14.30-16.00
Paikalla Mobilat iCE, dermalog ja

MAr plus asiantuntijamme
Merja järvisalo.

Tuotteet tarjouksessa to 2.10.

TErVETuLOA!

Etu -22%
Hinta ilman K-Plussa-korttia 17,95,-

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 1149,- kpl

Etusi 14%

980,-
K-Plussa  tarjous

Kaupan päälle Kiilto 

yleispuhdistusaine

Aurausviitta 25x1500 m
10 kappaletta/paketti

• 6 kk korotonta 
maksuaikaa
• Kysy lisää 

myyjiltämme!

KatuHarja 
varrElla Sopii myös mökille 

ja vapaa-ajan 
rakennuksiin. 
Lämmitysteho 
max. 5,5 kW. 
Tilasuositus 
20 – 120 m².

Energialuokka A+, 
SCOP 4,5.

K-MAATALOUDEsTA

1395
/pkt

serto 
pyykinpesujauhe 8 kg

2990
/pkt

raPPuralli

mEtallinEn 
varastoHylly 
4 tasoa 

2,95

19,95

14,95

ilmalämPö-
PumPPu 
Panasonic 
QE9PKE

Perjantaina 3.10. 
EsittElyssä:
ilmalämPöPumPut

scc-PiiPPujEn 
valmisHormit

ryoBi säHKöKäyttöisEt  
työKalut

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00-14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681

Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi. 
Puh.  020 752 8260 K-MAATALOUs 

PUDAsJÄrVi
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00-14.00

Akkuporakone ONE+ rCD1802-LL13X, 
18V, 2kpl lithium akkua, 
sis. 100 tarviketta

139,-

10,-
K-Plussa  tarjous

/rulla

Erä 
taPEttirullia

tiivistElista 
ulKo-ovi valkoinen

19,90

tapahtumassa 
mukana myös 
rautia Pick up 

(Ford vm. 1935)

tEHtaiDEn 

EDustajat 

PaiKalla!

munKKi-
KaHvi-

tarjoilu!

 Zero 
jääHDytys-
nEstE 10 l

24,95

LentäjänMaja
Lentäjäntie 49
-  1-5-hengen huoneita
-  Sauna
-  Kokoustilat  2-50 hengelle
-  Varusteltu keittiö
-  Sopii juhlien ja saunailtojen 
    pitopaikaksi

jYrkkäkoski oY Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HoteLLi
iijoki
Karhukunnaantie 6
-  Iijoen rannassa
-  1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
 suihku, wc, parveke, 
 varusteltu keittiö, tv, wlan
-  Vuokrataan toimistotiloja päiväksi,            

viikoksi, kuukaudeksi...
-  Kokoustilat 2-20 hengelle

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi


