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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Suomen Ajokoirien 
piirinmestaruuskilpailu 

Pudasjärvellä s. 9

Tupa täynnä 
hirvipalaverissa s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 10.10.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

SAVUSIIKAA JA -LOHTA,
tuoretta, perattua MUIKKUA

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

PUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 14.10.

klo 10.00-16.00

Elämyksiä luonnossa 
Syötteen maisemissa!

Vietä elämyksellinen kokous- 
tai koulutuspäivä Syötteellä!
• Viihtyisä auditorio 60 henkilölle
•  Maukkaat ruoka- ja kahvitarjoilut
•  Räätälöidyt aktiviteetit kokous- 
 päivän lomaan

www.taigavire.fi 
info@taigavire.fi

Puh. 040 553 5469

Palvelemme Syötteen luontokeskuksella

Huom! Marraskuussa suljettu!

Tarjoukset voimassa 10.10.-16.10.19

040 351 8002

OSTAMME HIRVENLIHAA
RANTSILASSA

Ostamme hirviä kokonaisina ruhoina 
nahka päällä, elimet mukana.

www.kylmanen.fi 

Lokakuiset päivät kotona, metsäkämpällä 
tai mökillä kuluvat talven tulon 

valmisteluissa.
Halkojen tekemistä, veneen peittelyä, 

viimeiset pihatyöt ennen kuin lumi peittää 
kaiken alleen.

Ruuaksi voisi valmistaa vähän tuhdimpaa 
makkararuokaa - kuten makkaraperunat.

Makkaraperunat 4:lle 
1 pkt  (400 g) Kylmäsen 

juustoista porogrilli-
makkaraa, porogrilleriä 
tai pororyynäriä

 Kylmäsen lämmin-
savustettua pekonia

1  sipuli
500 g  perunoita
 öljyä
 ripaus suolaa ja 

mustapippuria

Pilko perunat. Lisää reilu loraus öl-
jyä, hyppysellinen suolaa ja mauste-
pippuria.
Levitä perunat uunipellille ja paahda 
uunin keskitasolla 225 oC n. 30 min.
Laita uuni grillivastuksille lopuksi 
noin viideksi minuutiksi.
Pilko makkarat, pekoni ja sipuli, 
paahda ne kuumalla pannulla.
Sekoita kaikki aineet keskenään.
Tarjoile raikkaan salaatin kera.

Poronvasan paisti 39,90 kg
Pororyynäri 400 g 2,49 pkt 6,23 kg

Porogrilleri 380 g 2,95 pkt 7,76 kg

Juustoinen porogrillimakkara 400g 3,90 pkt 9,75 kg

Lämminsavupekoni 700 g 9,90 pkt 14,14 kg 

Ensilunta odotellessa ja 
leivinuunia lämmitellessä

laita hautumaan 
poronvasan paistia. 

Poronvasan-
paisti padassa
1 kg  vasanpaistia
200 g pekonia
2 rkl  rasvaa
2 dl  vettä
2  porkkanaa
2  sipulia
 pieni pala 

selleriä
2 tl  suolaa
10  mustapippuria
1/2 tl  timjamia ja 

rosmariinia
1  laakerinlehti
1  persiljakimppu

Kuumenna rasva riittävän suuressa padassa 
ja ruskista paisti hyvin joka puolelta. Ripottele 
suola paistin pintaan. Laita kuutioiksi leikatut 
kasvikset, mausteet ja vesi pataan ja aseta 
paisti niiden päälle. Asettele vielä pekoni-
suikaleet paistin päälle. Anna hautua padassa 
125 oC lämmössä pari tuntia. Valele paistia 
välillä. Nosta paisti vadille ja siivilöi padassa 
oleva liemi. Lisää liemeen kerma ja mausta. 
Suurusta liemi ohrakkaalla tai maizenalla. Eri 
tavoilla valmistetut perunat käyvät mainiosti 
lisukkeeksi, voit kokeilla myös risottoa tai voilla 
maustettua nauhapastaa.

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496

39,90 kg

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI TAI
SOITA 08 822 416. 
Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. S-Etukortilla Bonus 
tuplana kampanja-aikana maksetuista ostoksista, jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Silmäase-
ma-tilillä kuukausittaiseen maksuerään lisätään vain käsittelymaksu 4,90 €, lue lisää: silmaase-
ma.fi/rahoitus. Tarjous on voimassa 24.11.2019 asti.

Tuplasti parempi tarjous:

KAhdET LASIT,
yKSI hINTA.

Toiset silmälasit ilman rajoitteita! Silmälasien ostajana saat toiset 
samanarvoiset tai edullisemmat silmälasit ilmaiseksi. 

Tai merkkiaurinkolasit omilla voimakkuuksilla kovalla ja 
heijastamattomalla pinnoitteella. Lisäksi silmälasien 

ostajalle optikon näöntutkimus 0 €.

KOROTONTA
MAKSUAIKAA

TORITIE 1, PUdASJÄRVI.

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

* Hieronta
* Savihoito
* Akupunktio

LOMAt On PIdEtty, 
työt JAtKuu. 

Palvelen teitä 34 v. kokemuksella.
* Kuppaus
* Jäsenkorjausta
* Veteraanikuntoutus

Tomi Illikainen
Hieronta- ja Liikuntapalvelut  

Tomi Illikainen 
Kauppatie 5:ssä, Hieronta Kari Kären tiloissa.

•  Klassinen hieronta
•  Urheiluhieronta 
•  Faskia- eli lihaskalvohieronta 
• Kineesioteippaus
•  Henkilökohtaista liikunnan 

ohjausta
• Suksien voitelupalvelu! 

Ajanvaraukset: 040 148 0553

LEIKKAA TALTEEN

KOILLISMAAN KONEURAKOINTI
TALVI ON JO TULOSSA! KYSY LUMIURAKKA TARJOUS

HOIDAMME KIINTEISTÖJEN KONELUMITYÖT.

Tiedustelut: Juha Kokko p. 040 552 3631
tai sähköpostilla koillismaankoneurakointi@gmail.com

MTK 
teemaliite

2019
MTK-Pudasjärven 

kustantama Maaseutuliite 
ilmestyy to 17.10.2019 

Pudasjärvi-lehden 
erikoisnumerona. 

Lehdessä on Maaseutuasiaa 
monin eri tavoin, 

MTK Pudasjärven toiminnasta 
juttua ja kuvia sekä tietoa 

MTK-Pudasjärvestä. 

Yhteydenotot, 
aineiston toimitusosoite:

Pudasjärvi-lehti p. 0400 385 281, 
vkkmedia@vkkmedia.fi

PUDASJÄRVI-lehti

Lue Pudasjärvi-lehti 
netistä: 

www.vkkmedia.fi

ILMOITTAUDU 
MUKAAN TI 15.10. 

MENNESSÄ!
Ilmoittautumiset sähköpostilla: 

aki.niemitalo@gmail.com 

www.facebook.com/
PudisLanit/
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 13.10. kello 10, Timo Liika-
nen, Rolf Heikkinen, Jukka Jaakkola. Messua voi seurata 
suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 
Vanhojen virsien ja laulujen ilta Sarakylän koululla to 17.10. 
kello 17.30, Keijo Piirainen, Sarakylän kappelikuoro.
Kirkkovaltuuston kokous seurakuntakodissa ma 14.10. 
kello 16.30.
Miesten piiri seurakuntakodissa ti 15.10. kello 17.30, Kei-
jo Piirainen, Timo Liikanen.
Kuorot: Kirkkokuoro to 10.10. ja to 17.10. kello 18, Vox 
Margarita ke 16.10. kello 18,  eläkeläisten musiikkipiiri ke 
9.10. kello 13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. 
Perhekerhot: ulkoiluperhekerho ma 14.10. kello 17 ja ke 
16.10. kello 10 Liepeessä, ulkoilemme ja paistamme mak-
karaa/lättyjä, huonolla säällä perhekerhot sisällä väentuvas-
sa. 
Seurakunnan lapsityö järjestää perheretken syyslomal-
la Leos leikkimaahan ti 22.10. Tarjoamme matkat lin-
ja-autolla sekä eväät linja-autossa. Leikkimaan liput perhe 
kustantaa itse. Lippujen hinnat 2v-17v/ 14,50 €, 1v-2v/ 9 
€, alle 1v ja aikuiset ilmaiseksi. Ennakkoilmoittautumiset 
lastenohjaajille, paikkoja rajoitetusti.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 
586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730.
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maanantai-
na 14.10.2019 kello 16.30. Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 3-14.10.2019  kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastos-
sa 22.10.-5.11.2019 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 
3. päivänä lokakuuta 2019, Esko Ahonen, kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja.
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Jaakko 
Jurmulla pe 11.10. kello 19. Seurat Jongulla Kaisu ja Pekka 
Liikasella su 13.10. kello 13 (Timo Lyytikäinen, Iivari Jur-
mu). Seurat Kurenalan ry:llä su 13.10. kello 16 (Urpo Illikai-
nen, Samuli Leppänen).
Kastettu: Eerika Sofia Kujala, Jimi Sisu Johannes Seppä-
nen, Jere Juhani Pekkala.
Haudattu: Arvi Matias Laurila 93 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Urheilijoiden punaisen Majan historiaa
Arvoisa hevosen omista-
ja; näillä sanoilla alkaa ar-
kistoista esiin putkahtanut 
paikallisille hevosmiehille 
suunnattu kiertokirje vuo-
delta 1948, ja jatkuu: Pudas-
järven Urheilijat r.y. on os-
tanut Vapolta tukkikämpän 
Kivarinjoen Rytilammelta, 
josta on aikomus rakentaa 
maja retkeily- ja urheilutar-
koituksiin lentokentän lähei-
syyteen Pudasjärven kun-
nalta vuokraamalle tontille.

Nyt urheiluseura kääntyy 
kaikkien teidän kylässämme 
olevan 30 hevosen omista-
jan puoleen pyynnöllä, että 
Te, ymmärtäen asian kauas-
kantoisuuden, puolestanne 
edesauttaisitte kämpän siir-
rossa yhteisin talkoovoimin.

Tätä varten olemme va-
linneet talkoopäiviksi ensi 
sunnuntain ja maanantain 
tammikuun 25. ja 26 päivän. 
Varmaan Teille sopii jompi 
kumpi k.o. päivistä, jolloin 
tulette hevosenne kanssa ko-
koontumispaikalle Törrön 
tienhaaraan kello 9, josta yh-
dessä lähdemme valmiiksi 
purettuja, kuivuneita hirsiä 
noutamaan Rytilammelta, 
jonne on valmis, koko talven 
ajettu tienpohjakin.

Uskomme vakavasti, että 
tuleva maja valmistuttuaan 
osaltaan tulee nostamaan 
kylän urheilu- ja liikunta-
kasvatusta ja sitä kautta ky-
läläisten kuntoa.

Pyydämme osanotostan-

ne ilmoittamaan viimeistään 
lauantaihin 24 päivään men-
nessä Aulis Virkkulalle.

Pudasjärvellä tammik. 19 
p:nä 1948

Aulis? (rispaantunut), oli-
siko Virkkunen, Jaakko? (sa-
moin), mahdollisesti Roto-
nen. 

Tällaisen tekstin sisäl-
tämä asiakirja löytyi seu-
ran vanhasta arkistomapis-
ta, jonka Ruuskasen Heino 
oli onnistunut pelastamaan 
entisen Sampo pankin kel-
larikerroksesta kaatopaik-
kakuormaan jo pakatusta 

aineistosta. Mainitussa kiin-
teistössä oli Pudasjärven Ur-
heilijat ry:n ylläpitämä bin-
gobaari ja seuran toimisto 
1960 – 70 luvulla.

Paikallisilta yrittäjiltä on 
pyydetty apua urheiluseu-
ran toimintoihin  nykyvuosi-
en tapaan. Silloin on toimittu 
hevosvetoisilla ajoneuvoilla. 
Nykyiset yrittäjät avustavat 
seuraa konevoimalla.

Mainittu rakennus, Pu-
naisena Majana paremmin 
tunnettu, on yhä pystyssä 
Jyrkkäkosken huvialueella.

Takavuosina julkisivun 

puolelle vaihdettiin pari 
alinta hirsikertaa. Muuta-
kin vähäistä saneerausta on 
rakennukseen tehty, mut-
ta aikalailla alkuperäiskuin-
toisena se palvelee edelleen 
tarkoitustaan.

Kirjeen teksti antaa ar-
vokasta historiatietoa ur-
heiluseuran alkutaipaleelta. 
Suomen Voimistelu- ja Ur-
heiluseuraliiton alainen Pu-
dasjärven Urheilijat ry. on 
perustettu helmikuun 18 päi-
vänä 1945.  

Paavo Ervasti  

Takavuosina julkisivun puolelle vaihdettiin pari alinta hirsikertaa. Muutakin vähäistä sa-
neerausta on rakennukseen tehty, mutta aikalailla alkuperäiskuintoisena se palvelee edel-
leen tarkoitustaan.

Kerrankin Riskiryhmä, 
johon jokaisen kannattaa 

kuulua!

Siitä se idea sitten lähti. Eräs paikallinen perheenäiti sai lenkil-
lä ollessaan idean siitä, että halusi innostaa laajemman joukon 
mukaansa Oulun toukokuiseen Tervahölkkä –tapahtumaan. 
On tylsää treenata yksin. Yksi tarvitsee kaveria kannustajaksi 
ja joku toinen oikeaa valmentajaa. Lähes kaikille meille on kui-
tenkin yhteistä se, että jaksamme innostua aina uudestaan, kun 
olemme mukana jossakin ryhmässä tai yhteisössä. Ryhmässä, 
johon on hauska kuulua ja joka kannustaa liikkumaan.

Pienessä Rajamaan rannassa pidetyssä pohdintatuokiossa 
totesimme, että haluamme kutsua tälle yhteiselle, omaa arjen 
hyvinvointia kohottavalle matkalle kaikki muutkin mukaan. Ide-
oimme ryhmän nimeä ja useiden lennokkaiden ehdotusten jäl-
keen päädyimme Riskiryhmä –nimeen. 

Tavataanhan hieman isommalla porukalla torstaina 17.10. 
kello 17.30 kaupungintalolla. Pukeudu ulkoiluvaatteisiin, sillä 
jatkamme pienen Riskiryhmä -infon jälkeen Rajamaan rantaan. 
Kutsumme siis kuntalaisia, juoksu- ja kävelyharrastajia, hierojia, 
valmentajia, yrityksiä ja yhdistyksiä innostumaan mukaan tälle 
matkalle paremman hyvinvoinnin puolesta. Ehkäpä valloitamme 
ensin Pudasjärven ja lopulta Oulun jossain kevään tapahtumas-
sa kävelemällä tai hölkkäämällä. Tehdään tästä yhdessä hauska, 
reilun puoli vuotta kestävä yhteinen matka ja kohotetaan sa-
malla kuntoa – kuuluisaa höntsäilyä unohtamatta.  

Riskiryhmän puolesta, 
Ulla-Maija Paukkeri

Anna arvo vanhukselle
Vietämme parhaillaan vanhusten viik-
koa. Pudasjärvellä on kiitettävästi panos-
tettu viikon ohjelmaan – on seniorimes-
sua sekä erilaisia tapahtumia eri puolilla 
kylää, hoitolaitoksissa ja seurakunnassa. 
Hyvä näin. Ikääntyminen jossain aikatau-
lussa koskee meitä kaikkia ihmisiä. Olen 
hyvin usein kohdannut työssäni ikääntyviä 
ihmisiä. Heidän kanssaan keskustellessa 
huomaa, kuinka paljon ikääntyvä ihminen 
omaa valtavan määrän erilaista osaamis-
ta ja jokaisen elämänkulun tuomaa ko-
kemusta ja viisautta. Raamatun vanhus-
käsityksessä heijastuu vahva kunnioitus 
ikääntyvää kohtaan. Profeetta Jesaja kir-
joittaa kauniisti: Teidän vanhuutenne päiviin 
saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne 
harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä 
olen tehnyt ja niin yhä teen, minä nostan ja 

kannan ja pelastan. (Jes 46:4)
Ikääntyminen tuo mukanaan muu-

toksia. Sairauksien kohdatessa, ikäänty-
vän ja hänen lähipiirinsä elämäntilanne ja 
arki muuttuvat. Psalmin kirjoittaja sanoit-
taa ikääntymiseen liittyvää pelkoa: ”Älä hyl-
kää minua nyt vanhuuden päivinä, älä jätä, 
kun voimani uupuvat.” (Ps. 71:9) Tärkeää 
on, että ikääntyvällä ihmisellä on mahdol-
lisuus kokea elämän tarkoituksellisuutta, 
saada toteuttaa itselle merkityksellisiä ja 
iloa tuottavia asioita. Elämän tarkoituksel-
lisuuden kokemus voi syntyä hyvinkin pie-
nistä asioista ja positiivisuuden kokemuk-
sista, esimerkiksi silloin kun kohtaamme 
ikääntyvän ihmisen. Annammeko riittäväs-
ti arvoa ikääntyvälle? Näemmekö ikäänty-
vän ihmisen arvokkaana ja ainutlaatuise-
na? Kohdatessamme ikääntyvän ihmisen, 

meidän on hyvä nähdä hänet ihmisenä, 
joka on paljon enemmän kuin vanhenemi-
sen mukanaan tuomat muutokset ja mah-
dolliset sairaudet. 

Jumala on sanassaan luvannut kantaa 
Jesajan mukaan vanhuuteen saakka. Se lu-
paus kyllä pitää.

“Nouse harmaapään edessä, anna arvo 
vanhukselle ja pelkää ja kunnioita Jumalaasi” 
(3.Moos. 19:32). Tässä on hyödyllistä ope-
tusta kaikenikäisille, ensisijaisesti minun 
on hyvä muistuttaa tätä itselleni. Annetaan 
arvo vanhukselle!

Jukka Jaakkola
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Satokauden laarista

Snellman   
valikoidut tuotteet
kuorelliset nakkimakkarat  
320-400 g, voileipämeetvursti 200 g tai 
kevyt meetvursti 200 g  
(8,33-16,67/kg)

mr. Panini  
täytetyt 
paninit
235 g (14,18/kg) 
ei gluteeniton

ingman  
Creamy
850 ml (3,53/l) 

Fazer    
domino 
konvehti
270 g (14,78/kg)

     
porkkana värimix  1 kg 
raitajuuri  500 g ja 
keltajuuri  500 g (1,98/kg)
suomi

099
ps

099

TarJOUKSeT VOimaSSa to-su 10.-13.10. ellei TOiSin mainiTa

10.-

10.- 3
pkt

-12-16 %
Plussa-kortilla

-15 %
Plussa-kortilla

-16-37 %
Plussa-kortilla

ilman korttia 3,79-3,99 pkt (9,48-19,95/kg)

SUOMI

ilman korttia 3,95 kpl (16,81/kg) ilman korttia 3,59-4,79 kpl (4,22-5,64/l)

3
kpl

UUTUUS

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

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

3
kpl

voimassa to-la 10.-12.10.
599

kg

tuore 
kokonainen
kirjolohi
kasvatettu, napapiirin 
kala, suomi.
rajoitus 2 kalaa/talous

SUOMI

249
pkt

maiTOKOlmiO
meijerivoi
500 g (4,98/kg)
normaalisuolainen ja 
laktoositon 
rajoitus 2 pkt/talous

9.- 399
rs voimassa to-la 10.-12.10.

erä099
kpl

KieKU 
vapaa
kananmunat
l15 kpl/1,02 kg (1,96/kg)

2.-rs

-39 %
Plussa-kortilla

ilman korttia 3,29 rs (3,23/kg) 

 
perhosorkidea
hollanti

999
kpl

 
Calluna
13 Cm, saksa

10.- 3
kpl

possumunkki
75-110 g 

(9,00-13,20/kg)

Mikroyrityksille näkyvyyttä netissä ja Facebookissa
Pudasjärven kaupungin-
talon valtuustosaliin ko-
koontui lokakuun ensim-
mäisenä keskiviikkoiltana 
kolmetoista yrittäjää pereh-
tymään Facebook-markki-
noinnin ja hakukoneopti-
moinnin saloihin.

OK# Kasvuverkosto –
hankkeen kautta toteute-
tussa työpajassa yrittäjiä 
valmensivat Juha Vauhti-
pyörä Ahola ja Google-gu-
ru Jarno Tuovinen Kranu 
Oy:stä. Tilaisuuden aluk-
si käytiin läpi Facebook- 
markkinoinnin peruskiviä 

ja Google- hakukoneopti-
mointiin liittyviä knoppi-
juttuja. Valmentajat olivat 
perehtyneet etukäteen il-
moittautuneiden yrittäjien 
Facebook-sivuihin ja haku-
konenäkyvyyteen ja antoi-
vat niiden pohjalta konk-
reettisia kehittämisvinkkejä 
yrittäjille. 

Nimi kertoo toimialan 
ja sijainnin
Kouluttajat kertoivat käy-
tännön esimerkein sii-
tä, kuinka yritykset par-
haiten löydetään verkosta. 

Hakukoneet eivät auto-
maattisesti osaa yhdistää 
pelkkää nimeä tiettyyn yri-
tystoimintaan. Yrityksen fa-
cebook -sivulla yrityksen 
nimessä tai sen yhteydessä 
tulisikin olla toimialaan yh-
distävä sana näkyvyyden 
varmistamiseksi. Yrityksen 
palvelut on syytä olla selke-
ästi esillä ja heti nettiselaa-
jan havaittavissa. 

Maksuttoman googlen 
yritysprofiilin hyödyntämi-
nen on hyvä ensiaskel nä-
kyvyyden kehittämisessä. 
Myös yrityksen sijainti tuli-

Valmentajat olivat perehtyneet etukäteen ilmoittautuneiden yrittäjien Facebook-sivuihin ja hakukonenäkyvyyteen ja an-
toivat niiden pohjalta vinkkejä yrittäjille. 

si ilmetä verkkosivuilta, jol-
loin sinne voidaan asettaa 
myös ajo-ohjeet, yrityksen 
aukioloajat ja muuta infor-
maatioita yrityksestä. Näin 
saadaan laajempaa näky-
vyyttä ja helpotetaan asiak-
kaan yhteydenottoa.  

Linkityksellä lisää 
näkyvyyttä
Verkostojen merkitys on 
suuri myös nettimarkki-
noinnissa ja -näkyvyydes-
sä. Mitä useamman tahon 
sivuille ja julkaisuihin voi 

jättää oman ”merkkinsä” 
sitä useammin yrityksen 
nimi saadaan esille. Esimer-
kiksi Pudasjärven kaupun-
gin yritysluettelo ja yrit-
täjäyhdistysten sivut ovat 
hyviä kanavia tunnettui-
suuden lisäämiseksi. 

Nelituntisen työpajassa 
aikana yrittäjät paranteli-
vat omia sivustojaan ja sai-
vat palautetta myös muil-
ta yrittäjiltä. Rauno Salmela 
Bioklapista kertoi olevansa 
tyytyväinen illan antiin ja 
toivoi, että tämän tyyppistä 
toimintaa voitaisi järjestää 
toistekin. Pallo heitettiin-
kin Pudasjärven kehityk-
sen Auvo Turpeiselle, jonka 
mukaan tämä on hyvinkin 

mahdollista.
Pudasjärven Face-

book-markkinoinnin 
ja hakukoneoptimoin-
tityöpaja oli viimeinen 
OK#Kasvuverkosto- hank-
keen järjestämästä nel-
jästä työpajasta. Oulun-
kaaren ja Koillismaan 
OK#Kasvuverkosto –han-
ketta rahoittavat Euroopan 
aluekehitysrahasto EAKR 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
kautta, Oulunkaaren kun-
tayhtymä, Oulun yliopis-
to, Naturpolis ja Muhok-
sen kunta. Hanke päättyy 
30.11.2019.

Arja Packalen,
kuvat Heimo Turunen

Juha ”Vauhtipyörä” Ahola valmistautumassa esitykseen-
sä. Esitysvuoroa luovuttamassa Google-guru Jarno Tuo-
vinen. 
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Tyylipäivä Silmäasemalla
Lokakuun alkajaisiksi, kes-
kiviikkona 2.10. vietettiin 
Pudasjärven Silmäasemalla 
Tyylipäivää.

Myymälän asiantuntevan 
henkilökunnan lisäksi syk-
syn uutuuksia olivat esitte-
lemässä Piilosetin edustaja 
Kari Vepsäläinen sekä väri- 
ja tyylineuvoja Paula Nikka 
Rovaniemen Silmäasemalta.

Uutuuskehyksissä käy-
tetään tuttujen metallin ja 
muovin lisäksi entistä enem-
män kierrätysmateriaaleja, 
sekä eri materiaalien yhdis-
telmiä. Cell asetaattikehys 
valmistetaan puuvillasta, 
joka on hyvä esimerkki kier-
rätyksestä.

-Silmälasikehysten va-
linnassa katson aina asiak-
kaan kasvojen mallin, ihon, 
hiusten ja silmien värin sekä 
kulmien kaaren. Etsin kul-
taisen leikkauspinnan, josta 
löytyy harmonia kehyksen 
ja persoonan välille. Kehyk-
sen tulee korostaa ihon vä-
riä, opasti Paula Nikka ja jat-
koi esimerkkinä, että mikäli 
kullan tai hopean väri ei ole 
ihon väriin sopiva, silloin 
kannattaa kokeilla uutta ro-

Kari Vepsäläinen Piilosetin edustajana sekä tyylineuvoja 
Paula Nikka opastivat Pudasjärvellä asiakkaita löytämään 
tyylillensä sopivat kehykset ja niihin kotimaiset Piiloset-
linssit.

sekultaa joka sopii lähes kai-
kille.

Piiloset on ainoa kotimai-
nen piilolinssinesteiden, sil-
mälasilinssien ja silmien hoi-
totuotteiden valmistaja.

-Yhä enenevissä määrin 
olemme menossa jopa 40 
vuoden takaisiin kehysmal-
leihin. Tuplasilta ja pilotti eri 
materiaali- ja värimalleineen 
ovat vahvasti tämän syksyn 
trendejä. Kehysten ekolo-
gisuus sekä kierrätettävyys 
ovat tätä päivää, kertoi Kari 
Vepsäläinen syksyn uutuuk-
sista.

-Silmäasemat kautta 
maan ottavat vastaan van-
hoja silmä- ja aurinkolasike-
hyksiä. Osa kehyksistä me-
nee uudelleen käsiteltäviin 
materiaaleihin ja osa suo-
raan kehitysmaihin jaetta-
viksi, jatkoi Vepsäläinen 
kierrätysjuttua. Vanhoja ke-
hyksiä voi tuoda myös Pu-
dasjärven Silmäasemalle.

Silmäasemalta saa kahdet 
lasit yksien hinnalla ja S-bo-
nukset tuplana koko kam-
panjan ajan. 

Terttu Salmi

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
8.10. Vuoden 2020 tulove-
roprosentti ja kiinteistöve-
roprosentit on ilmoitettava 
verohallitukselle viimeis-
tään 19.11. Vuodelta 2019 
kunnallisveron tuotto syys-
kuun loppuun mennessä 
oli kertynyt noin -1,7 mil-
joonaa euroa edellisvuot-
ta heikommin. Kuntaliiton 
päivitetyn ennusteen mu-
kaan tämän vuoden kun-
nallisveron toteuma jäisi 
noin -1,1 miljoonaa euroa 
alle talousarvion. Yhteisö-
vero on toteutunut noin 35 
900 edellisvuotta pienem-
pänä. Kuntaliiton verotu-
loennusteen mukaan kun-
nallisverotulojen odotetaan 
ensi vuonna kasvavan ku-
luvaan vuoteen verrattu-
na 2,7 prosenttia ja yhteisö-
verotuksen 3,1 prosenttia. 
Ennustekehikko on laa-
dittu nykyisen 20,50 vero-
prosentin mukaan vuodel-
le 2020 sekä vuosille 2021 
ja 2022. Kaupunginhallitus 

kävi alustavan linjauskes-
kustelun tuloveroprosentin 
ja kiinteistöveroprosenttien 
valmistelun pohjaksi. 

Valtatien  
liittymäjärjestelyt
Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskus pyytää Pudasjär-
ven kaupungin lausuntoa 
tiesuunnitelmasta valtatien 
20 sekä maanteiden 18775 
ja 18777 tie- ja liittymäjär-
jestelyistä Kurenalan koh-
dalla. Rimmintien, Varsi-
tien ja Koillisväylän (vanha 
Varsitie) liittymään suun-
nitelmassa esitetään raken-
nettavaksi kiertoliittymä. 
Kaupunki hyväksyi osal-
taan tiesuunnitelman ja sii-
nä esitetyt toimenpiteet.

Tarkastus- 
lautakunnan  
arviointikertomus
Kaupunginvaltuusto on 
merkinnyt tarkastuslauta-
kunnan arviointikertomuk-

sen vuodelta 2018 tietoon-
sa saatetuksi ja päättänyt, 
että antaa kaupunginhal-
litukselle valmisteltavak-
si arviointikertomuksessa 
suorittamista havainnoista 
lokakuun loppuun mennes-
sä. Päätettiin, että lähiruoan 
käyttöä lisätään julkisessa 
ruokahuollossa ja tuottaji-
en verkostoitumista sekä lä-
hiruoan tarjontaa lisätään. 
Päätettiin pyytää tarkastus-
lautakuntaa tarkentamaan 
suositustaan valtuuston 
roolista isompien hankkei-
den suunnittelussa ja talo-
usraamien antajana. Hy-
vinvointivaliokunta ottaa 
käsiteltäväksi koulujen ja 
kodin yhteistyön paran-
tamisen ja kehittämisen. 
Varahenkilöjärjestelmän 
avulla ensisijaisesti hoide-
taan lyhytaikaiset sijaisuu-
det, jolloin vain välttämät-
tömimmät työt hoidetaan. 
Kaikilla toiminta-alueilla 
on aloitettu tehtäväkuva-
uksen tarkistukset niiden 
ajantasauksien osalta.

Lentokenttärakennuk-
sien vuokraus
Jyrkkäkoski Oy on kau-
punginhallitukselle 17.9. 
tekemässään oikaisuvaa-
timuksessa vaatinut, että 
kaupunginhallitus kumoaa 
tekemänsä päätöksen kos-
kien kaupungin ja SRK:n 
välistä puitesopimusta su-
viseurojen järjestämises-
tä lentokentällä. Oikaisu-
vaatimuksen perusteena on, 
että vaatimuksen tekijä on 
vuokrannut toistaiseksi voi-
massa olevalla vuokrasopi-
muksella kaupungilta len-
tokenttäalueella sijaitsevien 
viiden rakennuksen vuok-
raamisesta ja lentokenttä-
alueen huolinta- ja ylläpi-
totehtävistä. Kaupunki on 
irtisanonut oikaisuvaati-
muksen esittäjän vuokraso-
pimuksen, mistä on vireil-
lä oikeudenkäynti Oulun 
käräjäoikeudessa eikä pää-
töstä ole annettu. Päätettiin 
hyväksyä Jyrkkäkoski Oy:n 
oikaisuvaatimus.RR

Linjakeskustelua ensi vuoden veroprosenteista

Tuomi-Tuulia Ervasti 
aloitti palvelumuotoilijana 

kaupungilla

Pudasjärven kaupungin kehittämisasiantuntija Tuomi-Tuulia Er-
vasti on palannut vuoden alusta alkaneelta työvapaaltaan ta-
kaisin 1.10. alkaen. Hänen tehtävänsä sijoittuvat uudessa orga-
nisaatiossa henkilöstö- ja tukipalveluihin ja esimiehenä toimii 
henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki.

Kehittämisasiantuntijan tehtävä on uudessa organisaatiossa 
muuttunut nimikkeeksi palvelumuotoilija, viestintä ja verkostot. 
Tehtävän tarkoituksena on edistää kaupungin asukkaiden osal-
listamista ja osallistamisen vaikuttavuutta, lisätä yhteisöllisyyttä 
sekä lisätä vuorovaikutusta kaupungin sisäisessä ja ulkoisessa 

Pudasjärvellä 
hyvät edellytykset 

valtakunnallistenkin 
kokeilujen kotipesäksi

Yhteisöllisyysvaliokunta kokousti torstaina 19.9. Pudasjärven 
kaupunki on edennyt seuraavaan vaiheeseen Sitran demokra-
tiakokeilut 2020 –teemalla toteutetussa kehittämisideahaussa. 
”Digidemokratiaa ja osallisuutta – Pudasjärvi” ideaa on valmis-
teltu yhteistyössä Oulunkaaren ja Kairan kuidun kanssa. Yh-
teisöllisyysvaliokunnan mukaan Pudasjärvellä on hyvät edel-
lytykset tällaisiin kokeiluihin, koska kaupungissa on kattava 
valokuituverkko ja aktiiviset kylät. Jatkoon menneistä ideoista 
valitaan parhaat, joita lähdetään työstämään edelleen Sitran asi-
antuntijatahojen kanssa. 

Valiokunnassa käytiin läpi yhteenvetoa kuntalaisten lähet-
tämistä vastauksista, joita saatiin noin 600 kappaletta kesällä 
toteutettuun kyselyyn. Kehittämisideoita kerättiin kuntalaisil-
ta Pudasjärven kaupungin ja Maaseudun sivistysliiton välisen 
kumppanuussopimuksen mukaisesti penkkikahviloissa eri ta-
pahtumien yhteydessä. Ideoista valitaan tärkeimmät kehittä-
miskohteet ja –ideat. Kohteet suunnitellaan ja toteutetaan lop-
puun saakka talousarvioiden puitteissa tulevien vuosien aikana. 
Toimilla kasvatetaan ja voimistetaan pudasjärveläisten osalli-
suutta ja yhteisöllisyyttä.

Yhteisöllisyysvaliokunta ohjeisti kokouksessaan, että Pudas-
järven kaupungille ryhdytään valmistelemaan yhteisöllisyysoh-
jelmaa. Ohjelmaan sisällytetään mm. yhteisöllisyyden päälin-
jaukset, vuosikello, osallistuvan budjetoinnin budjetointi sekä 
viestintä. Yhteisöllisyysohjelma tavoiteaikatauluna on valmistua 
toukokuuhun 2020 mennessä. 

Kaupunki tiedotus 

markkinoinnissa ja viestinnäs-
sä kaupunginstrategian mu-
kaisesti. Käytännössä Ervas-
ti suunnittelee ja koordinoi 
kaupungin yhteistyöverkos-
toja sekä viestintää ja mark-
kinointia. 

Palvelumuotoilija, viestintä 
ja verkostot - tehtävä on tois-
taiseksi voimassaoleva.

Kaupunki tiedotus 

Pirkko Polvi esitti 
lausuntaa ja Keijo Piirainen 

esityksiin sopivaa 
musiikkia Matkalaulu-

illassa seurakuntakeskuk-
sessa.

Lausuntataiteilija Pirk-
ko Polvi esitti lausuntaa ja 
kanttori Keijo Piirainen ai-
heeseen liittyvää musiikkia 
kaupungin kulttuuripalve-
lujen järjestämässä Matka-
laulu-illassa keskiviikkona 
2.10. seurakuntakeskuk-
sessa. Iltaan oli saapunut 
viitisenkymmentä kuuli-
jaa. Ensi-illasta on yli vii-
si vuotta, mutta Matkalau-
lu on myöhemmin nähty 

Taivalkoskella, Puolangan 
keskustassa, Sarakylässä ja 
Kurenallakin. 

Kooste kertoo naisen 
elämästä, lähtien lapsuu-
desta, kulkien nuoruuden, 
äitiyden ja keski-iän kaut-
ta vanhuuteen. Sillä on 
kosketuskohtia miehenkin 
elämään, koska usein mo-
lempien kokemukset voi-
vat olla samankaltaisia. 
Runoilijoina kuultiin mm. 

Aale Tynniä, Tyyne Saas-
tamoista, Aulikki Oksas-
ta, Eeva Kilpeä ja Viljo Ka-
javaa. Keijo Piirainen esitti 
väliin lausuntaesitykseen 
sopivia musiikkikappalei-
ta. Ne joko johdattivat seu-
raavaan runoon tai syven-
sivät edellisen tunnelmaa. 

Runoesityksen on oh-
jannut lausuntataiteilija-
näyttelijä Hannu Huus-
ka Helsingistä. Hänellä ja 

Pirkko Polvella on taka-
na monen vuoden yhteis-
työ. Hannu Huuska on toi-
minut Sibelius-Akatemian 
lausunnan lehtorina. HT

Polven ja Piiraisen Matkalaulu-ilta
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAi-lAuANTAi
11.-12.10.

MAANANTAi-ToRsTAi
14.-17.10.

3290

259

099

399 249

150

599 299299

299

349

100

199

199

495

1295

199

raj. erä

795
kg

Irto
kARJAlAN-
PAisTi

Tuoreet 
porsaan 
kylJyksET

100
kpl

595
kg895

kg 399

pkt

049

099
pss

2 filettä/talous

100

1495
kg

10 kpl

tanko

100

2 kg/
talous

2 pkt/talous

pkt

199

kpl

159
kg

149
kg

ras

795

Hyvä
NAuTA
JAuhElihA

069

ras

pkt

kg

199

pkt

pkt pss

kpl

599
kg

pktkg

kg

pkt

pkt

100

250
prk

kpl

pkt

ras

100 g

2 pkt/talous

2850

2850

590

6990

7490

3 kg/
talous

Naisten
PusAkkA

Naisten
PAiTuli
eri kuoseilla

2395

MA-Ti 14.-15.10.     kE-To 16.-17.10.

HK
buRgERi
100 g

RAuTAosAsTolTA

Kivikylän
MAAlAis-
kiNkuT
palana ja siivuna

Atria
PiNAATTi tai 

vERiohukAisET
400 g

PE-To 11.-17.10.

Findus
kANEliPullA

12 kpl/420 g

HK
uuNilENkki
400 g

HK kariniemen
kANANPoJAN 
JAuhElihA
400 g

Pulla Pirtti
Possu-
MuNkki

Kariniemen 
kananpojan

sisäfilEPihviT
400-500 g

HK
sAuNAPAlvi-
kiNkku 
300 g

Valio hyvä 
suomalainen
ARki RuokA-
kERMA 2 dl

PE 11.10.                  lA 12.10.

Grillattu
bRoilERiN-
koiPi

hEiJAsTiN-
vAlJAAT
kevyet 
esim.lenkillä, 
pyöräillessä

695

Valio hyvä 
suomalainen
ARkiJuusTo-
viiPAlEET 
400-500 g

Nitecore HC30 
oTsAlAMPPu
1000 lumens

69,-

1000 lumen
oTsAlAMPPu
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

kANAN-
MuNAT
10 kpl

695

HK
PikkuPRiNssi 

NAkiT 300 g

Vähärasvainen
PoRsAAN 
lihAkuuTio

Snellman
MAATiAis-

PossuN 
lihA-

suikAlEET
400 g

Suomalainen
Jää-

sAlAATTi
100 g

Old El Paso
ToRTillA

8 kpl/326 g

kg

Pouttu
kiNkku-
MAkkARA
700 g

Prego
TuhkAiMuRi  
1200 W

3995

Turun eines
lihAPiiRAkkA
4 kpl/400 g

iRTo-
kARkiT

Kariniemen
bRoilERiN 
koiPiREisi 
3 kpl/ras, 
marinoitu

2 kpl

pkt

TEksTiiliosAsTolTA

Conference
PääRyNä

Hollanti

Arla
voi 500 g
normaalisuolainen

Kariniemen
bRoilERiN

PAisTisuikAlEET
250-300 g

Tuore ruodoton
norjan
lohifilEE

Valio 
PolAR 
JuusToT 
15% 200 g, pala

Viljaporsaan
TuoRE kylki

JAuhElihA
sikA-NAuTA

Tuore
PERATTu
Muikku
pyyntivaraus

kAAsu-
PATRuuNA
190 g UGAS

199
kAAsu-
läMMiTiN
4,2 kW

8990

Prego
kAMiiNA-
PuhAlliN
4-lapainen

59,-

Prego
kAMiiNA-
PuhAlliN
3-lapainen

4995
pkt

HK
siNiNEN 
lENkki
580 g

Eesti Pagar 
PAToNgiT
175 g
valkosipuli tai yrttivoi

Eldorado
PuolukkA-
hillo
420 g

Paljon kysytty
naisten
fARkku-
lEggiNs

Miesten
NEulE-
PAiTA

Lasten
sukkAhousuT
Koot: 62-140 cm

Esim. Brandtex 
naisten
TAlviTAkki
musta tai punainen

Skila miesten
TAlviTAkki

Naisten ja miesten

TAlviTAkkEJA 

sAAPuNuT!
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Syöpäosaston ruskaretki Ivaloon ja Kirkkoniemeen

Ivalo hotellissa nautittiin illallinen lappilaisessa Kammi-ra-
vintolassa - saamelaiskulttuurin parissa. 

Pudasjärven syöpäosaston 
ruskaretki suuntautui tänä 
syksynä 5.-8.9. Ivaloon, jos-
ta käsin kävimme Nellimis-
sä ja Raja-Joosepissa sekä 
Norjan puolella Kirkkonie-
messä. Linja-auto oli jälleen 
aivan täynnä, meitä oli 52 
retkeläistä.

Matkaan lähdimme tors-
taina iloisin mielin koh-
ti Rovaniemeä, kuljettajana 
luottokuljettajamme Eero. 
Rovaniemellä pysähdyim-
me Napapiirille hetkeksi 
sekä syömään että katsele-
maan Napapiirin myymälöi-
tä. Sieltä suuntasimme Kau-
nispään huipulle maisemia 
katselemaan ja kahvittele-
maan. Illalla saavuimme hy-
vissä ajoin hotelli Ivaloon, 
jossa majoituimme. Hotellil-
la meitä olikin odottamassa 
illallinen lappilaisessa Kam-
mi-ravintolassa - saamelais-
kulttuurin parissa. Illallinen 
poronkäristyksineen, muik-
kuineen ja sienikeittoineen 
oli todella herkullinen. Kam-
mi-ravintola sijaitsi hotellin 
yhteydessä. 

Perjantaina matkakoh-
teenamme oli Nellimin kylä 
ja Raja-Joosepin kenttä. Op-
paana meillä oli Kaija Tolo-
nen, hän oli todellinen La-
pin asiantuntija. Nellimin 
kylään johtavalla tiellä oli 
meneillään tietyöt, joten se 
oli kuljettajallemme var-
sinainen ajettava. Kylä on 
kolmen kulttuurin kohtaa-
mispaikka, joka sijaitsee Ina-
rinjärven kaakkoiskulmassa, 
aivan Venäjän rajan tuntu-
massa. Seutua ovat perintei-
sesti asuttaneet inarinsaame-
laiset. Suuret savotat toivat 

suomalaisia asukkaita seu-
dulle 20-30 -luvuilla. Toisen 
maailmansodan jälkeen seu-
dulle asutettiin Petsamosta 
evakuoituja kolttasaamelai-
sia. Näin Nellimistä tuli kol-
men kulttuurin kohtaamis-
paikka, jossa on säilytetty 
savotoiden muistoksi suuri 
uittoränni ja kesäisin siellä 
järjestetään rännijuhlat.

Tutustuimme myös Nelli-
min Pyhän Kolminaisuuden 
ja Pyhän Trifon Petsamolai-
sen muistolle pyhitettyyn 
ortodoksiseen kirkkoon, 
joka on saatu Nellimiin lah-
joitusvaroin vuonna 1987. 

Pieni harras kirkko mä-
ellä hautausmaan vieressä, 
teki meihin lähtemättömän 
vaikutuksen. Nellimis-
tä suuntasimme kohti Raja-
Joosepin kenttää. Tietä reu-
nustivat puihin maalatut 
keltaiset renkaat, rajavyö-
hykkeen merkiksi. Raja-
vyöhykkeelle meillä ei ollut 
menemistä, eikä saanut va-
lokuvata. Raja-Joosepin ken-
tälle menoa varten on aikai-
semmin joutunut anomaan 
erikseen luvan, mutta ny-
kyisin sinne on avattu kapea 
käytävä, jota pitkin kentälle 
pääsee ilman erillistä lupaa.

Raja-Jooseppi (Joosef Ju-
honpoika Sallila) saapui 
joskus viimevuosisadan 
alkupuolella yhdessä elä-
mänkumppaninsa Tilda Le-
hikoisen kanssa Luttojoen 
rannalle, aivan Venäjän ra-
jan läheisyyteen helmen-
pyytäjäksi. Kentälle nousi 
kymmenen vuoden aikana 
joukko käsintehtyjä raken-
nuksia. Aluksi asuttiin savu-

Nellimissä tutustumiskohteena oli Pyhän Kolminaisuuden 
ja Pyhän Trifon Petsamolaisen muistolle pyhitetty ortodok-
sinen kirkko.

saunassa, mutta pian raken-
nettiin uusi asuinrakennus, 
jossa oli valkoiseksi veistetyt 
seinähirret.

Leivinuuni rakennettiin 
ulkosalle. Elinkeinoina oli-
vat kullankaivuu, helmen-
pyynti, metsästys, kalastus 
ja poronhoito. Tilalle hankit-
tiin myös lehmiä ja lampai-
ta. Yhtenä vaurauden merk-
kinä oli suuri perunamaa. 
Raja-Joosepin maine oli ris-
tiriitainen. Toisaalta hän-
tä pidettiin pororosvona ja 
miehentappajana. Toisaal-
ta reiluna ja rehtinä erämaan 
miehenä. Samalla kentällä 
on myös Huhti-Heikin mök-
ki. Heikki oli Koillis-Kai-
ran ainoita ammattihelmes-
täjiä. Hän saapui Alaskan ja 
Ruijan kalavesiä koluttuaan 
Luttojoen rantaan, ystävys-

tyi Raja-Joosepin ja Tiltan 
kanssa ja jäi asumaan sinne. 
Luttojoen kauniit rantamai-
semat ja Venäjän rajan lä-
heisyys tekivät meidän mie-
lestämme paikasta todella 
eksoottisen ja mielenkiintoi-
sen. Naapureista ei ole ollut 
todellakaan haittaa, sijaitsee-
han lähin naapuri yli 20 kilo-
metrin päässä.

Perjantai ilta kului rat-
toisasti hotellilla yhteislau-
lun ja hauskojen kilpailujen 
merkeissä. Retkellä mukana 
olleiden Suopunki-yhtyeen 
jäsenten musisointi innos-
ti osan porukasta jopa pane-
maan jalalla koreasti. 

Lauantaina suuntasim-
me varhain kohti Kirkkonie-
meä. Päivä oli todella pitkä 
yli 12 tuntia.  Ajoreitti kulki 
Inarinjärven kauniita ranta-

RajaJoosepin ja Tildan ensimmäinen asunto savusauna ja 
pihalle tehty leivinuuni.

Retkeläisten yhteiskuva Varangin vuonon rannalla. 

Paluumatkalla oli käyntikohteena Rovaniemen Saarenky-
län Koru ja Taidekäsityöpaja.

Kirkkoniemessä oli aikaa katsella kaupunkia. Ruokailu oli 
kuvassa näkyvässä hotellissa. 

maisemia myötäillen Sevet-
tijärven kautta kohti Näätä-
möä, jossa ylitimme Suomen 
ja Norjan rajan. Matkalla kä-
vimme ihastelemassa kome-
aa Neidenin koskea.

Kirkkoniemessä meil-
lä oli hiukan aikaa katsella 
kaupunkia. Siellä oli kunnal-
lisvaalit tulossa ja retkeläi-
set kulkivat sujuvasti teltal-
ta toiselle, jos ei nyt norjaa 
puhuen, niin englantia kui-
tenkin. Kovasti EU-vastaista 
tuntui porukka vaaliteltoissa 
olevan. ”Norja haluaa seistä 
omilla jaloillaan ” oli monen 
iskulause.

Ruokailtuamme Kirkko-
niemessä meidän olikin läh-
dettävä takaisinpäin. 

Komeita Jäämeren ran-
toja myötäillen saavuimme 
Nuorgamiin, sieltä Tenojoen 
vartta Utsjoelle, jossa kävim-
me tutustumassa historialli-
siin kirkkotupiin. 

Kirkkotuvat sijaitse-
vat Utsjoen kirkontörmällä 
Mantojärven rannalla. Par-
haimmillaan 30-luvulla siel-
lä on ollut yli 20 tupaa. Nyt 
rakennuksia on yhteensä 
13. Kirkkotupia on ollut täl-
lä paikalla jo 1700-luvulla. 
Kirkkotuvat ovat olleet käy-
tössä vielä 1940-luvun aika-
na. Alun alkaen kirkkotuvat 
ovat olleet yksittäisten su-
kujen ja perheiden omista-
mia. Pitkien matkojen takia 

kirkkotuvissa yövyttiin esi-
merkiksi markkinoiden, ve-
ronkannon, käräjien ja kirk-
kopyhien aikoina. 

Väsyneet matkailijat saa-
puivat hotelli Ivaloon illalla 
kahdeksan aikoihin. Päiväl-
lisen jälkeen vielä kuitenkin 
jaksettiin laulaa ja viettää 
yhteistä iltaa hotellilla.  

Sunnuntaina suuntasim-
me jo kohti kotia. Ruokail-
tuamme Rovaniemellä kä-
vimme vielä tutustumassa 
Saarenkylässä Hornworkiin, 
joka oli sikäläinen Koru- ja 
Taidekäsityöpaja. Pariskun-
ta teki mm. koruja poronsar-
vista ja poronnahkasta asus-
teita. Käsityöpajalta ostettiin 
sitten viimeiset matkamuis-
tot kotiin vietäväksi. 

Syöpäosaston retkikassaa 
kartutimme arpajaisilla sekä 
mennessä että tullessa. Kii-
tämme sydämellisesti kaik-
kia yrityksiä ja yksityisiä 
lahjoittajia, jotka lahjoittivat 
arvottavaa reissullemme. 
Iloisia huudahduksia kuului 
pitkin linja-autoa, kun arpa-
onni sattui suosimaan. Kotia 
saavuimme illalla seitsemän 
pintaan.

Kaisa Manninen ja  
Ritva Kinnula,  
kuvat Ritva Kinnula
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Lokakuun kesselikirje
Se pitää virkeänä, kun syntyy jotain uutta, eikö vain? Viime ke-
väänä, toukokuussa toteutui yksi haave, kun järjestyi lasten lei-
ripäivä Rukajärvelle. Ystävämme Anna-Maria oli suurena apuna 
järjestelyissä ja tulkkauksessa. Lapsia kerääntyi ensimmäiseen 
leiripäivään ihan mukavasti, viisitoista! Aluksi kerroin Kesselin 
syntyhistorian ja avustamisen periaatteet, jonka jälkeen selitin 
leiriohjelman sisällön toteutumisen idean. Kesselin leiripäivän al-
kuun kuuluu aina pieni hiljentyminen, jossa laulamme yhdessä ja 
kerron, mitä Taivaan Isä on antanut meille Jeesuksessa. Kerron 
vain sitä, mitä Raamattu kertoo. Lapsethan saattavat olla orto-
dokseja tai evankelisia. Monien kilpailujen ja askartelun jälkeen 
oli ”palkintojen jako” eli yhteinen herkutteluhetki. Kun kysyim-
me: Miellyttikö leiri? Niin lapset vastasivat kovalla äänellä: Daa-
aa! Lapset kyselivät, että milloin on seuraava leiripäivä? Kerroim-
me Anna-Marian kanssa, että ehkä kesällä voimme pitää toisen 
leirin. Hyvällä mielellä lapset lähtivät kotia päin. Samalla saimme 
antaa paikalliselle koululle

(Rimmin koulun poistoja) erilaisia tarvikkeita koulutyöhön 
mm. paperileikkurin, A3- ja A4-paperia, harppeja, lento-, jalka- ja 
koripallot sekä Lea Rauduskosken ompelemia kesämekkoja ty-
töille. Mekot menivät alta aikayksikön jakoon. Kiitos Lea, että 
toit hyvää mieltä tytöille. Rehtori oli oikein kiitollinen ja tyyty-
väinen lahjoihin. Samalla keskustelimme, mitä apua voisi seuraa-
valla kerralla tuoda.

Ystävämme Veera Matero soitti leiripäivän lopulla. 
– Missä olet? Tule. Sinua odotetaan kolmosten perheeseen. 

Milloin olet Kostamuksessa? 
– Onpa ihmeellistä. En ole ennen nähnytkään kolmosia, täy-

tyypä lähteä ajelemaan. 

Veera oli aiemmin kertonut, että on perhe, joka tarvitsee apua, 
on syntynyt kolmoset. Veeran kanssa lähdimme sitten viemään 
vauvoille tarkoitettuja vaatteita, joita muutamaa päivää aikaisem-
min valikoimme Kesselin varastolta. Jännä tunne, kun menee uu-
teen paikkaan, jossa vastassa ovat ennestään tuntemattomat ihmi-
set. Heti minulta isoisä kysyi: Haluatko syödä? 

– Meillä on sienikeittoa, spagettia ja lihaa. Entä juotko tsaijua vai 
kahvia, kyseli Viktor. 

Hän hiukan muisti karjalaa, oli kotoisin Louhesta. Ruokailun jäl-
keen annoin Kesselin puolesta äidille ns. synnytysrahaa. Tässä tapa-
uksessa 3000 rpl. Äiti oli iloinen ja samalla yllättynyt huomionosoi-
tuksesta. Sittenhän tuli mieleeni ajatus, että pitäisikö kysyä, että 
voisinko siunata lapset? Äiti oli heti valmis ko. ajatukseen ja niin sit-
ten vuoronperään luin Herran siunauksen jokaiselle lapselle. Tämä 
siunausajatus lähti kai siitä, kun keittiössä ruokailun jälkeen lau-
loimme niitä lauluja, joita lasten leiripäivissä lauletaan. Kyselin tu-
levia tarpeita isoisältä. 

– Onko teillä syöttötuolit lapsille? Eivät vielä tarvitse, mutta 
myöhemmin? 

– Meillä on yksi. Tarvitsemme.  
Kesän aikana autoimme perhettä viemällä kaksi syöttötuolia li-

sää! Nyt koko poppoo pääsee napostelemaan samaan aikaan. Mut-
ta mitenkä yksi äiti voi kolme syöttää? Onneksi isoisä ja – äiti ja 
pari muutakin vanhempaa on apuna!

Tänään 8.10. tuli pyyntö eräältä nuorelta äidiltä Borovoin ky-
lästä. Äiti haluaisi viedä molemmat pojat kylän päiväkerhoon. Mut-
ta ei ole varaa. Miehellä on työtä. Äiti hoitaa poikia kotona. Olisi-
ko tässä sinulle avustamisen kohde? Kuukausimaksu vaihtelee sen 
mukaan, kuinka usein lapsi käy /pääsee kerhoon. Mutta se on noin 

40-50 €/kk. Tällä hetkellä Kesselin sponsoroimia päiväkerholap-
sia ei ole yhtään. Maksu suoritetaan aina kuittia vasten pankkiin.

Lopuksi suuret kiitokset kaikille työmme tukijoille ja kannus-
tajille sekä uskollisille jäsenille!

On ollut hienoa olla Kesselin työntekijänä. Kiitos kannatus-
rengaslaisille. On avautunut monia uusia ovia ja monia uusia 
kohtaamisia. Voisitko ajatella tukevasi ensi vuonna niin, että voi-
sin jatkaa Kesselin työntekijänä?

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen, puheenjohtaja

Onnellinen äiti vasemmalla. 
Osa ehti jo lähteä tarjoilujen jälkeen, muuta suurin osa yh-
teiskuvassa.

Lea Rauduskosken mekot saivat hyvän vastaanoton. 
Isosiskot veivät siskoilleen.

Leiripäivässä oli monenlaista yhteistä kisaamista.

Hirsikampuksen eläintenviikko

Valtakunnallista eläin-
tenviikkoa vietetään vuo-
sittain 4.-10.10. Eläin-
tenviikon aloittaa 
kansanvälinen eläintenpäi-
vä ja Hirsikampuksella sitä 
vietettiin lemmikkieläinten 
esittelypäivän merkeissä. 
Koulullamme vieraili tuol-
loin koiria, kissoja ja hams-
tereita. Oppilaat pääsivät 
luokittain kiertelemään ja 
tutustumaan erilaisiin lem-
mikkeihin. Lemmikkieläin-
päivän järjestelyissä olivat 
tärkeässä roolissa huolta-
jat, jotka toivat lemmikit 
koululle ja esittelivät niitä 
oppilaille. Päivän lopuksi 
lemmikit saivat Hirsikam-
puksen oppilaskunnalta 
pienen lahjan ruusukkei-

Tässä komeilee brittiläinen 
lyhytkarvainen Pauli-kissa.

Pieni kääpiöhamsteri ihmet-
telee uteliaana ympärillä 
käyvää kuhinaa.

Welsh corgi cardigan Sulo-
koira hurmasi oppilaat hy-
myillään.

Oppilaat kuuntelevat tarkkaavaisesti Esa Erkkilän luentoa.

Monipuolinen rekvisiitta 
auttoi oppilaita ymmärtä-
mään poliisikoiratoimintaa.

Suomenpystykorva Ove in-
nosti oppilaita tutustumaan 
Suomen kansalliskoiraro-
tuun.

neen. Päivän sujui hyvin ja 
oppilaat saivat mukavia ko-
kemuksia erilaisista lemmi-
keistä.

Tiistaina 8.10. Hirsikam-
puksen päivä alkoi yhtei-
sellä tilaisuudella salis-
sa. Saimme vieraaksemme  
ympäristöjohtaja, johtava 
elänlääkäri Henri Pätsin, 
joka kertoili laajasti eläin-
lääkärin ammatista. Tilai-
suus oli rento ja oppilaat 
kuuntelivat suurella mie-
lenkiinnolla Pätsin kerto-

muksia eläinlääkärin moni-
puolisesta työnkuvasta. 

Lisäksi tiistaina saimme 
tutustua poliisikoiratoimin-
taan. Esa Erkkilä piti mie-
lenkiintoisen luennon ky-
seisestä aiheesta. Hänellä 
on vankka kokemus poliisi-
koiratoiminnasta ja elävillä 
esimerkeillään hän sai op-
pilaat todella innostumaan 

aiheesta. Erkkilällä oli mu-
kanaan paljon rekvisiittaa, 
jota hän hyödynsi moni-
puolisesti luennon aikana.

Teksti ja kuvat: 
Eeva Tyni ja 
Rosa Rahkola
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LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAuTTAMME LVI-, SäHKö-, KyLMä-, 

PELTITyöT SEKä TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

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

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNuSPELTITyöT, LISTAT, 
PIIPuNPELLIT, KATTOTuRVATuOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!

CORONARIA.FI

VARAA AIKA 

040 684 7299 Riitta 
040 684 1258 Jarno

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

P. 0400 150 715
sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, ikkunoiden ja 
saunan pesut ym. Mukana siivousaineet ja välineet. 

Siivouspalvelua ammattitaidolla

SIIVOUSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

l  Verikokeiden ottaminen kotona
l  Kotihoidon/  
      kotisairaanhoidon käynnit
l  Henkilökohtainen avustaminen

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

TIEPALVELUT, 
TIEISÄNNÖINTI
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Pudasjärven metsästyspystykorva- ja 
ajokoirakerhon kerhonmestaruus hirvenhaukkukoe
Pudasjärven metsästyspys-
tykorva- ja ajokoirakerho 
ry järjesti lauantaina 5.10. 
hirvenhaukkukokeen, jos-
sa jäsenistön hirvikoiril-
la oli mahdollisuus kilpailla 
kerhonmestaruudesta. Kil-
pailuun ilmoittautui mää-
räaikaan mennessä 12 koi-
raa. Kokeen keskuspaikka 
oli tuttuun tapaan Hirvas-
kosken koululla ja ruokatar-
joilusta huolehti Tulitauko 
maittavilla eväillään.

Kilpailu aloitettiin var-
hain aamulla, kun ylituo-
mari Antti Seppälä ohjeisti 
maastoon lähteviä koiraryh-
miä kokeen arvostelusta päi-
vän aikana hirvenhaukkuko-
keen sääntökirjan mukaan. 
Ohjeistuksen jälkeen ryhmät 
kasattiin yksi kerrallaan ka-
uimmaisista maastoista al-
kaen. Koemaastot sijaitsivat 

pääsääntöisesti Pudasjärven 
alueella. Seitsemästä maas-
tosta löytyi hirvet haukutta-
viksi lauantai aamupäivän 
aikana. Kirpakka pakkanen 
aamulla sai haukun kuulu-
maan osassa maastoja kauas.   

Iltapäivällä ruokailun jäl-
keen ylituomari alkoi pur-
kaa koetapahtumia siinä 
järjestyksessä, kun koirat 
saapuivat koepaikalle ta-
kaisin. Palkintotuomarit oli-
vat täyttäneet kokeen arvos-
telupaperit selkeästi, mikä 
joudutti kokeiden purkua. 
Kokeessa oli myös viisi tuo-
mariharjoittelun suorituksen 
tehnyttä henkilöä. 

Viiden aikaan kaikki koe-
tulokset oli kirjattu ylös ja 
kilpailun voittaja selvillä. 
Ylituomari kertasi lyhyes-
ti päivän koetapahtumia en-
nen tulosten paljastamista ja 

Palkinnot lunastivat onnelliset koiranohjaajat Markus Riek-
ki, Timo Valkola, Jarmo Manninen. Työn tehneet koirat oli-
vat kuvaushetkellä ansaitulla levolla omissa autoissaan.

palkintojen jakamista. Kuu-
si koiraa jäi alle luokkatu-
loksen. Kerhonmestaruuden 
2019 voitti Jämtlanninpysty-
korva uros Juhmunkosken 
Nikita 94,5:lla pisteellä, koi-
ranohjaajana Timo Valkola. 
Nikita uusi edellisen vuoden 
mestaruuden tasaisella ko-
keneen koiran työskentelyl-
lä. Kolmen kärki sai pokaalit 
kotiin viemiseksi ja toisek-
si tullut sai Stihl-repun, kir-
veen, kengän kuivaajat ja 
lahjakortin Pudas-Konee-
seen. Voittaja sai palkinnok-
si Stihl-moottorisahan. 

Kiitokset yhteistyös-
tä Anon ase ja tukku, Pu-
das-Kone, Tulitauko ja Hir-
vaskosken koulu. Kiitokset 
ylituomari Antti Seppäläl-
le Muhokselta tasavertaises-
ta tuomaroinnista kaikkien 
koirien kohdalla. Kiitos kai-

kille kisaan osallistuneille 
koirille, koiranohjaajille, pal-
kintotuomareille ja tuomari-
harjoittelijoille. Onnea vielä 
kisan voittajille!

Tulokset:
1. Jämtlanninpystykorva Juh-
munkosken Nikita 94,5 pist. 
HIRV-1. Kerhonmestari 2019 
om.ValkolaTimo. 2. Karjalan-
karhukoira Riekkilän Sutki 86,5 
pist.HIRV-1. Kerhon 2. sija om. 
Riekki Markus ja Juho. 3. Jämt-
lanninpystykorva Kuiskivan 
Korven Tuisku 82 pist. HIRV-
1 Kerhno 3.sija om. Manninen 
Jarmo ja Noora. 4. Norjanhar-
maahirvikoira Palokallion Pep-
pi 70,5 pist. HIRV-1 om. Vanha-
la Jani. 5. Norjaharmaahirvikoira 
Lazutiina Raju 70,5 pist HIRV-1 
om. Pääaho Jan-Erik. 6. Jämt-
lanninpystykorva Tunturijärven 
Croni 69,5 pist. HIRV-2 om. Ti-
monen Antero. 7. Jämtalnnin-
pystykorva Standard-bearer 

Suomen Ajokoirien piirinmestaruuskilpailu Pudasjärvellä

Suomen Ajokoirien Poh-
jois-Pohjanmaan piirinmes-
taruuskilpailu ratkottiin 
5.-6.10. Pudasjärvellä. Kil-
pailuun osallistui karsin-
tojen kautta 12-koiraa sekä 
edellisenvuoden piirinmes-
tari. Pudasjärveltä kisaan 
osallistunut Aarno Kyllö-
sen Syötteen Lerppu sijoit-
tui kolmanneksi ja pääsi 
jatkamaan Pohjan lohkon 
kisaan Suomussalmelle. 
Voittajaksi selviytyi Jaakko 
Ellalan Patopojan Ella Iis-
tä ja toiseksi Pekka Kortes-
ahon Helimarin Martti Raa-
hesta. Ylituomarina toimi 
Mika Määttä Kuusamosta, 
sihteerinä Pasi Kemppai-
nen Kuusamosta ja koetoi-
mitsijana Juha Alatalo Pu-

dasjärveltä. 
Pudasjärveä on usein ky-

sytty pitämään ajokoirille 
arvokilpailuja, koska paik-
kakunnalla on todella laajat 
maastot, missä on koirien 
hyvä mitellä paremmuut-
taan keskenään ja jäniskan-
ta on kohtuullinen edellis-
vuosiin verrattuna.

Paikalle oli saapu-
nut innokkaita koiramie-
hiä tuomareiksi ja oppaiksi 
maastoihin. Saatiinpa kun-
niavieraaksi myös paikalli-
nen ajokoiramies Ano Ten-
hunen, jonka omistama 
koira HAKU on ollut aikoi-
naan Suomenmestari.

Pudasjärvellä on innok-
kaita ajokoirahenkilöitä ja 
heitä toivotaan mukaan ak-

Kisatapahtuman kunniavieraaksi oli kutsuttu pudasjärveläinen pit-
kän linjan ajokoiramies, 96-vuotias Ano Tenhunen, joka saavut-
ti Haku -koiransa kanssa Suomen ajokuninkuuden vuonna 1973. 
Tenhunen kertoi harrastaneensa ja kouluttaneensa kymmeniä koi-
ria poikavuosista lähtien. Nykyäänkin hänellä on parhaassa iässä 
oleva kolmevuotias Masi -ajokoira, jonka kanssa kävi jänismetsällä 
kisaviikonlopun sunnuntaiaamuna. 

Tenhonen kertoo kouluttaneen koiransa pennusta lähtien. Ma-
sikin on niin tottelevainen, että tulee pillin viheltämisellä tai auton 
äänimerkillä isännän luo jopa kesken ajonkin, jos tarve vaatii. Ten-

hunen kertoo, että nauttii niin paljon jänismetsästämisestä, että 
harvoin edes ampuu jäniksen. -Ainakaan sitä ei ammuta heti ajon 
alettua, toteaa Tenhunen. 

Tenhunen on harrastanut vuosikymmenien ajan vahinkolintu-
jen, kettujen ja supikoirien metsästämistä suojakopeista, joita on 
tällä hetkellä viisi kappaletta eri puolilla Pudasjärveä. Aseina hän 
käyttää pienoiskivääriä, luodikkoa ja joskus haulikkoakin. Turval-
lisuusnäkökohdat on huomioitu. Korkeasta iästä huolimatta hän 
ajaa paikasta toiseen autolla. Jalkojen kunto heikentynyt sen ver-
ran, että pitempien matkojen kävely tuottaa jo vaikeuksia. 

Ano Tenhunen kunniavieraana

Tuomarina kisassa toiminut Reijo Raiskio Aittojärveltä 
kuunteli ja kyseli Ano Tenhuselta metsästyksen ja koiri-
en kouluttamisen saloja. 

tiiviseen toimintaan. Pu-
dasjärven kilpailusta jatkaa 
kolme parasta koiraa Poh-
jan lohkoon, joka käydään 
Suomussalmella 26.-27.10. 
Sieltä jatkaa kolme parasta 
koiraa Suomenmestaruus-
kilpailuun nimeltä KILPA.

Kokeen järjesti Pudasjär-
ven Metsästyspystykorva 
-ja Ajokoirakerho. Koiran-
omistajat ja tuomarit, jotka 
olivat tulleet kilpailuihin eri 
paikkakunnilta, kehuivat 
vuolaasti kilpailun järjeste-
lyjä ja toivoivat, että Pudas-
järvellä järjestettäisiin koi-
rakilpailuita useamminkin.

Järjestäjät kiittävät Met-
sästysseuroja, jotka antoi-
vat seuransa maita kilpai-
lun käyttöön. Lisäksi kiitos 
kilpailun tukijoille ja Pu-
dasjärven kaupungille Suo-

jalinnan käyttömahdolli-
suudesta. Suojalinna oli 
erinomainen paikka tällai-
sen tapahtuman järjestämi-
seen, koska se on keskeisel-
lä paikalla ja siellä on hyvät 
tilat.

Juha Alatalo
Ajokoirapuolen vastaava, 
Pudasjärven Metsästyspys-
tykorva -ja Ajokoirakerho 
Kuvat Juha Alatalo ja 
Heimo Turunen

Tulokset
1. Patojan Ella 70,00/75,01=145,01 
pist. Jaakko Ellala Ii, 2. Helimarin Mart-
ti 127,05 Pekka Kortessalo Raahe, 3. 
Syötteen Lerppu 121,21 Aarno Kyl-
lönen Pudasjärvi, 4. Piiskahännän Lu-
miansa 121,21 Seppo Alila Oulainen, 
5. Tivakan Tiltu 114,21 Harri Rautio-

Voittajakoiran Patopojan Ellan omistaja Jaakko Ellala Iistä 
palkintopokaali kädessään, sihteeri Pasi Kemppainen Kuu-
samo ja ylituomari Mika Määttä Kuusamo. 

Suojalinna soveltuu koirakisojen keskuspaikaksi erinomaisesti.

Koetoimitsija Juha Alatalo ehti käydä sunnuntaina ylituo-
mareiden kanssa viidellä eri haukkualueella seuraamas-
sa koirien työskentelyä. Puhoslainen Tuulikki Kettunen oli 
tuomarina Kellovaaran maastossa ja Ari Isola Karhunie-
men alueella, jossa kertoi seuranneensa kolmea eri ajoa. 

Zorro 50 pist. om. Tiia Oinas. 
8. Karjalankarhukoira Mettä-
pöyröön Miska 14 pist. om Kin-
nunen Jouni. 9. Jämtlanninpys-
tykorva Sarvilehdon Jetsu 14 
pist. om. Outila Juha. 10. Nor-
janharmaahirvikoira Sahiahon 
Sisu 14 pist. om. Kalevi Särke-

lä. 11. Norjanharmaahirvikoira 
Tuohulan LP Piku 14 pist. om. 
Honkanen Arto. 12. Karjalan-
karhukoira Lumikki 8pist. om. 
Koivukangas Marko.

Noora Manninen

aho Oulainen, 6. Arialin Ajatus 108,79 
Arto ja Ari Hentilä Kuusamo, 7. Sah-
tiajon Rila 87,88 Reijo Isola Oulu, 8. 
Hankosuon Ansku 65,30 Pekka Paak-
kari Ii, 9. Arialin Viktoria 54,08 Henri 
ja Ali Hentilä Kuusamo, 10. Ajolumen 

Upi 52,17 Esko Seppä Raahe, 11. Kor-
pelaisen Siru 38,92 Sirkka Mettovaara 
Oulu, 12. Hulivili 62,96 Arto Rosen-
qvist Oulainen, 13. Hiisiperän Bossi 
34,38 Tuomas Mattila Raahe. 
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Nuokkarin iltakahvit tiistaisin klo 18-20. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
Teatterimatka Ouluun - Sara Wacklinin Oulu palaa la 12.10. Keskustan linja-
autopysäkki, Oikopolku, Pudasjärvi. Bussi lähtee klo 10.20 Pudasjärveltä.  Ilmoittaudu 
viimeistään 6.9. kultuuripalveluihin.
Wirtapi Sarakylän koululla ma 14.10. klo 10.30-13.30. Tapahtumatuottaja Marjut 
Järvinen paikalla.
Digituokio ti 15.10. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.
Vanhojen virsien ja koululaulujen ilta Sarakylän koululla to 17.10. klo 17.30.
PudisLAN-verkkopelitapahtuma viikonloppu pe 18.10. klo 18 - su 20.10. klo 
12, Suojalinna, Urheilutie 2.
Nuorisotoimen syyslomaviikko Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi- 21.10. 
Maanantai: Nuorisotila auki, kokkaillaan yhdessä. 22.10. Tiistai: Retki Ouluun. 23.10. 
Keskiviikko: Nuorisotila auki, kokkaillaan yhdessä. 24.10. Torstai: Nuorisotila auki, tar-
jolla terveellisiä lämpimiä leipiä Iltakahvit klo 18! 25.10. Perjantai: Retki Syötteelle, 
Nuorisotila auki, turnauksia. Tarjolla terveellisiä tortilloja. 26.10. Lauantai: Iltakahvila.
Retkipäivä Syötteen Kansallispuistoon! pe 25.10. klo 9-16, Syötteen Luonto-
keskus, Pudasjärvi.
Digituokio ti 29.10. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.
Digituokio ti 12.11. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.
Digituokio ti 26.11. klo 15-17. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pu-
dasjärvi.

Pudasjärven Invalidit ry:n
SYYSKOKOUS

TERVETULOA!

pe 25.10.2019 klo 13.00 
Palvelukeskus, Kauppatie 25.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Kokouksen jälkeen kuukausikerho, jossa mukana 
Kalevi Vattula laulattamassa.

Kahvitarjoilu, arpajaiset. 
Hallitus

PUDASJÄRVEN YHDISTYS RY
ELÄKELIITON JÄSENET

Eläkeliiton matkalle JAMPPA TUOMISEN 
MUISTOKONSERTTIIN  to 24.10.

Lähtö S-marketin linja-autopysäkiltä klo 17.00, 
Honkasen liikenne. Matkan hinta peritään autossa. 

Tervetuloa!

Suomen Keskusta rp:n 
Kurenalan paikallisyhdistys ry:n 

Sääntömääräinen SyySKoKouS
 Pidetään sunnuntaina 20.10.2019 klo 18.30

kaupungintalo, nalle -kokoushuone.

Käsitellään sääntöjen 13 § mukaiset 
syyskokousasiat.

Hallitus

MARJOJEN OSTO 
ON PÄÄTTYNYT
Pudasjärven kaupunki 
on lopettanut mar-
jojen oston tiistaihin 
8.10.2019.
Kiitos kaikille ahkerille 
poimijoille!

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Avoinna: Ma -Ti  klo 14.00-20.00 
Ke klo 14.00-01.00 •  To klo 14.00-20.00 

Pe - La klo 15.00-04.00 • Su klo 15.00-20.00 

Lauantaina 12.10.
KARAOKE  
& WINTTI

lippu 5 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

Perjantaina 11.10.

Lippu koko taloon 12 €, sis. ep. 

TANSSITTAA

BABlO
KARAOKE & WINTTI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

 Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston

SyySKOKOuS
pidetään su 27.10.2019 klo 14.00 

Pudasjärven kaupungintalolla(Varsitie 7) .
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!

Talviuintikausi avattiin Pietarilan rannassa
Pietarilan alueen lähiliikun-
tapuiston rannassa avattiin 
talviuintikausi maanantaina 
7.10. Paikalle kokoontui noin 
30 asiasta kiinnostunutta 
henkilöä. Uimaan Iijoen kol-
me asteiseen veteen uskal-
tautui vain muutama. Talvi-
uinnin harrastajia oli useita 
muitakin rannalla, mutta tyy-
tyivät tällä kertaa tapahtu-
man osallistujiksi ilman uin-
tia. Keskusteluissa kuuluivat 
kuitenkin kertovan omia ko-
kemuksiaan ja rohkaisevan 
uusia kokeilemaan uutta har-
rastusta. Yhtenä esteenä on 
veden alhaisuus ja siitä joh-
tuvana suurien ja liukkai-
den kivien vaarallisuus ui-
mapaikalla. Kaupungin 
puolelta on lupauksia uima-
paikan kunnostamisesta tur-
valliseen kuntoon. Iltapäiväl-
lä kävi paikalla Pudasjärven 
sukeltajista Jaakko Kosamo 
ja Veikko Klemetti. Heidän 
mukaansa kivet olivat niin 
suuria, että miesvoimin nii-
tä ei pystynyt raivaamaan 

uimapaikalta. Muutamia 
uppopuita saatiin sieltä ir-
rotettua ja toimitettiin ran-
nalle. He suosittelivat kivi-
en raivaamista konevoimalla 
ja pienehköjen kivikerroksen 
laittamista tilalle, joita kevät-
tulva ja virta ei veisi men-
nessään. Samalla kiviä voisi 
laittaa myös rannalle olevan 
hiekan päälle, että hiekkaa ei 
kulkeutuisi pukutiloihin. 

Talviuinnin harrastajil-
le on lämpimät vessoilla va-
rustetut uimakopit, miehil-
le ja naisille erikseen. Lisäksi 

on suihkutila. Kaikille tarjot-
tiin nuotiopannukahvia, gril-
limakkaroita, mehua ja kek-
sejä. 

Tilaisuutta olivat järjestä-
mässä Pudasjärven kaupun-
ki, Pudasjärven Urheilijoiden 
Kuntourheilu- ja –Uimajaos-
to sekä Työpetari. 

Tapahtumassa tiedotet-
tiin, että avaimia uintikop-
peihin voi käydä lunasta-
massa 25 euron hintaan 
virkistysuimala Puikkaris-
ta. Lisäksi on 10 euron pantti 
eli sen saa pois kun palauttaa 

Talviuintikauden avaukseen Pietarilassa osallistui noin 30 asiasta kiinnostunutta. 

avaimen ensi kesänä. 
Avantouinnin harrasta-

jia oli viime talviuintikaute-
na useita kymmeniä ja pulah-
duksia oli merkattu tuhansia. 
Pitkän uintikauden ja uuden 
paikan ansiosta uskotaan 
harrastajien määrän ja uinti-
kertojen pysyvän vähintään 
ennallaan. Toivotaan, että 
kaikki laittavat uintikertan-
sa vihkoon, että voidaan kä-
vijämäärällä perustella avan-
touintipaikan tarpeellisuutta. 

Heimo Turunen

Kuvaaja ei seniorimessuilta ehtinyt kuvaamaan sukelta-
jia Veikko Klemettiä ja Jaakko Kosamoa sukelluspuvuis-
sa, mutta kansainvälinen sukeltajien lippu oli sentään rek-
visiittana. 

Talviuintikauden avauksessa piipahti myös koomikko Eero 
Schroderus hauskuuttaen väkeä lääkäri-kupletti -esityksel-
lään. Liikuntapaikkamestari Heino Ruuskanen selostaa hä-
nelle alueen monipuolista toimintaa. 

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKI

Silja, Emilia, Pauli, Venla ja Mette iloitsivat onnistuneesta 
kisasta.

Koululiikuntaliiton 
kisoissa menestystä

Syyskuun lopussa kilpailtiin 
Koululiikuntaliiton Oulun 
ja Koillismaan alueen suun-
nistusmestaruuksista Raa-
hessa. Pudasjärven joukkue 
pärjäsi hienosti. Sarjoissaan 
kuusi parasta palkittiin mi-

taleilla. Sijoitukset: T 7-10 lk 
parisarja 3. Emilia Niskasaa-
ri ja Venla Leino, T 4lk RR 5. 
Mette Moilanen, P 3lk RR 4. 
Pauli Alahäivälä, T 5lk TR 2. 
Silja Alahäivälä. HT
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Kati Poijula vuoden aikuisopiskelija
Pudasjärven kansalaisopis-
ton musiikinopiskelun ti-
loissa, entisellä Koivukodilla 
saatiin tiistaina 8.10. todis-
taa harvinaislaatuista tapah-
tumaa, kun taiteen perusope-
tuksen tutkinnon musiikissa 
suorittanut Kati Poijula sai 
seitsemän vuoden opiskelun 
jälkeen käteensä ensimmäise-
nä aikuisopiskelijana päättö-
todistuksen pop-jazz-linjalta. 

Taiteen perusopetuksen 
oppilaat ovat yleensä alle 
16-vuotiata. Kati on suoritta-
nut opintonsa aikuisopiskeli-
jana ja lopputyön aiheena oli 
Bryan Adamsin musiikki, jo-
hon liittyen Kati valmisti vii-
me keväänä kuullun konser-
tin sekä kirjallisen tutkielman 
Adamsin musiikista. Konser-
tissa kuultiin myös Adams-
tyylinen, Katin säveltämä 
kappale. Kati kävi myös Bry-
an Adamsin konsertissa tu-
tustumassa ihan livenä taitei-
lijan musiikkiin ja tyyliin.

Kati Poijula sai myös har-
vinaislaatuisen tittelin, kun 
hänet valittiin vuoden ai-
kuisopiskelijaksi. Päättöto-
distuksessa on laulun lisäksi 
arvostelut konsertin järjestä-

Opettajat Reijo Kossi ja Aira Siuruainen-Kalliala sekä Kati Poijula todistuksineen ja Juha 
Holappa olivat kansalaisopiston muun henkilökunnan kanssa juhlistamassa Vuoden ai-
kuisopiskelijaa sekä hänen saavutusta. 

misestä, tietokoneavusteisen 
musiikin tuottamisesta, Bry-
an Adams -tutkielmasta sekä 
yhtyesoitosta.

-Meillä on ilo saada ko-
koontua porukalla tähän ti-
laisuuteen, jossa saamme 
ojentaa Katille tähän saakka 
suoritetun opiskelun päättö-
todistuksen. Yleensä näihin 
suorituksiin tarvitaan yhdek-
sän vuoden ponnistelut, mut-
ta määrätietoisena opiskeli-
jana Kati nipisti siitäkin pari 
vuotta pois. Opiskelu ei toki 
ole vieläkään päättynyt, sillä 
äänityöläisenä Katin valitse-
ma tie on jatkuvaa oppimista 
ja kehittymistä. Työn ohessa 
opiskelu ei missään nimessä 
ole helpoin tapa valmistua, 
mutta tässä meillä on hyvä 
esimerkki siitä kuuluisasta 
suomalaisesta sisusta. Kati on 
ihan itseoikeutettu saamaan 
myös Vuoden aikuisopiskeli-
ja -tittelin, kiitteli onnittelujen 
yhteydessä opetus- ja sivis-
tysjohtaja Juha Holappa.

Musiikinopettaja Reijo 
Kossi on omalla sarallansa ol-
lut Katin opettajana. 

-Yleensä taiteen perus-
opetuksen päättötodistuk-

Kati Poijula sai Pudasjärven 
kansalaisopiston taiteen 
perusopetuksen tutkinnon 
päättötodistuksen pop-jazz-
linjalta.  

sen vuosittain saa 1-2 op-
pilasta ja he ovat klassisen 
puolen musiikin opiskeli-
joita. Kati on ensimmäinen, 
joka suoritti tutkinnon pop-
jazz -puolelta. Hänen opin-
tonsa ovat kulkeneet vanhan 
opetussuunnitelman mukai-
sesti, joka on huomattavas-
ti tiukempi ja työläämpi kuin 
nykyinen. Tämä on opettanut 
ja kehittänyt myös opettajia 
ja olemme saaneet keskittyä 
paljon uusiin juttuihin. Opis-

keluun liittyen Kati laati itse 
ohjelman Bryan Adams -kon-
serttiin, sekä teki kirjallisen 
tutkielman kyseisetä taiteili-
jasta, valotti Reijo Kossi lyhy-
esti oppilaansa taivalta.

Laulun- sekä äänen käy-
tön opettajana Kati Poijulalle 
on toiminut Aira Siuruainen-
Kalliola.

-Osoitus Katin määrätie-
toisuudesta ja sitkeydestä 
opiskelua kohtaan on hyvä-

nä esimerkkinä se, kun hän 
tuli kaksi viikkoisen vauvan 
kanssa laulutunneille! Van-
han ajan klassisen koulu-
tuksen saaneena olen myös 
itse päässyt oppilaan rinnal-
la kehittymään tällä pop-jazz 
-puolella. Olemme käyneet 
yhdessä erilaisilla kursseilla 
oppimassa uutta. Hienosti on 
mennyt ja suuri kunnioitus 
Katille tästä tähän astisesta 
saavutuksesta karaokelaula-

jasta tutkinnon suorittanee-
seen ammattilaiseen, kiitteli 
ja muisteli Aira-opettaja seit-
senvuotista yhteistä taivalta. 

Kahvitilaisuuden jälkeen 
Kati Poijula poistui iloisena ja 
onnellisena toivottaen kaikki 
tervetulleeksi konsertteihin 
ym. tapahtumiin kuulemaan 
mitä hänellä on tarjottavana 
musiikin saralla.

Terttu Salmi

Tupa täynnä hirvipalaverissa
Pohjantähden auditorio täyt-
tyi tiistai-iltana 8.10. Pu-
dasjärven hirviporukoiden 
miehistä ja naisista, kun ko-
koonnuttiin kuulemaan tu-
levan syksyin hirvenmetsäs-
tyksen askelmerkkejä.

Alkukahvien jälkeen riis-
tanhoitoyhdistyksen pu-
heenjohtaja Mika Timonen 
avasi tilaisuuden.  Timonen 
kertasi lyhyesti yhdistyk-
sen näkemyksen, miten hir-
viverotustasossa oli päästy 
vähäisempään lupamääri-
en laskuun kuin esimerkik-
si Taivalkoskella. Timonen 
muistutti lisäksi pyydetty-
jen hirvien kaatoilmoituksi-
en nopeasta tekemisestä ja 
sen valvonnasta.

Timosen jälkeen lyhy-
en puheenvuoron käytti toi-
minnanohjaaja Teivaan-
mäki, joka kertoi hirvien 
nahkojen keräyksen jatku-
van edellisten vuosien mu-
kaisena. Teivaanmäki esitti 
myös huolensa paikallisten 
hirviporukoiden elinvoi-

maisuudesta. Keski-ikä al-
kaa porukoilla olla jo yli 
kuudenkymmenen ja lisäksi 
alueosoitusten ehtojen täyt-
tyminen alkaa olla monilla 
porukoilla jo vaikeaa. Tilan-
ne vaatii Teivaanmäen nä-
kemyksen mukaan jo poru-
koiden sisäisiä keskusteluja 
ja ratkaisuja tulevaisuuden 
suhteen.

Asiasta virinnyttä keskus-
telua jatkoi ja esimerkein va-
laisi Metsähallituksen vs. 
ylitarkastaja Mikko Rautiai-
nen, joka kertasi menettelyä 
alueosoitusten hakemises-

ta ja sen saamisen edelly-
tyksistä. Rautiainen valaisi 
esimerkein, mitä tarkoittaa 
aluelupapäätöksen ja myös 
myönteisen lupapäätöksen 
saamisen vaadittava ”vähin-
tään 10 ampujaa, joista kuu-
della ei muuta kohtuullista 
metsästysmahdollisuutta”. 

Tämän jälkeen Rautiai-
nen valaisi kotikunta–käsit-
teen määräytymistä ja siihen 
liittyvää tapauskohtaista tul-
kintaa.  Tällä on merkitys-
tä Metsästyslaki 8 pykälän, 
eli paikkakuntalaisin vapaan 
metsästysoikeuden osalta.

Tämän jälkeen Rautiainen 
selosti paikalla olleille, kuin-
ka tulee toimia ns. talkoolais-
ten ilmoittamisen osalta ja 
kuinka näiden ilmoittaminen 
konkreettisesti tehdään. Esi-
tyksensä lopuksi Rautiainen 
kertoi, että aluelupien eh-
doissa on velvoitettu ilmoit-
tamaan saatu hirvisaalis kol-
men vuorokauden kuluessa 
kaadosta Omariista – palve-
luun ja mitä em. ilmoituksen 
laiminlyönnistä seuraa.

Seuraavaksi Riistakes-
kuksen hirvitalousaluesuun-
nittelija Risto Paakkonen piti Pohjantähden sali täyttyi hirvipalaveriin osallistujista. 

esitelmän hirven biologias-
ta, mikä oli johdatus hirven 
verotussuunnitteluun siten, 
että verotus on järkevää ja 
hirvipopulaation hyvinvoin-
nin kannalta viisasta.

Lopuksi Riistakeskuksen 
riistasuunnittelija Veli-Mat-
ti Kangas piti yhteenvedon 
niistä hirvenpyynnin kes-
keisistä käytännön asioista, 
mitä ennen jahtia ja jahdin 
aikana kuin jahdin päätyt-
tyäkin seuruiden ja etenkin 
niiden vetäjien ja metsästyk-
senjohtajien tulee tehdä.

Kaikkiaan palaveri kesti 
ilman taukoja kaksi ja puo-
li tuntia ja antoi varmaankin 
ajattelemisen aihetta monella 
seurueen vetäjälle. Hirven-
pyynti kun ei enää ole pelk-
kää ulkona olemista ja jahtia, 
vaan siinäkin tarvitaan jo en-
tistä enempi älypuhelinta ja 
tietotekniikkaa. Moni alkaa 
jo varmaan kaivata aikaa en-
tistä…

Tilaisuus päättyi turvalli-
sen ja onnistuneen jahtisyk-
syn toivotuksin.

Vesa Teivaanmäki, 
kuvat Heimo Turunen

Illan luennoitsijoina oli mm. riistasuunnittelija Veli-Matti Kangas, toiminnanjohtaja Vesa 
Teivaanmäki, vs. ylitarkastaja Mikko Rautiainen ja riistanhoitoyhdistyksen puheenjohta-
ja Mika Timonen.

Sotkajärven Vedon Ruska-
tonni-kävely toteutettiin vii-
konloppuna 5.-6.10. Hirvas-
kosken maastossa. Matkan 
pituuden ja kävelyajankoh-
dan saattoi itse valita. Kä-
velyn päätteeksi sunnuntai-
na oli Hirvaskosken koulun 
pihalla oli huoltopiste, josta 

sai matkaevästä ja -juomaa. 
Kävelijöitä oli yhteensä 

38. Kilometrejä kertyi 558,5 
eli yli puolet tonnin tavoit-
teesta. 

Heimo Turunen, 
kuva Mirja Laakkonen

Juhlakävely aloitettiin lauantaina iltapäivällä. 

Sotkajärven Vedolla 
Ruskatonni-kävely

MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Valkosipulia 20 €/kg, P. 0400 
182 018.

Polkupyörän etupäähän 28” 
valmis nastarengas. Kaikki lo-
put pyörät syyspoistohintaan, 
kuin myös Opel Safira h-auto. 
Vaihtokauppakin käy. P. 040 
504 2814.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 22 
€ sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yk-
sityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. 
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

Naisten
housut

Naisten
poolopusero

24,90 17,95

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

lOpUT
katiskat

lOpUT
pelastus-
liivit

lOpUT
pätkäpellit
3,5 metriä

keskilattia-
mattoja
140x200

Naisten
pusero

Naisten
keNgät

lOpUT
valokatteet
3 metriä

UUTUUS!
kahviNkeitiN
pro Barista

10,-
kpl

15,-
kpl

20,-
kpl

25,-
kpl

25,-
kpl

59,50
29,95 26,95

lOpUT SAlAOJA- JA 
RUMpUpUTKET

pOISTOhINTAAN!

pUKEUTUMISEEN:

lOpUT KyllÄSTETyT
pUUTAVARAT 

pOISTOhINTAAN”
Borggreve

kraNssi-
keksi
400 g

koti hyvä
piparit
800-1000 g

1,49
ras

6,95
ras

3,49
pss

SÄhlyMAIlAT JA 
JÄÄKIEKKOMAIlAT 

NyT MEIlTÄ!

leivon
kaNeli- ja

sokeri-
korput

800 g


