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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hirvaskoskelle 
ratsastamaan s. 5

Ervastin metsästysseura
Pudasjärven vanhimpia 

seuroja s. 13

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Ma 11.8. Liisa Karinen, Gynekologiset- ja 
ultraäänitutkimukset. 

Olli Heikkilä yleislääkäri ti 26.8. ja ti 2.9.
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Valmistumisjuhlat, rippijuhlat, 
kellot, korut, kihlat, Kalevala-korutSuomen 

Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

MUISTAMISET

77 vuoden kokemuksella

Kellot 
koululaisille 

Näe miten haluat.
KAIKKI RATKAISUT NÄKEMISEEN SILMÄASEMALTA.

 

 
 
 
 
  

Ajanvaraus silmälääkärille 
tai optikolle 010 190 200

Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

 

KULUTONTA & KOROTONTA

MAKSUAIKAA JOPA 10  kk*

Kaikista syksyn uutuuksista

Kampanja-alennuksen saat ostaessasi normaalihinnaltaan yli 200 € maksavat yksiteho- tai yli 300 € maksavat moni- /
kaksitehosilmälasit. Lisäksi saat S-Etukortilla Bonusta silmälasiostoksista. *Lue lisää kampanjasta ja rahoitusratkaisusta 
www.silmaasema.fi   tai kysy lisää henkilökunnaltamme.
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Kaikista 
syksyn
uutuuksista

p. 08 822416

SilmäaSema PudaSjärvi Toritie 1, 93100 Pudasjärvi p. 08 822416
ma–Pe  9.30–17.00.

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 6.8. ja ke 13.8.
HUOM! Nyt myös iltapäiväaikoja! 

KANNOT POIS 
TEHOKKAALLA 

JYRSIMELLÄ.

Puh. 040 822 4983

Huom. Kotitalous-
vähennysoikeus.

/ Eero Riihijärvi

Ostetaan 
marjOja 

jokapäivä 
teboil 

Pudasjärvellä.

Olavi Puurunen
Puh. 040 7205 038

ma-pe 8-19, 
la-su 10-18

ammattipätevyys-
päivät

Ov-Laatu Oy  p. 045 6775 875

Jukolan pirtti, pudasjärvi
to 14.8. työturva* klo 8.00
pe 15.8. tieturva* 1 klo 8.00 

KOULUVUODEN AIKATAULUT 
löydät sivulta 7

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
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nyt!
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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

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

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

Pienet reippaat esikoululaiset 
siunattiin koulutielle Pudas-
järven seurakuntasalissa sun-
nuntaina 3.8. Kappalainen 
Juha Kukkurainen siunasi tu-
levat eskarilaiset ja ekaluok-
kalaiset matkaan ja toivotti 
heille turvallista mieltä kou-
lutielle lähtiessään. Matka-
evääksi he saivat rohkaise-
via toivotuksia sekä tuekseen 
seurakunnan ja vanhempien 
rukoukset.

Lapset saivat muistok-
si tilaisuudesta enkelit, jotka 
voidaan vaikkapa ripustaa 
koulureppuun. Muistoesine 
muistuttaa, että myös Herran 
enkelit varjelevat pieniä kul-
kijoita matkalla. Tilaisuuden 
päätteeksi muodostettiin kul-
kue, joka johdatti muunkin 
juhlaväen nauttimaan kah-
via, mehua sekä jäätelöä.

Lapsityönohjaaja Marja-
Sinikka Luokkanen kertoo, 
että tällainen tilaisuus järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa 

Esikoululaiset saivat siunauksen koulutielle

Lapset saivat esikouluun 
ja ekaluokalle lähtiessään 

enkelikoristeet muistu-
tukseksi, että Herran 

enkelit suojelevat ja ovat 
aina turvana.

Tilaisuuden 
päätteeksi muodostettiin 

kulkue, joka johdatti 
juhlaväen nauttimaan 

kahvia, mehua sekä
 jäätelöä. 

Näillä tutuilla laulun sanoil-
la sain olla saattamassa pit-
käaikaista ystävääni Ensi 
Häröä. Ystävyytemme kesti 
yli 38 vuotta. Olin 16-vvuo-
tia kun menin heidän per-
heeseen päivähoitajaksi. Sain 
olla heillä vähän yli kolme 
vuotta ja siitä asti on ystä-
vyytemme kestänyt. Elämä 
kuljetti minut ensin opiske-
lemaan etelään ja puoliso toi 
sitten tänne Pudasjärvelle. 
Vanhanaikainen kirjeenvaih-
to oli meidän välillä vilkasta 
vuosien varrella. Todella har-
voin soitimme toisillemme. 
Vierailla ja yöpyä sain Ensin 
luona Oulun Kastellissa pal-
jon, etenkin opiskeluaikana 
muutama vuosi sitten. Yh-
teisiä ilon aiheita olivat lap-
set, koirat, luonto ja sen anti-

Poissa on ystävä kallehin…
met. Myös autettavat ihmiset 
olivat molempien sydäntä lä-
hellä. Ensin elämäntyö oli 
kehitysvammaisten parissa 
Tahkokankaalla. Vaikka ikä-
eromme ja taustamme olivat 
erilaiset, tulimme juttuun to-
della hyvin. Ensin tapa koh-
data ihminen oli ainutlaa-
tuinen ja hänen huumorinsa 
mukaan tempaava. Keskus-
telijana hän oli vertaa vail-
la ja eniten jään kaipaamaan 
pitkiä ammatillisia tuumai-
luja. Vaikea ja pitkäaikainen 
sairaus uuvutti häntä todella. 
Kuitenkin hän jaksoi sinnitel-
lä kotipalvelun turvin kotona 
melkein loppuun asti.

Harvinainen aito ihminen, 
iso kaipaus jäi…

Rakkaudella muistaen Onerva

Kävin viime viikonloppuna vaeltamassa eräällä 
luontopolulla. Yhdessä kohdassa vaaran päältä 
avautui maisema, josta saattoi erottaa yli kym-
menen kilometrin päässä olevia kohteita. Vuosi-
kymmenten takaa tuttu maisema aivan uudesta 
suunnasta katsottuna pisti taas asioita kohdal-
leen. Asioiden tarkastelu uudesta näkökulmasta 
ja hieman kauempaa saattaa avata silmät näke-
mään jotain, mikä aikaisemmin ei ole edes tullut 
mieleen. Viime sunnuntaina vietetyn Kirkastus-
sunnuntain evankeliumitekstissä kerrotaan sii-
tä, kuinka Jeesus vei kolme Jeesuksen opetus-
lasta vuorelle ja he saivat nähdä ja kokea jotain 
ainutkertaista. He saivat kohdata edesmenneet 
profeetat Elian ja Mooseksen. He saivat kuul-
la Jumalan äänen, joka vakuutti ”Tämä on mi-
nun rakas Poikani, kuulkaa häntä.” Sillä hetkessä 
totuus oli todellakin lähellä opetuslapsia. Ko-
kemus jätti jäljen, mutta heidänkin täytyi läh-
teä jatkamaan matkaansa. Viime sunnuntaina 
siunattiin myös kouluun lähteviä lapsia koulu-

tielle. Heidän niin kuin opetuslasten turvana 
on ikiaikainen Jumala, joka on luvannut kulkea 
meidän kanssamme kaikissa tilanteissa. Häneltä 
saamme myös pyytä opastusta niihin tilanteisiin, 
joissa joudumme kysymään, mikä on Jumalan 
mielen mukaista. Jumala on luvannut Henken-
sä olevan täällä kanssamme joka päivä. Henki 
opastaa meitä löytämään totuuden.

Totuuden Henki, johda sinä meitä
etsiessämme valkeuden teitä.
Työtämme ohjaa, meitä älä heitä,
tietomme siunaa.

3.Kristus on tiemme, valo sydäntemme,
toivomme ainut, pyhä totuutemme.
Armosi, Jeesus, anna voimaksemme,
uudista meidät.  Virsi 484: 1,3.

Keijo Piirainen

Kaukaa näkee lähelle

Messu  kirkossa su 10.8. klo 
10,   Jaakko Sääskilahti, Juha 
Rauhala, Jukka Jaakkola.  
Taksi seurakuntakodilta klo 
9.30, omavastuu 5€ edesta-
kainen matka.  
Kirkkoretki Taivalkosken 
kirkkoon su 31.8. Lähtö seu-
rakuntakodilta klo 8.45 ja pa-
luu noin klo 15. Jumalanpal-
veluksessa saarnaa Oskari 
Holmström, toimittaa Kaari-
na Rauhala. Jumalanpalve-
luksen jälkeen seurakuntako-
dissa lähetyslounas ja kahvit 
(10€, maksetaan perillä). Lou-
naan jälkeen Oskari ja Anna-
Riitta Holmström kertovat 

työstään Tansaniassa sanoin ja 
kuvin. Linja-autokyyti maksaa 
10€.  Ilmoittautuminen kirk-
koherranvirastoon, p. (08) 882 
3100 pe 22.8. mennessä. Retkel-
le ovat kaikki tervetulleita mu-
kaan – eiköhän laiteta linja-au-
to täyteen ja käydään joukolla 
moikkaamassa Oskaria ja An-
na-Riittaa.
Rippikouluun ilmoittautu-
minen alkaa. Kaikille vuon-
na 2000 syntyneille oman 
seurakunnan jäsenille tulee 
rippikoulun kutsukirje ja il-
moittautumislomake kotiin 
viimeistään viikolla 33. Jos et 
saa kirjettä viikon 34 alkuun 
mennessä ja haluat osallistua 
rippikouluun, ole yhteydes-
sä Väyrysen Markoon (040 752 
4387 tai marko.vayrynen@evl.
fi). Rippikoulu alkaa su 7.9. klo 
12 rippikoulun aloitusjuma-
lanpalveluksella Pudasjärven 
kirkossa, johon ovat tervetul-
leita rippikoululaisten lisäksi 
vanhemmat, isovanhemmat ja 
kummit.

Lapsityö: Päiväkerhot, perhe-
kerhot ja lapsiparkki aloittavat 
toimintansa 18.8. alkavalla vii-
kolla ja satumuskari Hopeatiu-
ku seuraavalla viikolla.  Kerho-
ryhmien kokoontumispäivät 
- ja ajat ovat nähtävillä seura-
kuntakodin päiväkerhotilan 
eteisessä ja facebookissa. Puhe-
limitse 040 5714629 voi tiedus-
tella 11.8. alkavalla viikolla klo 
9 –15.30. 
Päiväkerhotyö: Seurakuntako-
din päiväkerhoryhmät: Maa-
nantaisin klo 9-11.30 sisarus-
ryhmä (3-5 v.) ja pallerokerho 
klo  9-11.30 (2011 syntyeil-
le) alk. 18.8. Maanantaisin klo 
12.30-15 kaksi sisarusryhmää 
alk. 18.8.Tiistaisin klo 9-11.30 
kaksi sisarusryhmää ja klo 13-
15.30 sisarusryhmä alk. 19.8. 
Hirvaskosken koululla sisarus-
ryhmä tiistaisin klo 13-15 alk. 
19.8.
Lapsiparkki kokoontuu seura-
kuntakodin päiväkerhotilois-
sa perjantaisin klo 9.30 -12 alk. 
22.8. Lapsiparkki on tarkoitet-

tu 1 -5 vuotiaille. Kotoa laite-
taan mukaan välipala. Park-
kiin otetaan kerrallaan 15 lasta. 
Ennakkoon ilmoittautuneita 
otetaan 10, ja loput 5 paikkaa 
jätetään akuuttitarvetta var-
ten. Ilmoittautumiset p. (08) 
882 3100. 
Satumuskari Hopeatiuku ko-
koontuu seurakuntakodin 
päiväkerhotilassa perjantai-
sin alk. 29.8. Ryhmiä on kak-
si: 2-3 vuotiaille klo  9.30–10.15 
ja 4-5 vuotiaille klo 10.30-11.15. 
Satumuskarista on halutessa 
mahdollista siirtyä lapsipark-
kiin.  Lisätietoa Sinikalta p. 040 
571 4629.
Perhekerhotyö: Seurakunta-
kodin perhekerhot kokoon-
tuvat seuraavasti: keskiviik-
koisin ja torstaisin klo 10-13 ja 
iltaperhekerho torstaisin klo  
16.30–18.30.
Korpisen ja Sarakylän perhe-
kerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin kaksi kertaa kuukau-
dessa: Korpisen kylätalossa 
klo 10-13 alk. 20.8. ja Sarakylän 

koulun päiväkerhotilassa klo 
11- 14 alk. 3.9.
Kesäkahvila ke 6.8. klo 12-
14 kanttorilassa. Tervetuloa 
kahvikupposen ääreen po-
risemaan, tapaamaan tuttu-
ja ja tutustumaan uusiin ih-
misiin. 
Kuorot: Vox Margarita ke 
6.8. klo 18.
Nuotioilta: Livon koululla 
ke 6.8. klo 18 ja Seulassa Juu-
rikantie 1099 to 7.8. klo 18.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Ervastissa ry:n mökillä 
su 10.8. klo 13 (Iivari Jurmu),  
Jongun kesäseurat  Tarhalas-
sa su 10.8. klo 13 ja 18 (Pent-
ti Eskola, Simo Kinnunen). 
Seurat Kurenalan ry:llä su 
10.8. klo 17 (Arvo Niskasaa-
ri, Samuli Leppänen).
Kastettu: Helmi Emmiina 
Ylilehto, Topias Alvar Ojala, 
Iiro Karri Matias Piri, Aap-
po Uuno Jalmari Piri, Emilia 
Iida Serafiina Myllynen.
Haudattu: Sylvi Sofia Kuk-
ka 93 v.

näin loppukesästä kouluvuo-
den käynnistymisen kynnyk-
sellä. Yleensä alkukesästä 
ennen lomien alkamista jär-
jestetty tapahtuma on saanut 
monilukuisemman vastaan-
oton, mutta seurakunnassa 
iloittiin siunauksen vastaan 
ottamaan saapuneista lapsis-
ta vanhempineen. Tällä ker-
taa esikoululaisia oli siunat-
tavana kuusi kappaletta. JK
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Livon kylällä asuva nuori 
mies, Jarkko Tarujärvi työs-
kentelee tällä hetkellä Livon 
kyläseuran Livokas ry:n pal-
veluksessa Livon koululla. 
Jarkko kertoo olevansa hy-
villään saadessaan hyödyn-
tää osaamistaan sekä työs-
kennellä mielenkiintoisessa 
ja monipuolisessa työpai-
kassa. Työympäristö onkin 
tuttu jo pidemmältä ajalta, 
koska hän on työskennel-
lyt Livokkaan palveluksessa 
useaan otteeseen vuodesta 
2009 lähtien. Livon kylä on 
valittu Pohjois-pohjanmaan 
vuoden kyläksi vuonna 2003 
ja 2013. Tänä vuonna Livo 
on myös ehdolla valtakun-
nalliseksi vuodeksi kyläksi. 
Kylällä onkin tehty vuosi-
en saatossa ansiokasta työtä 
esimerkiksi kylätalon palve-
lujen sekä työllisyysasioiden 
kehittämisessä.

Jarkko Tarujärven työ-
hön Livon koululla kuu-
luu muun muassa kylä-
kaupan, kirjaston sekä 
tietotuvan monenlaiset työ-
tehtävät. Tietotuvalla Li-
von alueen kyläläiset ja lo-
ma-asukkaat voivat käydä 
hoitamassa asioitaan inter-
netissä, esimerkiksi maksaa 
verkkopankissa laskujaan 
ja käyttää internetpalvelu-
ja muutoinkin. Lisäksi tieto-
tuvalla on mahdollista käyt-
tää kopiokonetta ja tulostaa 
asiakirjoja pientä korvausta 
vastaan. Jarkko kertoi, että 
hän voi myös neuvoa atk-
asioissa ja esimerkiksi tieto-
koneiden perushuollossa.

-Minua atk-asiat ovat 
kiinnostaneet jo pikku po-

Pudasjärveläisillä monenlaisia tieto-taitoja
jasta lähtien. Ensimmäis-
ten kouluvuosien aikaan tie-
tokoneella pääasiassa vain 
kirjoitettiin ja myöhemmin 
käyttömahdollisuudet mo-
nipuolistuivat internetin 
ansiosta. Peruskoulun jäl-
keen opiskelin Koillis-Poh-
janmaan ammattioppilai-
toksessa sähköpuolella ja 
valmistuin elektroniikka-
asentajaksi. Tuona aikana 
opin käyttämään muun mu-
assa kuvankäsittelyohjel-
mia, joiden avulla opettelin 
muokkaamaan valokuvia ja 
tekemään esimerkiksi yksin-
kertaisia logoja sekä muita 
kuvia.

-Alussa suunnittelin ja 
tein logoja muun muassa 
tietokonepelaajille, jotka ha-
lusivat saada pelitiimilleen 
uniikin kuvallisen tunnuk-
sen. Sen jälkeen olen vuo-
sien saatossa tehnyt logoja 
muillekin. Logojen suunnit-
telussa ja lopputulokses-
sa on tärkeää pystyä esit-
tämään yksinkertaisella 
kuvalla tilaajan keskeisim-
mät toiveet.

-Harrastuksiini kuuluu 
muun muassa sarjakuvien 
piirtäminen kynällä ja itse 
viritetyllä pöytätietokoneel-
la, jossa on Wacom-piirto-
pöytä. Valtaosa tekemistäni 
sarjakuvista on jäänyt omak-
si pöytälaatikkoon, mutta 
muutaman olen tehnyt ti-
laustyönäkin ja lähettänyt 
maailmalle. Pari sarjakuvaa 
on nähtävillä kotisivuilla-
ni internetissä. Sarjakuvi-
en tekemisessä on kiintoisaa 
oman tarinan tekeminen. 
Yleensä piirrän lyijykynäl-

lä ja sen jälkeen scannaan 
kuvat tietokoneelle. Sen jäl-
keen sarjakuvaan lisätään 
muun muassa puhekuplat 
ja viimeisimpänä työvaihee-
na kuvat väritetään. Tyyli-
lajeihini kuuluu esimerkiksi 
science fiction-aiheiset sarja-
kuvat, jotka käsittelivät tyy-
pillisesti tieteen ja tekniikan 
vaikutusta yhteiskuntaan ja 
ihmisiin. Sarjakuvien teke-
minen on erittäin työlästä, 
mutta itselle mieluinen aihe 
ja hyvä lopputulos lämmit-
tää mieltä, totesi Jarkko.

Jarkko kertoi, että hän-
tä on myöhemmin alkanut 
kiinnostamaan myös taulu-
jen maalaaminen, joita hän on tehnyt vesi- ja akryyli-

väreillä sekä kynäruiskul-
la. Suurikokoisimpiin töi-
hin kuuluvat Livon koululle 
kynäruiskumaalattu maa-
laus ”Valtaistuinhuone”, 
joka sijaitsee wc-tilan taka-
seinällä sekä myös jumppa-
salissa oleva kesäpeltoinen 
seinämaalaus. Livon seuro-
jentalon, Ruostehovin näyt-
tämön takaseinällä on öljy-
väreillä tehty maisemakuva 
koivumetsästä. Livon kou-
lulla kirpputorin puolella 
on myös nähtävillä ja myy-
tävänäkin lohikäärmeaihei-
nen, kohtuullisen iso taulu, 
joka on maalattu kynäruis-
kulla, muistutti Jarkko. 

Pertti Kuusisto

Ahmatuvan latukahvilan munkit ovat vuosien saatossa tulleet 
tutuiksi jokaiselle Syötteen kansallispuistossa hiihtäneelle. Ai-
nutlaatuinen sijainti ja puitteet erämaan syleilyssä kutsuvat 
vakiintuneen asiakaskunnan nauttimaan latukahvilan palve-
luista vuosi toisensa jälkeen.

Metsähallitus hakee yrittäjää Ahmatuvan latukahvilaan 
1.1.2015 alkaen. Yrittäjä pääsee kulkemaan Ahmatuvalle 
talvisaikaan Metsähallituksen huoltouraa pitkin moottorikel-
kalla. Sopimukseen kuuluvat pienet huoltotyöt Ahmatuvalla 
kahvilan aukioloaikoina.

Vapaamuotoiset hakemukset toimintaidean esittelyllä osoi-
tetaan Syötteen luontokeskukselle 31.8.2014 mennessä 
(Erätie 1 / 93280 Syöte tai kaisu.mankinen@metsa.fi)

Lisätietoja:
Luontokeskuksen hoitaja Kaisu Mankinen 
kaisu.mankinen@metsa.fi p. 040 772 8410
Suunnittelija Vesa Simonen 
vesa.simonen@metsa.fi p. 040 732 8271

HAETAAN LATUKAHVILAYRITTÄJÄÄ

Kuvassa Illikaisten suku-
seuralle tehty logo, jossa 
näkyvä Livojoki ja hirsita-
lo kuvastavat suvun syn-
nyinseutuja. Logo Jarkko 
Tarujärvi

Jarkko Tarujärvi on tehnyt koivumetsäaiheisen öljyvärimaalauksen Livon seurojen-
talolle, Ruostehoville. Maalaus on tehty näyttämön takaseinälle. Kuva Minna Perttu

Livokas ry:n palveluksessa Livon koululla työskentele-
vällä Jarkko Tarujärvellä on monenlaisia taitoja ja har-
rastuksia. Elektroniikka- asentajaksi kouluttautuneen 
Tarujärven harrastuksiin kuuluu muun muassa sarja-
kuvien piirtäminen kynällä ja itse viritetyllä pöytätieto-
koneella, jossa on piirtopöytä. Hän tekee myös maala-
uksia vesi- ja akryyliväreillä sekä kynäruiskulla. Kuva 
Pertti Kuusisto

Näistäkin 
saat

Kanta-
Asiakkaan

Alennuksen!

Porotaloudelle maksettavan 
eläinkohtaisen tuen haku on 
käynnissä. Porotukea koske-
vat hakemukset toimitetaan 
koko poronhoitoalueen osal-
ta Lapin ELY-keskukseen vii-
meistään 1.9.2014. Porotukea 
maksetaan 28,50 euroa elopo-
rolta.

Tuen saamiseksi ruo-
kakuntaan kuuluvien hen-
kilöiden tulee omistaa po-

Porotuen haku käynnissä
ronhoitovuoden 2013/2014 
päättyessä vähintään 80 elo-
poroa. Tukeen oikeuttavi-
en eläinten omistusoikeus ja 
määrä perustuvat pääsään-
töisesti poronhoitovuodelta 
2013/2014 laadittuun viralli-
seen poroluetteloon.

Tukea voidaan myöntää, 
jos hakija tai hänen puolison-
sa on vähintään 18-vuotias, 
mutta ei yli 68-vuotias. Tuen 

saajalta edellytetään muis-
tiinpanojen pitämistä poro-
talouden tuloista ja menoista. 
Muistiinpanovelvollisuudes-
ta johtuen tukihakemuslo-
makkeeseen tulee liittää po-
rotalouden muistiinpanoista 
(Pomu) tuloslaskelmasivu, 
jolla hakijan voidaan todeta 
tehneen tuen saannin edel-
lyttämät muistiinpanot. 

Jos tukea hakeneella ruo-

kakunnalla teurasrästien 
määrä on yli kolme prosent-
tia eloporojen määrästä, tu-
kea ei makseta lainkaan. Tu-
kea ei makseta myöskään 
niiden porojen osalta, jot-
ka ylittävät paliskunnalle tai 
osakkaalle määritellyn suu-
rimman sallitun eloporomää-
rän.

Ely-keskus tiedotus

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA Palvelemme: 
ma-to 8-20, 
pe 8-18 ja 
la 10-15.

Kuntonevan suositut ryhmät alkavat vko 34 
- Hikijumpat maanantaisin klo 16.15 ja 17.30

- Niskahartia/selkäryhmä 
torstaisin klo 16.15 ja 17.30

Ilmoittaudu pian, osa lähes täynnä!
Olemme 

palanneet 
normaaleihin 

aukiolo-
aikoihin! Fysioterapia, hieronta, infrapunasauna, kuntosali. 

Uusi kuntosalin kausikortti myynnissä 
hinta 65/90 €, voimassa 31.12. saakka! 
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Perinteikästä markkinahumua 
Syötteen luontokeskuksella

Syötteen luontokeskuksen 
pihapiirin täytti lauantaina 
2.8. iloinen erämaahenkinen 
markkinatunnelma. Aurin-
koinen poutasää houkutteli 
kaikenikäistä väkeä sankoin 
joukoin nauttimaan kesä-
päivästä musiikin, markki-
namyyjien ja erähenkisen 
evään pariin. Tapahtuma 
järjestettiin jo neljättä kertaa 
yhteistyössä Metsähallituk-

sen ja Syötteen alueen yrittä-
jien kanssa.

Markkinoilla nähtiin päi-
vänmittaan muun muassa 
lammaskoiranäytöksiä, tu-
tustuttiin kansallispuiston 
luontoon pienillä opastetuil-
la retkillä ja mukana mark-
kinoilla nähtiin myös KID-
Sing- voittaja Jenni Jaakkola 
faniensa ilona jakamassa ni-
mikirjoituksia. Syötekylän 
näytelmäpiirin esitys ”Nai-
sen onni” keräsi suuren 
joukon katsojia luontokes-
kuksen suurelle näyttämöl-
le. Hilpeä esitys sai yleisön 
moneen kertaan purskah-
tamaan nauruun. Myyji-
en pöydät notkuivat kau-
niista käsintehdyistä töistä, 
herkkusuille kotiin vietä-
väksi löytyi tuoretta leipää, 
luomuvihanneksia suoraan 
puutarhasta tuotuna, ja pe-
rinteistä markkinaevästä 
alueella tarjoili Syötteen ky-
läyhdistys. Sujuvasta mark-
kinajuonnosta huolehti Esko 

Juha Ronkainen esittele-
mässä sepän töitä. 

Lammaskoiranäytöstä Antti Holströmin vetämänä.

Kuhan luomutuotteet tekivät kauppaansa.

Piipponen.
Tapahtumassa päästiin 

katselemaan myös monen-
laisia työnäytöksiä. Perho-
jen valmistusta esitteli Mika 
Niskasaari, Vaaranpajan töi-
tä seppä Juha Ronkainen ja 
Marja Tiitan johdolla keh-
rättiin villalankaa perinteitä 
kunnioittaen.

Luontokeskuksen sisäti-
loissa markkinakansaa viih-
dytti haitariorkesteri solis-
ti Tauno Rytingin johdolla ja 
terassilla paistateltiin päivää 
pitemmänkin aikaa herkul-
lista lounasta nautiskellen. 
Lapsille markkina- alueel-
la riitti kaikenlaista touhua; 
poniratsastusta, pelejä ja 
leikkejä Pudasjärven 4H- 
yhdistyksen toimesta, sekä 
luontokeskuksella lasten jo-
kavuotinen suosikki, näyt-
telyyn piiloutuneiden peh-
moeläinten etsimisleikki. 
Luppoveden skeittiparkilla 
oli mahdollisuus käydä ko-
kemassa vauhdikasta menoa 

pump track- pyöräilyradal-
la. Kävijöitä markkina- alu-
eella kertyi päivän mittaan 
lähemmäs tuhat, kiitokset 
kaikille mukana olleille!

Sofia Kinnunen
Metsähallitus

Markkinahulinaa luontokeskuksen pihapiirissä.
Syötekylän näytelmäpiirin esitys ’Naisen onni’ keräsi sankan joukon nauttimaan hil-
peästä esityksestä.

Pirinrantalaiset tapasivat Kos-
kenhovilla lauantaina 26.7. 
Mukana oli noin 70 kauem-
paakin, jopa Ruotsista saakka 
saapuneita, nykyisiä ja aiem-
min Pirinrannan maisemissa 
asuneita henkilöitä. 

-Millä pelillä sinä Aili kul-
jit postia kantaessasi?

-No pyörällä, pyörällä ja 
sitte mopolla, Tunturi- mo-
polla.

-Joskus näen unta, että aje-
len Tunturilla.

Posti -Aili, 91 vuotta, ker-
toili hauskasti elämäntyös-

Pirinrantalaiset tapasivat Koskenhovilla
tään Pirinrannalla. Aili on 
vanhin pirinrantalainen. 
Kuka oli nuorin? Toskan poi-
kako? Hän ei ajanut Kos-
kenhoville mopolla vaan 
mahtavalla Suzuki -moottori-
pyörällä. Mukavaa, että hän-
kin tuli ja kaikki muut.

Aloitimme esittelykier-
roksen alavirrasta ylävirtaan. 
Sauvoa jutistimme talo ta-
lolta. Siellä on Salamulat ja 
Saahkalat, lopuksi Sampan-
talo. Sieltä, viiden kilometrin 
päästä, koululaiset kävelivät 
ja hiihtivät kouluun, satoi tai 

paistoi. Koulun muistoja oli 
meillä kaikilla. Parhaita tuo-
kioita oli, että edesmenneen 
opettajamme Aukusti Liehun 
Mikko-poika oli paikalla. Hän 
suostui haastateltavaksikin. 
Aukustin koulussa opeteltiin 
ulkoa maakuntalaulut ja mo-
net kansanlaulut, joita lau-
loimme Niilon säestyksellä. 
Pirinrantalaiset osaavat lau-
laa; siitä antoi näytteen Ren-
tukka -kuoro.

Pirinrannan koulun muistoja oli kaikilla. Edesmenneen 
opettajan Aukusti Liehun Mikko-poika muisteli isä Au-
kustia Erkki Pirin haastateltavana.

Pirinrantalaisia oli runsaasti koolla Koskenhovilla.

Kurenkosken solina ja joen 
viileys hellettä vastaan nos-
ti varmaan meidän monen 
mielessä rakkaat muistot lap-
suuden kesistä, jolloin paistoi 
aina aurinko ja tuuli hyväili 
poskea. Näitä kuvia loihti taas 
Eero Räisänen kirjoittamis-
saan ja lausumissaan runois-
sa. Jokiranta on isänmaatam-
me, jota rakastamme. Emme 
olisi olleet Koskenhovilla, jos 
Eeron kuvailemat äidit eivät 

olisi vaihtaneet hellan rallia, 
keittäneet ja paistaneet, vi-
ruttaneet pyykkiä kohmeisin 
käsin jään reunalla, tehneet 
työtä vuorotta, nurkumatta, 
uupumatta.

Riikan soittamat viulun sä-
velet oli omistettu isiemme ja 
äitiemme muistolle.

Lopuksi oli Pirjon ja Tuu-
lan puuhaamat arpajaiset, jos-
sa runsaasti lahjoituksena saa-
tuja arpajaispalkintoja. 

Kiitos Anna-Maija, Elsa 
ja Pekka, Eeva, Eero, Pirjo ja 
kaikki tapaamisen puitteiden 
järjestäjät. Ruoka ja kahvi oli 
erinomaista, kahvi oli nimit-
täin keitetty puhtaaseen ve-
teen!

Toivon, että ensi kesänä on 
luettavanamme Vilikkarin Ee-
ron runokirja.

Erkki Piri, 
kuvat Heimo Turunen
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • klp.rautio@pp.inet.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!

TUOTTEET 
* Portaat
* Saunat, muotolauteet
* Puusepäntyöt

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Sahauspalvelu
* Rahoitus

uuTuuTeNa!

Soita ja 
kysy lisää!

www.rautioky.fi

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

ranuan ja 

Oulun alueella

Ratsastustuntia aloittelemassa vas. Jenna Puhakka Anton-ponilla sekä Julia Ylitalo Nipsulla. Ratsastuksen oh-
jaaja, Jasmin Tuomaala tarkistamassa Nipsun satulaa. Kuva Leena Ylitalo.

Hirvaskosken kylällä Leena 
ja John Ylitalon hevospalve-
luja tarjoavan Hirvaskosken 
tilan palveluja on laajennet-
tu. Perjantaista 1.8. lähtien 
maatilalla toimii ympärivuo-
tisesti myös ratsastustalli, 
joka tarjoaa arkipäivisin rat-
sastustuntitoimintaa. Lau-
antaisin on tarjolla ohjattua 
maastoratsastusta lähimetsi-
en rauhallisilla hiekkateillä 
sekä pienryhmissä valmen-

Hirvaskoskella ratsastustalli
tautumista erityyppisiin he-
voskilpailuhin.

Tila sijaitsee Puolanka-
Kajaani-tien varressa hyvi-
en kulkuyhteyksien varrel-
la. Hevosharrastajien kelpaa 
virkistyä Hirvasjoen ran-
nalla rauhallisessa maa-
seutumiljöössä. Kulttuuri-
historiaakin tarjoava tila, 
pihapiirin osin 1800-luvul-
la tehtyine rakennuksineen 
on aikanaan toiminut sa-

hana ja rautaruukkina, jon-
ka ympärille on aikojen saa-
tossa syntynyt kokonainen 
kylä. Leenan isän sukutilal-
la vuonna 2006 tehdyn su-
kupolven vaihdoksen myötä 
tilan kaikki nykyiset yritys-
toiminnot liittyvät hevosiin 
ja niihin liittyviin eri palve-
luihin. Tilan emäntä Leena 
vastaa ratsastustallitoimin-
nasta ja isäntä John on am-
matikseen kengittänyt he-

Kuvassa Hirvaskosken tilan ratsastustuntitoiminnas-
sa pääohjaajana toimiva pudasjärveläinen Jasmin Tuo-
maala ja keskellä Leena Ylitalo. John Ylitalo kengittää 
ammatikseen hevosia ja vastaa hevosille tarkoitetun 
laatuheinän tuotannosta myyntiä varten.

vosia vuodesta 2008 lähtien. 
John vastaa tilalla myös he-
vosille tarkoitetun laatuhei-
nän kasvatuksesta myyntiä 
varten. Edellä mainittujen 
lisäksi tila tarjoaa hevosten 
hyvinvointi- ja tallipalvelu-
ja. Tilan eri toiminnoista ja 
hevospalveluista löytyy tar-
kempaa lisätietoa internetis-
tä www.hirvaskoski.fi.

Leena Ylitalo kertoi, että 
ratsastus sopii kaiken ikäi-

sille ja esimerkiksi ratsastus-
tuntitoimintaan voivat osal-
listua niin aloittelijat kuin 
kokeneemmatkin hevosys-
tävät.

-Palvelumme soveltuvat 
hyvin myös työporukoiden 
virkistyspäivätoimintaan. Ti- 
lallamme on ratsastusta var-
ten kaksi suomenhevosta ja 
kolme ponia, jotka ovat kilt-
tejä ja rauhallisia soveltuen 
tehtäväänsä erittäin hyvin. 
Ratsastustunnit pidetään ti-
lan pihapiirissä sijaitseval-
la ratsastuskentällä arki-il-
taisin, ensimmäinen viiden 
hengen ryhmä kello viides-
tä kuuteen ja toinen ryhmä 
kuudesta seitsemään.

-Meillä ratsastuksen oh-
jaamisesta vastaa Jasmin 
Tuomaala, joka on ollut te-
kemisissä hevosten kanssa 

yli 15 vuoden ajan, pienes-
tä tytöstä lähtien. Itse olen 
Jasminille apuna tarpeen 
mukaan. Ratsastustunneil-
le tilalta löytyy osallistujille 
tarvittaessa kypärä ja turva-
liivi. Osallistujalla kannattaa 
olla omina varusteinaan mu-
kana kumisaappaat tai kan-
nalliset kengät ja käsineet, 
muistutti Leena.

Sunnuntaisin Hirvas-
kosken tilalla pidetään le-
popäivä, jotta työntekijät ja 
hevosetkin saavat lepäillä 
ja rauhoittua. Ylitalon per-
he asuu tilan pihapiiris-
sä. Perheeseen kuuluu kol-
me lasta, yhdeksän vuotta 
täyttävä Henry ja 11 vuotta 
täyttävä Julia sekä neljävuo-
tias Amanda. 

Pertti Kuusisto
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Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
5.8. ensimmäiseen kokouk-
seen uuden kaupunginjohta-
jan Tomi Timosen toimiessa 
esittelijänä. Kaupunginval-
tuuston 12.5. tekemä päätös 
Timosen valinnasta uudeksi 
kaupunginjohtajaksi on saa-
nut lainvoiman. Timonen on 
toimittanut 30.7. ilmoituk-
sen kaupunginjohtajan viran 
vastaanottamisesta ja lääkä-
rintodistuksen terveyden-
tilastaan. Hän ilmoittaa ot-
tavansa kaupunginjohtajan 
vakinaisen viran vastaan 1.9. 
alkaen ja kiittää valtuutettu-
ja luottamuksesta. Timosen 
kanssa on laadittu johtajaso-
pimus.  Kaupunginhallitus 
hyväksyi laaditun johtajaso-
pimuksen sekä kaupungin-
johtajan toistaiseksi voimas-
sa olevan viran otettavaksi 
vastaan 1.9.2014 alkaen. 

Kokouksessa käsitel-
tiin Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston Tukesin lau-
suntopyyntöä koskien 
Maa-Pekka Oy:n malmin-
etsintälupahakemusta. Tu-
kes pyytää Pudasjärven 
kaupungilta lausuntoa hake-
muksesta malmin etsimisek-
si Pudasjärven kaupungin ja 
Taivalkosken kunnan alueil-
la. Lupaa haetaan Pintamon 
Lahdenperänsuolle, Lam-
minharjuun, Korahtiavaa-
raan, Punkinvaaraan ja Sula-
vaaraan, Naamangan Lotjan 
Lakisuolle sekä Iinattijärven 
Marjavaaraan. Hakija etsii 
alueilta rautamalmia. Kai-
voslain mukaan lupaviran-
omaisen on pyydettävä mal-
minetsintälupaa koskevasta 

Maa-Pekka Oy hakee malminetsintälupaa
hakemuksesta lausunto siltä 
kunnalta, jonka alueella toi-
mintaa on hakemuksen pe-
rusteella tarkoitus harjoit-
taa tai jonka alueella luvan 
mukaisen toiminnan ympä-
ristö- ja muut vaikutukset 
saattavat ilmetä (toiminnan 
vaikutusalue).

Malminetsintäluvan 
myöntämisen esteitä ovat 
muun muassa, jos luvan mu-
kainen toiminta vaikeuttaa 
oikeusvaikutteisen kaavan 
toteuttamista tai jos kunta 
vastustaa luvan myöntämis-
tä kaavoituksesta johtuvas-
ta tai muusta alueiden käyt-
töön liittyvästä pätevästä 
syystä. Hakemuksen Pudas-
järvelle sijoittuvilla alueil-
la ei ole voimassa eikä niille 
ole suunnitteilla oikeusvai-
kutteisia kaavoja tai muuta 
maankäyttöä.

Alueet lähialueineen ovat 
rakentamattomia eikä niil-
le ole haettu rakennuslu-
pia. Alueilla ei myöskään ole 
yleisiä reittejä eikä tieyhte-
yksiä. Taivalkosken kunnan 
alueelle suunniteltu etsin-
tätoiminta sijoittuu lähim-
millään aivan Pudasjärven 
rajan tuntumaan, mutta ha-
kemuksessa kuvatun etsin-
tätavan perusteella voidaan 
arvioida toiminnan vaiku-
tusten kohdistuvan pienelle 
alueelle.

Tonttien hinta-asiaa 
Rajamaantien  
varressa
Kokous käsitteli Rajamaan-
tien varrelta tonttien hin-
ta-asiaa koskien Kurenalan 

eteläisen osan asemakaavaa 
korttelissa 15. Rakennuspal-
velu Ilkka Tolonen Oy:lle 
on varattu rivitalotont-
ti korttelista 15, Rajamaan-
tien varrelta. Rakennusliike 
aloittaa rakentamisen ton-
tille tänä kesänä. Kortteliin 
on edellisen kerran vahvis-
tettu myyntihinta vuonna 
1992, 4,04 euroa neliömet-
riltä. Elinkustannusindeksil-
lä korotettuna hinnan nyky-
hetken arvo on 5,75 euroa. 
Hintataso on sama myös 
kaupungin luovuttamilla ri-
vitalotonteilla Kauppatien 
varressa. Kaupungin tonteil-
la on ollut perinteisesti myös 
vuokrausmahdollisuus. 
Vuokran tasona on käytetty 
kahdeksan prosenttia myyn-
tihinnasta vuodessa. Vuosi-
vuokra, samoin kuin kaup-
pahinta, mikäli vuokralainen 
lunastaa vuokratontin vuok-
ra-ajan kuluessa, on sidot-
tu elinkustannusindeksiin. 
Päätösesityksen mukaan 
Kurenalan eteläisen osan 

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen nautti tervetulokahvit maanantaina 4.8. kaupungin henkilökunnan ja johtavien 
luottamushenkilöiden kanssa. Oikealla elokuun alussa kirjastonjohtajan virassa aloittanut Eija-Liisa Kasesnie-
mi.

korttelin 15 tonttien myyn-
tihinnaksi tuli 5,75 euroa ne-
liömetriltä ja vuosivuokraksi 
kahdeksan prosenttia myyn-
tihinnasta vuodessa. Vuokra 
ja vuokra-aikana tapahtuvan 
lunastuksen kauppahinta si-
dotaan elinkustannusindek-
siin.

Kaukolämpölinjojen 
rakentaminen vuonna 
2014
Vs. tekninen johtaja on hy-
väksynyt 9.7. KVT-Tekniik-
ka Oy:n tarjouksen vuoden 
2014 kaukolämpölinjojen 
rakentamiseksi kokonais-
hintaan 39 217 euroa. Tä-
män lisäksi tulevat maan-
rakennustyöt noin 20 400 
euroa. Vuonna 2014 kauko-
lämpölinjoja rakennetaan 
noin puoli kilometriä. Koh-
teina ovat Karhukunnaan-
tie, Kauppatie 33 ohituslin-
ja, Kauralantien ohituslinja, 
Rajamaan- ja Jukolan- sekä 
Sepäntie. Vuoden 2014 in-

vestointiohjelmaan on varat-
tu 120 000 euron määräraha 
kaukolämpöverkostojen ra-
kentamiseen ja kiinteistöjen 
muutostyöhön. Talousarvi-
on täytäntöönpano-ohjeiden 

mukaan kaupunginhallitus 
päättää investointikohteista 
hankeryhmittäin/hankkeit-
tain. Päätösesityksen mu-
kaan aloituslupa myönnet-
tiin. PK

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen (punainen paita) osallistui sunnuntaina 3.8. ensimmäisinä työtehtävinään 
Pudasjärven Yrittäjien Camping Jyrkkäkoskella järjestämään markkinoiden palaute- ja kritiikkipalaveriin, joka 
vietettiin kesäisissä merkeissä. 

Ritva Iinatin muistolle
Lievästi nousevat harju, kukki-
va niitty metsän reunaan päät-
tyy. Tyttö niityn alalaidasta 
astelee ylös rinnettä, kohti au-
rinkoa. Yllään, kuin morsiushun-
tu, vaaleansininen olkapäillänsä 
hulmuaa. Tomerasti lyhyet as-
keleet niittyyn iskee, joka aske-
leen tarkasti kohteeseen. Nou-

su hiukan väkinäistä, juoksee 
loppumatkan häviten kukkatar-
han taa. Se oli uni.

Sinä, Ritva, synnyit kesävau-
vana vuonna 1959, esikoisena, 
rakastaville vanhemmillesi. Pian 
kävi ilmi, että et koskaan kävele, 
et liiku. Puhetta sinulle tuli, olit 
neropatti. Kuulo ja näkö pelasi-

vat. Muistisi oli erikoinen, radio-
ohjelmat aamuisin kuuntelit, sit-
ten muistutit: ”Avatkaa radio!” 
jos se kiinni sattui olemaan.

Seurasit Suomen ja koko 
maailman asioita, luettelit hen-
kilöiden nimet, autojen merkit, 
hinnat ja kappalemäärät Suo-
mesta. Jos huomattiin sinul-

la olevan kipuja; ”Haitanneko 
tuo” arvelit, jos sinulta asias-
ta kysyttiin. Olit oikea ilopilleri, 
naurusi oli heliätä! Vitsailit, olit 
sanaseppä. Opetit käytökselläsi 
meille, olkaa kiitollisia liikunnan 
lahjasta, älkää pienistä napisko.

Vuosien kuluessa sait sinä-
kin lääkkeitä vaivoihisi. Haluan 

kiittää ihmisiä, jotka sinua rak-
kaudella hoivasivat, kotona ja 
hoitokodissa. Nyt on pieni, kuk-
karinteen kiipijä perillä rauhan, 
terveyden lehdossa, luona Rai-
ja-sisaren ja enkelten. Sinut siu-
nattiin haudan lepoon 4.7.2014 
Pudasjärvellä.

Lämmöllä muistellen 
Aili Ojala

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen aloitti hoita-
maan kaupunginjohtajan 
virkaa maanantaina 4.8. 
Elokuun ajan hän työs-
kentelee vt:nä. Ensimmäi-
sen työpäivän iltapäivällä 
kaupungin henkilökun-
ta kokoontui tervetuliais-
kahveille. Timonen ker-
toi puheessaan ostaneensa 
omakotitalon Kurenalta ja 
perhe, johon kuuluu vai-
mo ja kuusi vuotias poika, 
muuttavat Posiolta elo-
kuussa. Kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki toivotti uudet kau-
pungintyöntekijät terve-
tulleeksi. Kaupunginjoh-
tajan lisäksi olivat uusina 
työntekijöinä paikalla hei-
näkuun alussa jo viikon 
työskennellyt kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen 
ja perjantaina 1.8. uutena 
kirjastonjohtajana aloitta-
nut Eija-Liisa Kasesniemi. 
Riekki iloitsi puheessaan, 
että koulukampuksen työ-
maan rakennustöitä voi-
daan jatkaa ilman valitus-
ten aiheuttamia esteitä. 
Hän oli kuullut maanan-
taina tiedon, että valituk-
sia ei ole määräaikaan 
mennessä esitetty Kor-
keimpaan hallinto-oikeu-
teen. 

-Kesän aikana Pudas-

Uudet viranhaltijat 
tervetulokahveilla

järven työllisyystilanne 
on ollut hyvä, joka johtuu 
omalta osaltaan viime tal-
vella tapahtuneista kau-
pungin päätöksistä. Myös 
yritysrintamalta on kuulu-
nut positiivisia uutisia uu-
sien työntekijöiden palk-
kaamisesta, totesi Riekki. 

Luottamushenkilöistä 
tilaisuuteen osallistuivat 
myös kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Timo 
Vähäkuopus, varapuheen-
johtaja Sointu Veivo sekä 
hallituksen varapuheen-
johtaja Kari Tykkyläinen.

Uusi kirjastonjohtaja Ei-
ja-Liisa Kasesniemi kertoi 
muuttokuorman saapu-
neen Kurenalle Posiolta, 
jossa hän toimi kirjasto- 
ja kulttuurijohtajana. Per-
heessä Pudasjärvelle saa-
pui 9-vuotias poika, joka 
lähtee kolmannelle luo-
kalle kouluun. Aviomies 
jatkaa työskentelyään 
Jämsässä, joten asuinpaik-
kakuntien välimatka lyhe-
ni hieman Pudasjärvelle 
muuton myötä. Kasesnie-
mi kertoi olevansa val-
mis osallistumaan kirjasto-
työskentelyn lisäksi muun 
muussa kaupungin vies-
tintä- ja tiedotustoiminnan 
kehittämiseen. 

Heimo Turunen
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KOULUVUODEN AIKATAULUT 
voimassa 7.8.2014 - 29.5.2015 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

KUUSAMO - TAIVALKOSKI - 
PUDASJÄRVI - OULU - LENTOASEMA 

kouluvuoden aikana 
 M – P M – P  
 

 4:40 Kuusamo 16:45 
 5:30  Taivalkoski 15:55 

6:30     Pudasjärvi 14:50/15:00 
 n. 7:20 Kiiminki               n.13:50 
 7:50       Oulu 13:30 
     T          OYS       I 
 T (8:15)   Oulun lentoasema   

 

SARAJÄRVI - PÄRJÄNSUO - KIVARINTIE - 
PUDASJÄRVI 

koulupäivisin 
 M – P M – To  
 

 7:50   Sarajärvi 15:55 
 8:05   Rytinkisalmi        15:40 
     x   Pärjänsuo     x 
 8:55y         Pudasjärvi              14:50yy 
  
 
 y = yhteys Ouluun klo 9:00                 

yy = yhteys Oulusta klo 13:30                                                
Jatkoyhteydet Sarajärven alueella taksi Piipponen   
puh. 0400 244195. 

        

PUHOS - ERVASTI - PUDASJÄRVI 
    koulupäivisin 

       M – P            M – To            P  
 

      7:40           Puhos          16:00          14:30          
      7:55           Siivikko          15:45           14:15 
      8:10           Ervasti          15:35           14:05 
      8:20           Hirvaskoski           15:25             x 
      8:45y         Pudasjärvi             15:00yy       13:30 

      y  = yhteys Ouluun klo 9:00  
        yy = yhteys Oulusta klo 13:30                                               

Merkkien selitykset: 
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
     I  = auto ei käy paikassa  
     T = tarvittaessa
 M – To = maanantaista torstaihin  
 M – P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 

 

PUDASJÄRVI - HETEKYLÄ 
koulupäivisin 

  M – To       P  
 15:00y  14:00     Pudasjärvi 
 15:25   14:25y      Kaitaoja 
 15:35   14:35        Hetekylä  

  y = yhteys Oulusta klo 13:30   
   

 

PUDASJÄRVI - HETEKYLÄ -  
KIPINÄ - PUDASJÄRVI 

koulupäivisin
 M – P 
 

 7:15 Pudasjärvi  
 7:50 Keinäsperän th. 
 8:05  Hetekylä 
 8:15 Hetekylän th.      
 8:20 Kipinä      
 8:35 Taipaleenharju 
 8:50y  Pudasjärvi  

 y  = yhteys Ouluun klo 9:00   

 

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
myös kesällä 

 M – P   M – P  
 

I  Hot. Pikku-Syöte   T  
 7:45 Syötekylä    17:00 
 7:50  Luontokeskus          T   

7:55  Romekievari   16:50 
     I   Hotelli Isosyöte      T  
 8:15  Iinattijärven th   16:35 
 8:20  Poijula   16:25 

9:00  Pudasjärvi   16:00 
 n. 9:50  Kiiminki                 n.15:05 
 10:15  Oulu   14:40 
 T OYS      I 

 

PUDASJÄRVI - LIVO - PÄRJÄNSUO - SARAJÄRVI - 
RUUHENSUO - PUDASJÄRVI 

koulupäivisin 
 M – P     P      P        M – P          P 
    
 11:30 13:30 15:00y  Pudasjärvi 14:15  17:10 
 12:00  14:00 15:30  Livo 13:45        I
 12:15  14:15 15:45  Pärjänsuo 13:30  16:45 
 12:30  14:30 16:00  Rytinkisalmi 13:15     16:30 
 12:45 14:45 16:15  Sarajärvi  I  16:15 
 12:50            Piste     I   
 13:00             Ruuhensuo 13:00  
   
  y  = yhteys Oulusta klo 13:30                                                                                             

 

PUDASJÄRVI - PÄRJÄNSUO - LIVO – PUDASJÄRVI 
koulupäivisin 

     M - P M - To  M – P M - To 
 7:25 15:00yy Pudasjärvi 8:45y 16:35 
   I 15:50 Livo 8:05     I 
 7:50 16:10 Pärjänsuo 7:50 16:10 

      y  = yhteys Ouluun klo 9:00 
      yy = yhteys Oulusta klo 13:30                                                 

        

 

www.nevakivi.fi 

 

 

PUDASJÄRVI – JAALANKA – 
PAUKKERINHARJU – PUDASJÄRVI 

koulupäivisin 
 M – P                                      M – To   P 
 

 7:35       Pudasjärvi            16:15        15:25     
 x       Ruottisenharju    x              x  
 8:05       Jaalanka             15:45        14:55  
 8:10       Paukkerinharju     15:40    14:50 
 8:25       Parkkila                15:25    14:35 
 8:45       Lakarin koulu       15:10        14:20 
 8:55y      Pudasjärvi           15:00yy    14:10 
    
 y  = yhteys Ouluun klo 9:00 
yy = yhteys Oulusta klo 13:30                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

PUDASJÄRVI - LIVO - PÄRJÄNSUO - 
SARAJÄRVI - RUUHENSUO – PUDASJÄRVI 

Ajetaan koulujen loma-aikoina 
     M – P           M – P 

   

 12:30y Pudasjärvi 15:00 
 12:55 Livo 14:30 
        x Pärjänsuo     x 
 13:25 Rytinkisalmi 14:00 
 13:35 Sarajärvi     I 
 13:50 Ruuhensuo 13:50 

    y =  yhteys Oulusta klo 11:00  

PUDASJÄRVI - SARAJÄRVI -  
PÄRJÄNSUO - LIVO – PUDASJÄRVI 

Ajetaan koulujen loma-aikoina 
 M – P  M – P   
 

 7:00 Pudasjärvi          8:55y 
      I  Livo 8:25 
      x Pärjänsuo 8:10 
       x Rytinkisalmi 8:00 
 7:50 Sarajärvi 7:50 

y =  yhteys Ouluun klo 9:00  

 

PITÄJÄKERTTU 
  

 

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
Parillisina viikkoina torstaisin 

 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
         I Terveyskeskus            15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
  10:00 Riepulantie                     T   
  10:15 Syväojantie                 16:05 
   10:20 Hetekylän th. 16:10 
  10:40 Pudasjärvi 16:25 
     T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu.

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin
  9:00 Pudasjärvi             17:10 
  9:15 Sarakylän th.           x 
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
     x Saukkomaa           x  
  10:00 Liekokylä                     16:15      
  10:20 Virtala     x 
  10:25  Valkola       x  
  10:30 Ikosenniemi 15:45 
  10:35 Ritvan th 15:40 
  10:45 Aittojärvi 15:30 
  10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
  11:15 Pudasjärvi 15:00 
     T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu.

 
TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

PALVELUBUSSI OIVA 
 

  AJOREITTI 1 
 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie   11:45 
      9:15 Kurentie terv.kesk     11:40 
  9:17  Pappilantie            11:35 
  9:20 Kauppatie            11:30     
  9:20 Linja-autoasema    11:30 
  9:25 Uimahalli               11:25     
  
  AJOREITTI 2 
 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 

  9:25 Uimahalli    12:30 
      9:35 Rauhalankangas       12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie        12:15 
  9:45 Helmikoti           12:10    
  9:55 Uimahalli    12:00 
 10:00 Linja-autoasema       11:55    
 10:05 Kurentie terv.kesk    11:50     
    

Matkasta perittävä maksu: 

Kertalippu / päivä 2 € 
Kuukausikortti 15 € 

Nevakivi Oy 
Puh. (08) 822 052 

nevakivi@nevakivi.fi 
PL 66, 93101 Pudasjärvi 

www.nevakivi.fi 
 

 

Pikavuoro 
SYÖTE – PUDASJÄRVI – OULU – LENTOASEMA 

liikennöidään ajalla 4.12.2014 – 12.4.2015 
TORSTAISIN JA SUNNUNTAISIN (SS-vuoro)  

    
 13:40 Hotelli Pikku-Syöte      T 
 13:45  Pikku-Syöte, ala-asema         T  
 13:50  Isosyöte, ala-asema     T 
 14:00  Hotelli Isosyöte   20:00 
     14:50  Pudasjärven linja-autoas.  19:15  
 16:10  Oulun linja-autoasema  18:00
 16:35  Oulun lentoasema   17:30 

SS= useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin ajetaan 
vain viimeisenä pyhäpäivänä, ei yksittäisinä arkipyhinä.  
Lisätietoja: www.nevakivi.fi 

 Merkkien selitykset: 
 x = auto pysähtyy tarvittaessa       
 I  = auto ei käy paikassa       
 T = tarvittaessa
 M – P = maanantaista perjantaihin 
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Suomalainen
Kukkakaali

129kg

Tuoretorin tuotteet voimassa 12.8. asti.

Rainbow suomalainen
Broilerin Ohut leikkeet
430-500 g (13,83-11,90 kg)

Kylmäsen suolattu
Porsaan 
ulkofilepala

Atria
Jauheliha 9,5%
kevyt nauta-sika 400 g
(7,47 kg)595 695 299

rasia kg rasia

Pingviini Räpylä
Jäätelöpuikko
47 g (16,80 kg)

Antell
RuisRuis
9 kpl 450 g ( 3,79 kg)

X-tra
Virvoitusjuomat
1,5 L 4pack (0,68 l)
sis. pantit

Valio 
Hyvä suomalainen
Arkijuusto
1,25 kg (5,51 kg)

Lapin Kulta
Olut 0,33 l tlk 18-pack 
(2,78 l) sis. pantit 
Hinta voimassa 2.4. alk.

079kpl 179pss 569pack 689pkt 1926pack

Enemmän kuin edullinen

Nämäkin hinnat

voimassa

elokuun loppuun!

799
rasia

Atria viljaporsaan
Fileepihvi Florida
1 kg

Valio 

Suomalainen
punainen
Kirsikkatomaatti-
rasia 250 g (3,56 kg)

Persikka-
rasia 1 kg

089ras. 159ras.

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Ortodoksinen vedenpyhitys- ja praasniekkajuhla Aittojärvellä
Ortodoksista ehtoollisjuma-
lanpalvelusta, veden pyhi-
tysjuhlaa ja praasniekka-
juhlaa vietettiin Aittojärven 
koululla sunnuntaina 3.8. 
Tämä praasniekka oli nel-
jäs Pudasjärvellä, aikaisem-
min ne ovat olleet Korpi-
sella ja kahdesti Kurenalla. 
Praasniekat tehdään yhteis-
työssä Pohjois-Viena-seuran 
kanssa. Seura tekee yhteis-
työtä, koska seuran perusta-
jat olivat ortodoksikirkkoon 

kuuluneita Vienan Karjalan 
pakolaisia ja heidän jälkeläi-
siään. Tilaisuuteen oli kut-
suttu paikkakunnalla olevi-
en seurakuntalaisten lisäksi 
myös muita asiasta kiinnos-
tuneita mukaan. Oulusta oli 
saapunut Pudasjärvelle seu-
rakunnan työntekijöiden li-
säksi ryhmä seurakuntalai-
sia. 

Kirkollisessa osuudessa 
olivat liturgia ja vedenpyhi-
tys, jotka toimittivat Oulun 

Aittojärveä siunaamassa Isä Marko avustajanaan ipodiakoni Kari Paakkola.

Kulkue siirtymässä koululta Leskelän rantaan Aittojärven vedenpyhitykseen. Kul-
kuetta johtamassa oman kylän tyttö Raija Puurunen sekä pastori Tuukka Rantanen 
ja kirkkoherra Marko Patronen.

ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Marko Patronen 
ja pastori Tuukka Rantanen. 
Avustajina olivat kanttori 
Reijo Kinnunen ja ipodiako-
ni Kari Paakkola. 

Liturgian jälkeen siirryt-
tiin kulkueena Aittojärven 
rantaan vedenpyhitykseen. 
Vesi pyhitettiin rukouksin, 
lauluin ja raamatunluvuin 
sekä upottamalla papin kä-
siristi veteen kolme kertaa ja 
samalla papin laulaessa tro-

paria. Jokaisella mukana ol-
leella oli mahdollisuus saa-
da kirkkoherralta pirskaus 
pyhitettyä vettä otsalleen ja 
palanen pyhitettyä leipää ja 
pyhitettyä vettä oli mahdol-
lisuus myös nauttia. 

Sen jälkeen nautittiin Ait-
tojärven kyläseuran puu-
hanaisen Terttu Salmen 
valmistama maukas keitto-
lounas ja praasniekkakahvit. 

Tervehdyssanoissaan 
kirkkoherra Marko Patro-
nen kertoi vedenpyhityksen 
merkityksestä ortodoksises-
sa uskossa. 

Aittojärveläinen Raija 
Puurunen käytti kyläläisen 

puheenvuoron. Siinä hän 
muisteli koulunkäyntiä ja 
kertoi Aittojärvellä työsken-
nelleistä opettajista. Näistä 
osa oli sukujuuriltaan kar-
jalaisia, yksi inkeriläinen ja 
yksi virolainen. 

Pohjois-Viena-seuran pj. 
Kerttu Nurmela luki vienan-
karjalaksi karjalaisista arvoi-
tuksista. Praasniekkavieraat 
saivat ratkottavaksi vienan-
kielisiä arvoituksia, suomen-
kieliset annettiin kotitehtä-
väksi. 

Kanttori Reijo Kinnusen 
johdolla laulettiin karjalaisia 
ja suomalaisia lauluja. Pää-
tössanat lausui pastori Tuuk-

ka Rantanen. Praasniekkaan 
osallistui lähes 30 henkilöä.

Tulomatkalla osa juhlaan 
osallistuneista kävi tutustu-
massa Pudasjärven museo-
alueeseen. 

Kirkkoherra Marko Pat-
ronen kertoi, että pudasjär-
veläiset ortodoksit kuuluvat 
Oulun Ortodoksiseen seu-
rakuntaan. Paikkakunta on 
kirkkoherralla hyvin tuttu, 
sillä hänellä on kesäpaikka 
Pudasjärvellä Iijoen varressa 
ja aviovaimo Anne, omaa su-
kua Ylilehto, on myös kotoi-
sin Pudasjärveltä. 

Heimo Turunen

Tilaisuuteen osallistui paikkakunnalla olevien seurakuntalaisten lisäksi Oulusta 
saapunut ryhmä. Aittojärven koululla järjestettiin Pudasjärven neljäs kesäinen praasniekka. 

Kevytjalkineen kanssa ei metsässä askel paina
Pudas-Koneessa oli perjan-
taina 1.8. Sievin jalkineiden 
esittelypäivä. Paikalla ollut 
Sievin Jalkineen aluepäällik-
kö Matti Niemelä kertoi, että 
reissun tarkoitus oli parantaa 
paikkakunnalla entisestään 
Sievin jalkineiden tunnetta-
vuutta. 

- Nyt ajankohtaisena asi-
ana oli esitellä esimerkiksi 
metsissä liikkuville marjasta-
jille ja metsästäjille kevytjal-
kineita ja mukavuuspohjal-
lisia. Sievin kevytjalkine on 
kumisaappaan näköinen pit-
kävartinen jalkine, joka on 
valmistettu polyuretaanis-
ta. Jalkine on kotimainen val-
miste ja hyvin jalkaan sopiva. 
Lisäksi se on sananmukaises-
ti erittäin kevyt ja myös kestä-
vä. Polyuretaani on nimittäin 
testatusti neljä kertaa kumia 

kestävämpää. Lukuisat ke-
vytjalkineen käyttäjät ovat ol-
leet positiivisesti yllättynei-
tä huomatessaan, että kengät 
ovat voineet olla käyttökun-
toiset vielä yli 10 vuodenkin 
jälkeen, Niemelä selostaa.

Hänen mukaansa kevytjal-
kineen mukavuutta voidaan 
entisestään lisätä jalkineisiin 
tarkoitetuilla mukavuuspoh-
jallisilla.

- Pohjallisten avulla saa-
daan esimerkiksi lisää vai-
mennusta ja jalan holvikaaren 
tukea. Pohjallisissa on elasti-
set vaimennustyynyt pohjal-
lisen kanta- sekä päkiäosas-
sa. Olemme nyt Pudasjärvellä 
ensimmäistä kertaa esittele-
mässä Sievin Jalkineen tuot-
teita. Sen verran on päivästä 
hyvää palautetta asiakkailta 
saatu, että tulemme esittely-

Aluepäällikkö Matti Nie-
melä kertoi, että suosit-
tujen Sievin kevytjalkinei-
den mukavuutta voidaan 
entisestään lisätä Sie-
vin mukavuuspohjallisil-
la. Niiden avulla saadaan 
esimerkiksi lisää vaimen-
nusta ja jalan holvikaaren 
tukea.

reissulle tänne varmaan tois-
tekin, lupaa Niemelä.

Pudas-Koneen yrittä-
jä Kyösti Hökkä tiesi kertoa, 
että Pudas-Koneessa on myy-
ty Sievin jalkineita hyvällä 
menestyksellä jo reilun kym-
menen vuoden ajan. 

- Asiakkaat ovat olleet tyy-
tyväisiä ja osoituksena tästä 
moni ostaakin uudet saman-
laiset. PK
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Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Sokkoretkeläisillä suunta teatteriin
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen sokkoretkelle us-
kaltautui yli neljäkymmentä 
henkilöä. Alkumatkasta ol-
tiin vähän ihmeissään, kun 

vakavaankin näytelmään 
antoi Outi Majava telefuu-
ni Sandrana. ”Ei käy kateek-
si Outin asuinkumppania”. 
Martalla, Lilja Kanniaisella, 
oli vaikeaa. Se myös näkyi, 
niin kuin pitikin. Mielestäni 
Ilonan rooli Partasen Anital-
la, ei ollut niitä helpoimpia, 

vaan hienosti selvisi Anita. 
Miehet selvisivät tuplaroo-
leistaan kiitettävällä tavalla. 
Laulut laulajat, todella täyte-
läinen kokonaisuus, ei heik-
koja lenkkejä.

Vielä erikoispisteitä oh-
jaajalle Karoliina Kangas-
niemelle, niukasta lavastuk-

sesta, tämä suuntaus antaa 
mahdollisuuksia harrasteli-
jateattereille, kun ei tarvit-
se painia suurten budjettien 
kanssa, vaan saa keskittyä 
tarmolla itse sanomaan.

Alpo Laakkonen, 
kuvat Lena

kuljettajamme Jussikaan 
ei näyttänyt olevan var-
ma suunnasta. Monenmoi-
sia arvauksia kuultiin, hil-
lamarkkinoista Kierikkiin. 

Vaan pikkuhiljaa suunnat 
selvisivät. Maittavan ruokai-
lun jälkeen löysimme itsem-
me teatterista Herkonmäellä 
Taivalkoskella, jossa oli me-
neillään Niskavuoren Naiset 
–näytäntö, kesän viimeinen.

On kunnioitettava saavu-
tus ohjaajalle, ja muulle hen-
kilökunnalle, kuinka pienillä 
resursseilla saadaan aikaan 
tosi mahtavaa draamaa. 
Ihailtavaa on nykyohjaajien 
suuntaus lavasteiden karsi-
miseen ja yksinkertaistami-
seen, se panee myös katsojan 
ajattelemaan ja syventymään 
aiheeseen. On annettava 
mieluusti Taivalkosken teat-
teriharrastajille mojovat pis-
teet, olimme siitä täydellisen 
yksimielisiä. Näyttelijäkaarti 
kaikkinensa, selvisi tehtävis-
tään kunniakkaalla tavalla. 
Tokihan siitä silti muutamia 
suorituksia jäi erikoisesti 
mieleen. Kyllä Hanna Hoik-
kala vanhan emännän roo-
lissa, oli leikillisesti sanot-
tuna parempi kuin emäntä 
itse. Eikä sovi unohtaa Kive-
län Mattia Aarnena, vaativa 
rooli. Oman piristeensä osin 

Vanha emäntä ja Sandra keskustelemassa.

Näyttelijät kumartavat onnistuneen näytöksen jälkeen. 

Aarne ja Ilona tanssin pyörteissä.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tulee voimaan tämän 
lukuvuoden alusta. Lain tarkoituksena on yhtenäistää op-
pilas- ja opiskelijahuolto esiopetuksesta toiselle asteelle. Pe-
rusopetuksessa käytetään termiä oppilashuolto ja toisen as-
teen koulutuksessa puhutaan opiskelijahuollosta.

Oppilashuollossa on pääpaino yhteisöllisessä oppilas-
huollossa. Tavoitteena on ennaltaehkäisevä, koko koulun 
hyvinvointia tukeva toiminta. Oppilashuoltoon kuuluu 
opetussuunnitelman mukainen oppilashuoltotyö, oppilas-
huollon palvelut, joita ovat psykologin, kuraattorin, ter-
veydenhoitajan ja lääkärin palvelut. Oppilashuolto on osa 
kaikkien koulussa työskentelevien kasvatus- ja opetustyötä. 
Suurin vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista uuden opetus-
suunnitelman mukaan on koulunhenkilökunnalla.

Oppilashuoltoryhmät
Uuden lain mukaisesti Pudasjärvelle on asetettu opiskelija-
huollon ohjausryhmä, johon kuuluu esikoulun, perusope-
tuksen ja toisen asteen oppilashuollosta vastaavat henkilöt, 
kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, sosiaalityönteki-
jä, perheneuvolan työntekijä, etsivänuorisotyöntekijä ja pu-
heenjohtajana toimiva opetus-ja sivistysjohtaja. 

Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua myös muita asian-
tuntijoita. Ohjausryhmä kokoontuu syys- ja kevätlukukau-
den lopussa. Ohjausryhmä vastaa oppilas -ja opiskelijahuol-
lon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja 
arvioinnista. 

Koulukohtaisesta oppilashuollon suunnittelusta, kehit-
tämisestä, ohjuksesta ja arvioinnista vastaa moniammatilli-
nen oppilashuoltoryhmä. Kouluille nimetään koulukohtai-
nen oppilashuoltoryhmä sekä ryhmän toiminnasta vastaava 
henkilö. Koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat 
oppilashuollosta vastaava henkilö, kuraattori, terveyden-
hoitaja sekä oppilaanohjaaja. Ryhmään voidaan kutsua tar-
vittaessa myös muita koulun henkilöstön edustajia ja las-
ten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimijoita. Ryhmän 
kokoonpano määritellään koulukohtaisten tarpeiden mu-
kaan. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja tarkempi ko-
koontumisväli määritellään koulukohtaisesti ja siitä tiedo-
tetaan huoltajia.

 Oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on huolehtia 
kouluyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä yh-
teisöllisen oppilashuollon toteuttamisesta ja kehittämisestä. 
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä seuraa ja tukee myös 
opiskelijahuollon asiantuntijaryhmien toimintaa.  

Ryhmä laatii koulun oman opiskeluhuoltosuunnitelman.  
Suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilökunnan, oppi-
laiden ja heidän huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan 
oppilashuollon tarve ja käytettävissä olevat resurssit. Ryh-

mä huolehtii koulun järjestyssääntöjen, suunnitelman op-
pilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirin-
nältä päivittämisen.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä seuraa luokki-
en hyvinvointia ja arvio sitä säännöllisesti, jotta tukitoimia 
voidaan tarvittaessa järjestää mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä tiedottaa 
säännöllisesti huoltajia koulun oppilashuollosta ja sen teh-
tävistä vanhempainilloissa. 

Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja 
edistää oppilaan kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja op-
pimista. Oppilaan osallisuus, hänen toivomusten ja mie-
lipiteiden huomioiminen sekä kunnioittaminen ja luot-
tamuksellinen vuorovaikutus ovat keskeisimpiä asioita 
yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Yksittäisen oppilaan asiaa käsitellään tapauskohtaises-
ti koolle kutsuttavassa asiantuntijaryhmässä, jossa osallise-
na saavat olla vain sellaiset henkilöt, joiden opiskeluhuol-
toon liittyviin tehtäviin käsiteltävä asia välittömästi kuuluu. 
Jos käsittelyyn osallistuu muita henkilöitä, niin tämä osa op-
pilashuoltoa tapahtuu aina oppilaan tai opiskelijan kirjalli-
sella suostumuksella. Tarvittaessa sosiaali- tai terveyden-
huollon ammattilaiset arvioivat oppilaan edellytykset antaa 
suostumus käsittelyyn. Jos oppilaalla ei ole edellytyksiä an-
taa suostumusta, niin asioiden käsittelyyn tarvitaan huolta-
jan suostumus. Asiantuntijaryhmä kootaan aina tapauskoh-
taisesti ja yksilöity, kirjallinen suostumus tarvitaan myös 
asiantuntijoiden, oppilaan läheisen tai muiden yhteyshen-
kilöiden nimeämiseen ja kutsumiseen. Luvan pyytäminen 
koskee asioita, jotka liittyvä oppilaan hyvinvointiin tai pa-
hoinvointiin.

 Ryhmän kokoon kutsuja voi olla opettaja, erityisopettaja, 
opinto-ohjaaja, psykologi, kuraattori tai terveydenhoitaja. 
Moniammatillinen asiatuntijaryhmä nimeää keskuudestaan 
vastuuhenkilön, joka kirjaa tarvittavat tiedot oppilashuolto-
kertomukseen. Pääsääntöisesti kirjaaja on luokanopettaja tai 
luokanvalvoja.  Kertomus etenee aikajärjestyksessä ja se tal-
lennetaan oppilashuoltorekisteriin. Kaikki tiedot ovat salas-
sa pidettäviä.

Kouluterveydenhuollon henkilökunta kirjaa yksilökoh-
taisen oppilashuollon asiat potilaskertomukseen ja kuraat-
tori kuraattorin asiakaskertomuksiin. 

Apu nopeasti saatavilla
Opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijan on päästävä kes-
kustelemaan koulupsykologin tai kuraattorin kanssa vii-
meistään seitsemäntenä koulupäivänä siitä hetkestä, kun 

apua on pyydetty. Jos asia on kiireellinen, on mahdollisuus 
järjestettävä joko samana päivänä tai seuraavana työpäivä-
nä. 

Koulukohtaisesti on sovittu terveydenhoitajan ja kuraat-
torien saatavuus, jotka ilmoitetaan koulun tiedotteissa. Jo-
kainen koulu myös sopii perheneuvolan ja sosiaalityönte-
kijöiden kanssa säännöllisen ajan, jolloin näitä palveluita on 
koululla mahdollisuus saada.

Apua voi pyytää oppilas itse, hänen huoltajansa tai joku 
muu henkilö, joka on tarpeen huomannut. Koulussa tämä 
henkilö voi luonnollisesti olla opettaja. Jos yhteydenottoa ei 
tehdä yhteistyössä huoltajan kanssa, niin asiasta on tiedotet-
tava asianomaisia.  

Opettajalla ja muilla oppilashuollon henkilökunnalla on 
velvollisuus ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan oppi-
lashuollon palveluita. 

Salassapito ja tiedonsiirto
Yksittäisen oppilaan opiskeluhuollon tietoja saa luovuttaa 
vain oppilashuollon toteuttamiseen osallistuville henkilöil-
le.  Tiedot, jotka ovat välttämättömiä oppilaan opetuksen 
järjestämisen kannalta, saa luovuttaa rehtorille ja opettajalle.  
Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon osallistuvilla on oikeus 
saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollos-
ta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä oppilaan yksilökohtaisen opiskelijahuollon jär-
jestämiseksi.  

Kun oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen jär-
jestäjän opetukseen tai koulutukseen, niin tiedot toimitetaan 
viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle. Salassa pidettäviä 
tietoja voidaan myös siirtää oppilaan tai huoltajan kirjalli-
sella, yksilöidyllä suostumuksella. 

Kolmioportainen tuki on opetuksen  
järjestämistä ei oppilashuoltoa
Tehostetun ja erityisen tuen antaminen oppilaalle on ope-
tuksen järjestämistä eikä yksilökohtaista oppilashuoltoa. 
Pedagogiset asiakirjat laaditaan koulussa ja käsitellään mo-
niammatillisessa oppilashuollossa.  Asiakirjat ja niihin liitty-
vät päätökset laaditaan aina yhteistyössä huoltajien kanssa, 
mutta opetuksen järjestämiseen liittyviin asioihin ei tarvita 
huoltajan suostumusta. Huoltaja ei voi kieltää oppilaan tar-
vitsemaa oppimisen ja koulunkäynnin tuen antamista.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa ei ole myös työrauhan yl-
läpitoon liittyvät asiat eikä kurinpidolliset asiat. Näihin ei 
myöskään tarvita lupia.

Liisa Kytölä, Annika Mattinen, Tuula Niskakangas, 
Katriina Pikkuaho ja Sari Poropudas Ops-työryhmä
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Iinattijärven kyläpäivässä runsaasti ohjelmaa
Iinattijärvellä vietettiin pe-
rinteistä kyläpäivää lauan-
taina 2.8. Tapahtumaa edelsi 
perjantaina muikun pyyn-
ti vanhalla nuotalla sekä sen 
jälkeen niiden ”perkkaus”. 
Järjestelyt onnistuivat edel-
lisvuosien tapaan mainiosti 
ja tapahtuma keräsi paikalle 
runsaasti kyläläisiä ja mök-
kiläisiä lomavieraineen. Aa-
mupäivällä saatettiin mat-
kaan reilu parikymmentä 
venekuntaa taistelemaan 
vetouistelumestaruudes-
ta. Myös mato-onkijat ki-

sailivat. Iltapäivän aikana 
kisailtiin leikkimielisissä kil-
pailuissa ja vaihdettiin kuu-
lumisia. Oman järven mui-
kut ja muurinpohjalätyt 
maistuivat tapahtumaan 
osallistuneille. 

Tilaisuuden alussa Pu-
dasjärven kaupungin edus-
taja Ritva Kinnula luovut-
ti Iinattijärven kyläseuralle 
kunniakirjan osallistumises-
ta yhdessä Pudasjärven kau-
pungin kanssa Arjen turvaa 
kunnissa-hankkeeseen. Pu-
dasjärven kaupunki kiitti Ii-

vetouistelu:
1.Mylly (Urpo Tolonen ja vä-
vypojat) 3,226 kg, 2. Alapää II 
(Kalle ja Jimi Kenttälä, Kaler-
vo Illikainen) 2,440 kg, 3. Keijo 
Niemelä ja Erkki Loukusa 2,280 
kg, 4. Harri Ojala, Teemu Kerä-
nen ja Eero Asikainen 2,260 kg, 
5. Tapani Raipola, Veijo Nieme-
lä, Kaija ja Elmeri Kuiri sekä Joni 
Vähäkuopus 2,140 kg, 6. Team 
Mäntylä (Mirja ja Markku Hal-
likainen, Jari) 1,860 kg, 7. Kau-
notar (Jyrki, Sulo, Seppo ja Las-
si) 1,640 kg, 8. Ängsti Freeride 
team (Eetu, Sakke, Joel ja Juho) 
1,440 kg, 9. Team Libero (Mik-
ko, Teemu, Ville ja Tomi) 1,180 
kg, 10. Vesa Ojala ja Ilkka Mik-
kola 1,160 kg, 11. Petri ja Marko 

Kenttälä, Vesa Huhta 1,120 kg, 
12. Alapää I (Mari, Janne ja Pek-
ka Kenttälä) 0,880 kg, 13. Juha 
Väänänen ja Jarmo Tiirola 0,660 
kg, 14. Repukka (Tommi, Jen-
ni, Atte ja Aleksi) 0,440 kg, 15. 
Team Napero 0,280 kg, 16. Rei-
jo Kenttälä 0,260 kg, 17. Team 
Rahkis (Kimmo, Erika a Tuomas) 
0,240 kg, 18. ”Hiihtomaa Oy” 
(Eemeli Kuiri ja Pekka Laakko-
nen) 0,060 kg, 19. Fippe I (Hiltu-
nen, Niskala ja Viittala, 20. Arko 
Korvala ja Niko Salmi, 21. Lauri, 
Aila ja Mikko Hemmilä. 

Onginta lapset:
1.Emmi Vähäkuopus, 2. Elle-Mai-
ja Rahkola, 3. Jesse Parkkila, 4. 
Joa Tiirola, 5. Jessika Illikainen, 

6. Venla Kenttälä, 7. Janne Vik-
ström, 8. Verneri Similä, 9. Miik-
kael Tiirola, 10. Josefiina Tiirola, 
11. Joel Väänänen.

Onginta aikuiset
1.Kauko Kenttälä, 2. Jesse Vää-
nänen, 3. Annika Illikainen, 4. Tei-
ja Kenttälä, 5. Vera Kenttälä.

Saappaanheitto 
lapset: 1. Mikael Tiirola, nai-
set: 1. Tanja Kauppi, miehet: 1. 
Sakari Rinne. 

Fresbiinheitto: 
1. Raija Pintamo-Kenttälä.

melonin painon arvaus: 
1. Kaarina Keränen.

Lasten ongintakilpailu on meneillään. Joukkuehiihtokilpailut laudalla hauskuutti kovasti yleisöä. 

nattijärven kylää toiminnas-
sa mukanaolosta.

Jyrki Lampila oli kutsu-
nut tilaisuuteen sahasoitto-
musiikkia esittämään hauki-
putaalaisen Sulo Rainan, jota 
säesti Ritva Kinnula. Palkin-
tojoenjakotilaisuudessa ky-
läseuranpuheenjohtaja Reijo 
Kenttälä kiitteli kovasti tal-
kooväkeä onnistuneesta juh-
lasta. 

Palkintojen jakoa odotet-
tiin taas jännittyneinä. Aluk-
si jaettiin mato-onget niil-
le venekunnille, jotka jäivät 

ilman kalaa. Huumorimie-
lessä kehotettiin miettimään 
lajin vaihtoa ensi vuonna. 
Viime vuoden mestareis-
ta Petri Kenttälä ojensi voit-

Urpo Tolonen kiittää uis-
telukiertopalkinnosta ja 
järjestelyistä kyläseuraa. 

topokaalin seuraajilleen 
Myllyn venekunnalle, jos-
sa mukana oli Urpo Tolonen 
vävypoikineen. Urpo kiitteli 
kovasti kyläläisiä, että jaksa-

Suurimman kalan saa-
neet onginnasta Elle-Mai-
ja Rahkola ja uistelusta 
Urpo Tolonen. 

Uistelukilpailun palkitut joukkueet. 

Lasten ongintakisan palkitut. 

Myllyn joukkue voitti uistelukilpailun. 

Palkinnonjakotilaisuus. Kyläläisiä ja mökkiläisiä oli runsaasti paikalla. 

Aikuisten ongintakisan palkitut. 

vat vuodesta toiseen järjes-
tää niin hienon tapahtuman. 

Kaija Kuiri,  
kuvat Kalervo Lassila

Tulokset:
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39,-

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

KC color mask 
12.90€

Kaikki four reasons 
tuotteet 9,90€

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

99,-

499,-

595,-

69,-

paris 
kalustesarja
4 kpl erä

uima-allas 
860 litraa
-lämmitys -poreet
2 kpl erä

iso kumivene
1 kpl

kaasugrilli 
15 kpl erä

69,-
polkuauto 3 kpl erä

pakaste-
arkuista ja 
-kaapeista 
laaja 
valikoima

199,-

399,-kaasu-
jääkaapit 

muovituli 
valkoinen
30 kpl erä 9,90

london 
kalustesarja
2 kpl erä 69,-

puutarha-
penkki
15 kpl erä

399,-

nyt nyt

nyt

nyt

nyt

nyt

nyt

solifer polkupyörät 9 kpl erä

159,-nyt

nyt

alk.

pyykinpesukoneet

399,-

lasten 
liukumäet

99,-
ruohonleikkurit 

199,-

nyt

pihagrilli
2 kpl erä

alk.

alk.

alk.

alk.

muovipöytä 
valkoinen 
ovaali
5 kpl erä

39,-nyt
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Ervastin kylällä Hankasar-
ven metsästysmajalla vie-
tettiin lauantaina 2.8 Ervas-
tin seudun metsästysseuran 
50-vuotisjuhlaa. Tilaisuuteen 
oli saapunut seuran jäseniä 
ja vieraita yhteensä noin 50 
henkilöä. Metsästysseuran 
sihteeri Marko Orreveteläi-
nen ja johtokunnan pitkäai-
kainen jäsen Paavo Ervasti 
olivat koonneet seuran his-
toriikin, jonka Ervasti esit-
ti juhlaväelle. Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistyksen toi-
minnanohjaaja Mikko Leh-
tola toi riistanhoitoyhdistyk-
sen onnittelut ja terveiset. 
Tämän jälkeen palkittiin seu-
ran perustajajäsenet sekä 
pitkään seuran toiminnas-
sa mukana olleita. Muistelo-
jen ja palkitsemisten jälkeen 
nautittiin lohikeittoa ja kak-
kukahvit.

Mikko Lehtola ja met-
sästysseuran puheenjohta-
ja Heimo Hallikainen jakoi-
vat seuran perustajajäsenille 
kunniakirjan ja ruusun. Vii-
destä perustajajäsenestä 
paikalla olivat Sulo Simo-
nen, Arvo Ervasti ja seuran 
kunniapuheenjohtaja Pau-
li Vuorma. Perustajajäseniin 
kuuluvat myös Antti Ruot-
tinen ja Aukusti Ervasti. Juh-
lassa palkittiin myös yli 40 
vuotta seurassa toimineet 
Pekka Orreveteläinen, Siiri 
Orreveteläinen ja Paavo Kin-
nunen. Vähintään 30 vuotta 
toimineita olivat Paavo Er-
vasti, Simo Pesälä, Usko Kok-
ko, Vesa Pesälä, Jukka Halli-
kainen, Paavali Manninen ja 
Marko Orreveteläinen, joka 
on ollut myös seuran sihtee-
ri ja rahastonhoitaja yhtäjak-
soisesti yli 25 vuotta. Kaikille 
palkituille myönnettiin myös 
riistanhoitoyhdistyksen an-
siomerkki.

Puheenjohtajana  
43 vuotta
Ervastin metsästysseura on 
ensimmäisiä Pudasjärvelle 
perustettuja metsästysseuro-
ja ja se on hyväksytty yhdis-

tysrekisteriin vuonna 1964. 
Pauli Vuorma toimi seuran 
puheenjohtajana 43 vuotta ja 
tuli valituksi kunniapuheen-
johtajaksi vuoden 2007 vuo-
sikokouksessa. Hänen jäl-
keen puheenjohtajana toimi 
Paavali Manninen ja nykyi-
sin tehtäviä hoitaa Heimo 
Hallikainen.

Paavo Ervastin esittä-
mässä historiikissa oli Pauli 
Vuorman muistelua seuran 
perustamisen vaiheista. In-
nokkaana metsästyksen har-
joittajana Vuorma oli ker-
tonut olleen työlästä kysyä 
jokaiseen metsäreissuun lu-
vat erikseen maanomistajil-
ta sen jälkeen, kun metsäs-
tystä alettiin yleisesti pitää 
maanomistukseen kiinteäs-
ti kuuluvana oikeutena. Sii-
hen aikaan alkoi myös hirvi 
riistaeläimenä yleistyä. Myös 
tämä seikka oli yhtenä teki-
jänä seuran perustamiselle. 
Pauli oli saanut ensimmäiset 
kokemuksensa hirven met-
sästyksestä sotareissullaan 
itä Karjalassa. Siellä hän oli 
ampunut hirviä muonitus-
tarpeisiin sotajoukolleen.

Alkuajan seuran perus-
tamisen vaikeuksien jälkeen 
hirvenmetsästyksen alettua 
tuottaa tuloksia, lähti asia 
etenemään myönteisesti. Jo 
alkuvaiheessa saatiin Jon-
gun puoleiset maa-alueet 
puhutuksi mukaan. Myös 
Venymän maa-alueet tuli-
vat mukaan hyvin aikaisessa 
vaiheessa. Paulin kertoman 
mukaan juuri Venymän isän-
nät lähtivät mukaan ilman 
suurempaa houkuttelua.

Seuran alue on nyttem-
min vakiintunut käsittä-
mään Korpijoesta – Jongun-
järveen -  Ruuhivaaraan 
– Sotkajärven -  Repovaaran 
Iijoen pohjoispuolella ja ete-
lässä Tiirolan seudun väli-
set maa-alueet. Nykyisellään 
seuran yksityisilta vuokrat-
tujen maiden pinta-ala hir-
venmetsästyksessä on lähes 
9000 hehtaaria, muussa met-
sästyksessä lähes 5000 heh-
taaria. Alkuvuosina seuran 

jäsenmäärä oli muutamia 
kymmeniä. Metsästysaluei-
den laajentumisen myötä jä-
senmäärä on vuosi vuodel-
ta kasvanut nykyiseen lähes 
200 jäseneen.

Hankasarven  
metsästysmaja
Seuran historiikin mukaan 
vuoden 1982 vuosikokouk-
sessa otettiin esille metsästys-
majan rakennushanke. Asia 
kehiteltiin muutama vuoden 
ajan ja vuonna 1984 vuosiko-
kouksessa päätettiin majan 
rakentamisesta. Koskelaisen 
Eerolta ostettiin viipalepa-
rakki, joka käytiin rekka-au-
tolla hakemassa Kiimingistä 
toukokuisena hellepäivänä. 
Rakennuspaikaksi valittiin 
useista vaihtoehdoista Han-
kavaaran alue, josta Juho 
Pesälältä vuokrattiin pit-
källä vuokrasopimuksella 
maa-alue.  Maja otettiin käyt-

töön elokuussa vuonna 1984. 
Majan rakentamiseen varoja 
hankittiin muun muassa ar-
pajaisilla. Näin saatiin alus-
sa otettu pankkilaina makset-
tua. Lisärahoitusta hankittiin 
hattua kierrättämällä ja Ruu-
hijärvessä pidetyillä pilkki-

Ervastin Metsästysseuran 50-vuotisjuhlassa palkittiin seuran perustajajäsenet ja pitkään seuran toiminnassa 
mukana olleita henkilöitä. Eturivissä perustajajäsenistä Arvo Ervasti ja seuran kunniapuheenjohtaja Pauli Vuor-
ma sekä Sulo Simonen, seurassa yli 40 vuotta seurassa toimineet Paavo Kinnunen sekä Siiri ja Pekka Orrevete-
läinen. Takarivissä seuran nykyinen puheenjohtaja Heimo Hallikainen, Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen toi-
minnanohjaaja Mikko Lehtola, seurassa vähintään 30 vuotta toimineet Paavo Ervasti, Paavali Manninen, Usko 
Kokko, Simo Pesälä, Vesa Pesälä ja Jukka Hallikainen. Kuvasta puuttuu Marko Orreveteläinen, joka on ollut 
myös seuran sihteeri ja rahastonhoitaja yhtäjaksoisesti yli 25 vuotta.

kilpailuilla.
Myöhemmin paikalle on 

rakennettu halkovaja, agri-
kaattihuone ja grillikota. Pari 
vuotta sitten tehtiin vielä toi-
nen halkovaja sekä mönki-
jävarasto. Vuoden 2011 ke-
sällä ostettiin noin hehtaarin 
kokoinen määräala omaksi. 
Majan nimeksi valittiin Han-
kasarvi Soini Laxin ehdotuk-
sesta. 

-Nykyisin on keskustel-
tu uuden metsästysmajan ra-
kentamisesta ja entisen, aina-
kin osittaisesta purkamisesta. 
Tulevaisuus näyttää, miten 
se tulee toteutumaan, tote-
si Ervasti historiikkia esittä-
essään.

Seuran muusta toiminnas-
ta on huomionarvoista hirvi-
porukan miesten ja naisten 
vuosittain järjestämät hirvi-
peijaat. Orreveteläisen Sii-
ri on tehnyt miesten ohella 
sen eteen kovasti töitä. Myös 
muut hirvimiesten puolisot 
ovat olleet mukana touhussa. 
Muutakin talkootoimintaa 
on pidetty vuosittain; poltto-

Juhlaväelle tarjoiltiin 50-vuotisjuhlassa lohisoppaa ja kakkukahvit.

Ryhmäkuvassa Hankasarven metsästysmajalla Ervastin Metsästysseuran 50-vuotisjuhlaan osallistuneita seu-
ran jäseniä ja vieraita.

puut on hommattu talkoilla 
ja tehty metsästysmaille suu-
ri määrä hirvitorneja. Myös 
riistanhoito on ollut tärkeäl-
lä sijalla.

Pertti Kuusisto

Juhlassa palkittujen ryh-
mäkuvasta puuttunut 
Marko Orreveteläinen 
kuuluu myös vähintään 
30 vuotta seurassa toimi-
neisiin. Hän on ollut seu-
ran sihteeri ja rahaston-
hoitaja yhtäjaksoisesti jo 
yli 25 vuotta.

Ervastin metsästysseura 
Pudasjärven vanhimpia seuroja
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Paavo Tolosen maalaamien 
taulujen näyttely Pohjantah-
dessä 13.6.-27.8.2014. Suosit-
telen käymään katsomassa 
taitavasti maalattuja taulu-
ja ja tutustumaan Paavo To-
losen muuhunkin taiteeseen, 
sekä taiteilijan työpistee-
seen.  ”Siinan sininen kat-
se” ja ”pieni halon hakkaaja” 
puhuttelivat kaltaistani äiti-
ihmistä eniten. ”Siniset suk-
kahousut” maalauskin sai 
hymyilemään.

Jenni Peltoniemi

Paavo Tolosen näyttely Pohjantähdessä

Vielä ehtii katsastaa kesän näyttelyitä

Syötteen Luontokeskuksessa 
mene parasta aikaa ”Aartei-
ta luonnosta” -näytttely, joka 
koostuu Asta Siuruan huovu-
tustöistä. Näyttely on avoin-
na  vielä elokuun 30 päivään 
saakka. Joten vielä ehtii tu-
tustua seinätekstiileihin. 

Yli-iiläinen Asta Siurua 
on toiminut käsityöyrittäjä-
nä 13 vuotta ja huovutus tuli 
mukaan kuvioihin aikoinaan 
omien lampaiden myötä. 
Töissään Siurua käyttääkin 
pääasiassa suomenlampaan 
villaa. Valmistus tapahtuu 
märkähuovuttamalla ja apu-
na on rullauskone, joka mah-
dollistaa isojen huopien ja 
pienten sarjatuotannon. Sei-
nätaiteen lisäksi Siurua val-
mistaa tuotteita sisustukseen 
ja pukeutumiseen.

Luontokuvausta huovutustöillä Luontokeskuksessa
Kun katsoo Asta Siuru-

an töitä, on helppo yhtyä hä-
nen näkemykseen töiden in-
noituksesta. Aiheet tulevat 
luonnosta, vuodenaikojen 
vaihtelusta ja pohjoisen ka-
runkauniista näkymistä. Ai-
heet jalostuvat Siuruan kä-
sissä upeaksi taiteeksi -  joko 
realistisiksi tai tyylitellyim-
miksi seinätekstiileiksi. 

Siuruan sanoin: ”Aartei-
ta luonnosta –näyttelyssä vii-
vähdetään metsän siimek-
sessä ikikuusen katveessa, 
seurataan kontion kulkua, 
tarkkaillaan puiden runkoja 
ja nuotion loimuja.”

Minun sanoin: ”Luonto-
kuvausta huovutustöillä.”

Näyttelyssä oli kaksi va-
lokuvakirjaa Siuruan töis-
tä. Myös ne kannattaa selata 

läpi, jotta saa kattavan käsi-
tyksen mitä kaikkea voikaan 
huovuttamalla tehdä.

Taide vaikuttaa myös 
omiin asenteisiin ja ajattelu-
tapaan. Itse en ole koskaan 
kauheasti innostunut talves-
ta, mutta Siuruan töitä kir-
jasta katsellessa tuleekin 
mieleen, että talvesta voi aja-
tella myös positiivisesti. Vai 
mitä voi ajatella lunta tulvil-
laan olevasta huovutustyös-
tä ja siihen liittyvästä runos-
ta:  ”Hunnutetut puut. Lumi 
hellii oksia, hunnuttaa puut. 
Tuuli keinuttaa oksistoa, ke-
vyesti huojuu lumipuut.” 
Kaunista, ja niin pohjoista - 
kuten on näyttelyn työtkin. 

Eila Lahtinen

Paavo Tolonen -Sininen katse -taidenäyttely Pohjantähdessä 13.6.-27.8.2014, 
Teollisuustie 1, ma-ke 15-20, to-pe suljettu, la-su 14-17.

Näyttelyssä oleviin Asta 
Siuruan tuotannosta teh-
tyihin valokuvakirjoihin 
kannattaa myös tutustua.

”Ruusun lumo, tuoksun 
huuma, rakkauden valloi-
tus – täydellisyys.”

Kontion kulku.

AARTEITA LUONNOSTA – Asta Siuruan huovutustaidetta -näyttely 
17.6. - 30.8. Syötteen Luontokeskuksessa Erätie 1 päivittäin klo 10-17.

Kari ja Mari Tykkyläisen 
kesänäyttely Siuruan Kan-
santasavallassa ei ole jää-
nyt tänäkään kesänä vaille 
ihmisten kiinnostusta, jul-
kisuus on ruokkinut kävijä-
määriä kiitettävästi. Liekö 
YouTuben vai minkä ansio-
ta, ovat ihmiset halunneet 
kuvauttaa itsensä taiteilija-
pariskunnan seurassa. Mar-
ja-Leenan pajutekstiilit ovat 
herättäneet kovasti ihastus-
ta, väheksymättä yhtään 

Tykkyläisten kesänäyttely kiinnostanut
Kari puolison voimakkai-
ta, ehkä hiukan eroottisiakin 
mustia puutöitä. 

-No, kauneus on katsojan 
silmässä, naurahtaa Tykky-
läinen. 

Näyttelyyn voi tutustua, 
vaikka ketään ei olisi paikal-
la opastamassa. Taide pitkä, 
elämä lyhyt, kuten muinoin 
sanottiin, Ars longa, vita 
previs, toteaa Tykkyläinen.

HT, kuva Kari Tykkyläinen

Pudasjärveläisenä kansantai-
teilijana tunnetun Eero Räi-
säsen taideteoksiin pääsee 
tutustumaan ulkona, Iijoen 
rannalla sijaitsevassa Eete-
nin pihapiirissä Pirinrannal-
la. Laajalla näyttelyalueella 
on kymmenittäin persoonal-
lisia teoksia, joten valokuvat-
tavaakin riittää. Räisänen on 
tunnettu myös kantaa otta-
vista taideteoksistaan. Hä-
nen tuoreimpiin taideteok-
siin kuuluvat muun muassa 
Sydänpuu ja puinen Ihmis-
käärme sekä tänä keväänä 
valmistunut, Jeesuksen ris-
tintietä kuvaava teos, Tulkaa 
minun tyköni. Räisänen on 
todennut, että taiteessa pi-
tää kuvata kaikkea, kunhan 
ei tee sitä loukkaavalla taval-
la. Kansataiteilija kirjoittaa 
myös runoja, joita hän esittää 

Eero Räisäsen Ite-taideteoksia Iijoen rannalla Eetenissä

yleisölle mielellään. Näytte-
ly kestää tiistaihin 30.9. asti. 
Näyttelyyn voi käydä tutus-
tumassa osoitteessa Park-

kilantie 876 maanantais-
ta keskiviikkoon kello 15-20 
ja lauantaista-sunnuntaihin 
kello 14-17. PK

Kansantaiteilija Eero Räi-
säsen Eetenin pihapii-
rissä on nähtävillä niin 
sanottua Ite-taidetta. Tuo-
reimpiin taideteoksiin 
kuuluu kuvan Sydänpuu.

Tarkkanäköinen voi huomata Eero Räisäsen taideteok-
sissa toisinaan paljon pieniä yksityiskohtia, kuvassa 
teos Kukkia kedolla. Kuvat Vilja-Elina Törmänen

Reliefien ja veistosten tekijä 
Vilho Outila ja taidemaalari 
Paavo Ahonen ovat pystyt-
täneet yhteisnäyttelyn ajalle 
1.7. – 15.8. osoitteeseen Kol-
lajantie 10. Paikka löytyy 
helposti, koska Niemitalon 
juustolan kohdalla käänny-
tään Kuusamontieltä Kolla-
jantielle ja heti kohta muu-
taman kymmenen metrin 
päässä on kaksi rakennusta 
tien oikealla puolella, joissa 
näiden taiteilijoiden töitä on 
nähtävänä. Eikä vain sisällä 
vaan myös pihalla on Vilho 

Vilho Outilan ja Paavo Ahosen taidetta esillä Kuusamontien varressa
Outilan eri kokoisia vuolu-
kiviveistoksia esillä. Näytte-
ly on avoinna joka päivä kel-

Paavo Ahosen ”Valo” Vilho Outila esitteli teokset.

lo 12 – 18.

Markku Kemppainen

Vilho Outilan reliefejä.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoitta-
mista, 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 veloitamme. 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 sähkö-
postitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

Mopo Peugeot xps-10 aj. 5400 
km 2 renkaat Hammasr.ket ym. 
uudet H. 1500 €/tarjous
P. 040 512 5797

Lähdevedessä kasvanutta kir-
jolohta Rytinkisalmessa, Ry-
tingin kaupalta Syötteelle päin 
1 km, opastus tien varresta, p. 
046 683 2770.

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

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa lauantaina 9.8. kou-
lujen avajaistansseissa mu-
siikista vastaa orkesteri 
Nelituuli. Orkesteri soittaa 
tanssimusiikkia lappilaisit-
tain ja sen ohjelmisto on mo-
nipuolinen mukautuen pai-
kan sekä yleisön mukaan. 
Ohjelmistossa on perinteis-
tä tanssimusiikkia, rautalan-
kamusiikkia, iskelmiä sekä 
rock’n rollia ja myös omia 
biisejä. Yhtye on julkaissut 
viimeisimmän cd-levynsä 
tämän vuoden alussa, jota 
on myynnissä myös keikoil-
la.

Nelituuli- tanssiorkeste-
ri on perustettu syyskesällä 
2010. Sallalaiset Juha ja Taito 
olivat soitelleet yhdessä vuo-
sikausia ja samoin Marko ja 

Jyrkkäkoskella tanssittaa Nelituuli
Räisäsen Jouni olivat soitel-
leet monta vuotta samassa 
yhtyeessä. Yhden yksityis-
keikan jälkeen miehet löi-
vät soitannan yhteen ja näin 
Nelituuli näki päivänvalon. 
Keikkoja orkesteri alkoi te-
kemään heti yhtyeen perus-
tamisen jälkeen. Keväällä 
2013 Nelituulen kokoonpa-
no muuttui, kun basistiksi 
tuli muutamilla keikoilla ai-
emminkin mukana ollut Rei-
jo ”Rekke” Männikkö. Oh-
jelmistoon kuuluu myös 
muutamia Reijon laulamia 
kappaleita. PK

Tanssiorkesteri Nelituu-
li tansittaa Jyrkkäkoskel-
la 9.8.

Petra-Liina Liehun ongel-
la 3.7. saama kalansaalis 
Vainionkarista. Kuvan otti 
mummi ja ukki.

Lasten kalakilpailu

Lucas Liehun onkima ka-
lansaalis 3.7. Vainionka-
rista. Kuvan otti mummi 
ja ukki.

Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa esiintyy perjantai-
na 8.8. Saija Varjus, joka on 
tanssiväelle tuttu ja moni-
puolinen esiintyjä. Varjuk-
sen ura lähti nousuun tul-
tuaan Tangokuningattareksi 
Tangomarkkinoilla vuonna 
1996. Tällä kertaa Saija Var-
jus esiintyy duona yhdes-
sä Jarmo Mäkisen kanssa ja 
välillä illan musisointi käy 
triona, kun kitaraan tarttuu 
Tero Lempinen. Luvassa on 
perinteistä tanssimusiikkia 

Kurenkoskessa Saija Varjus

Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa esiintyvä Saija 
Varjus on tunnettu muun 
muassa Tangomarkkinoi-
den vuoden 1996 tango-
kuningattarena.

sekä iskelmiä unohtamatta 
pop- ja rock-kappaleitakaan. 
Ohjelmisto mukautuu ta-
pahtumakohtaisesti taatus-
ta tanssimusiikista vauhdik-
kaaseen bilemusaan. PK

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen väki teki retken 
Pohjois-Pohjanmaan eläke-
liiton kesäjuhlaan, jota vie-
tettiin lauantaina 30.7. Tai-
valkoskella. Lämpötila oli 
laskenut nopeasti hellelu-
kemista noin 14 plus astee-
seen ja sateen uhka viileän 
tuulen kanssa ehkä säikäyt-
ti yleisöä. 

Tapahtuma on lähtöisin 
Taivalkoskelta joskus kah-
deksankymmentä luvulta, 
jatkuen sitten eri paikois-
sa, muutamia välivuosiakin 
on ollut, kertoi tervetulopu-
heessaan Eläkeliiton Taival-
kosken yhdistyksen puheen-
johtaja Ritva Ihme. 

Lipunnoston ja Maamme-
laulun jälkeen kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Vesa 
Turpeisen muistutti kun-
nan tervehdyksessään, kuin-
ka Taivalkoski on tuhansien 
tarinoiden paikka, unohta-
matta mainita Kalle Pääta-
lon ansioita näissä tarinois-
sa. Puhuja oli myös varma, 
että tarinat eivät lopu Tai-
valkoskelta tulevaisuudes-
sakaan. Lopuksi hän ojensi 
kunnan kukkatervehdyksen 

Eläkeliiton Pohjois-Pohjan-
maan piirille sekä Taival-
kosken yhdistykselle. Ku-
kat saatesanojen kanssa otti 
vastaan piirin puheenjohtaja 
Lauri Knuutila ja taivalkos-
kinen Ritva Ihme. 

Vaikka ikää karttuu, niin 
kilpailuviettihän ei katoa. 
Paikalle oli järjestetty kilpai-
luja tikanheittoa, kettingin 
ja hevosenkengän heittoa. 
Maittavat silakkapihvit li-
sukkeiden kanssa nautittiin 
hotelli Herkossa.

HT osallistujien  
kertomana

Kesäjuhlan osallistujia Hotelli Herkon pihassa.

Retki eläkeliiton kesäjuhlaan

Kukat Vesa Turpeisen saatesanojen kanssa otti vas-
taan piirin puheenjohtaja Lauri Knuutila ja Taivalkos-
ken osaston puheenjohtaja Ritva Ihme.

Pudasjärvelle 
muuttava 

yrittäjäpariskunta + 
poika haluaa 

vuokrata pitkäikaisesti 
3 h+k (Kt tai rt) 

Pudasjärven 
keskustan alueelta 
(max 3 km:n säteeltä) 

tammikuusta 
2015 alkaen. 

Yhteydenotot 
P. 050 347 0261

HaLUtaan 
VUOKrata

vUOKRATAAN

Vuokrataan asuntoauto Fiat 
Hymer vm. 2001, rerk. 6 hlö. P. 
0400 175 458.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

Ostetaan 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

ANNETAAN
Grosstrainer p. 0400 491 712.

Erikokoisia ikkunoita edullises-
ti. P. 0400 491 712.

Hevosauto 3:lle hevoselle, Ive-
co 65-12 k-auto, katsastamatt-
tomana 2000€, katsastettuna 
2500€. P. 040 544 47861.

Kia Carnival, vm 05, tila-auto, 
aj. 200 000 km, hinta 5500 e, 
vaihdossa traktori+työkoneet. 
Puh. 0400 924 367.

Ranuan Kuituverkot Oy:n 
valokuituverkon rakentami-
nen käynnistyy elokuun puo-
livälissä. Kyseessä on koko 
Ranuan kunnan kattava tie-
toliikenneverkon rakentami-
sinvestointi, joka toteutetaan 
seuraavien 3-4 vuoden aika-
na. Maahan upotetaan kuitu-
kaapelia arviolta noin 900 ki-
lometriä.

Ranuan Kuituverkot Oy 
on kilpailutuksen jälkeen 
tehnyt sopimuksen Relacom 
Finland Oy:n kanssa valo-
kuituverkon rakentamisesta 
vuosien 2014 ja 2015 raken-
tamisalueiden osalta, sisältä-
en option myös jäljelle jäävis-
tä verkon osuuksista. 

Verkon rakentaminen 
käynnistyy runkokaape-
leiden aurauksilla ja niihin 
liittyvillä teletöillä. Tilaa-

Ranuan Kuituverkkojen
rakentamishanke käynnistyy

jaliittymiä voidaan maara-
kentamisen osalta toteuttaa 
samanaikaisesti, mutta nii-
den teletyöt painottuvat ajal-
lisesti loppusyksyyn ja ensi 
talveen. Kaapelit aurataan 
teiden varsille, mistä voi seu-
rata paikallisia hidastuksia 
tieliikenteelle.

Ranuan Kuituverkkojen 
ensimmäiset asiakkaat pyri-
tään kytkemään palvelujen 
piiriin jo ennen vuodenvaih-
detta. Alkuvaiheessa yh-
tiö tarjoaa asiakkailleen 100 
Mbit/s -nopeuden yhteyksiä, 
mutta verkko rakennetaan 
alusta asti tekniikaltaan tuke-
maan myös 1 Gbit/s eli 1000 
Mbit/s -nopeuden loppuasi-
akasyhteyksiä. Nopeat tieto-
liikenneyhteydet ovat välttä-
mättömiä hyvien palvelujen 
toteuttamiseksi asukkaille.

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

• 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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

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

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
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
Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
tH-mOtOr

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

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

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

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

§ 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

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

Koulutettu
hieroJa

Jenni Uusi-illikainen
0400 569 343

PALVELUHAKEMISTOSSA 
ON EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA! SOITA 040 195 1732!!!

Koivutie 3

ORANSSIT LIPPIKSET JA LIIVIT HIRVENMETSÄSTYKSEEN

Lippis 9,- Lippis 15,-
talvimalli

Huomioliivi alk. 11,-

Seuran tunnuksen
painotyö sisältyy
tuotteiden hintaan!!!

Jukolantie 4
p.0400-514 692

Mallit nähtävillä liikkeessä,
tervetuloa tutustumaan!

PAINOPALVELU
      PUURUNEN

UUDEN ASETUKSEN MUKAISET

PAINOPALVELUITA
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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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

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

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RaKennUspeltitYöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

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

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

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

anOLta LÖYtYY!
-	Hyttysmyrkyt
 lemmikeille
-	kalaverkot:
 laajin valikoima
-	vaaput,	lusikat	ja		
	 lipat
	 alk.	4kpl/10€
-	sIImat,	kelat,
	 vavat,	setIt
-	kUmIsaaPPaat:
	 sievi,	Nokian
	 Finnwald,	Finnjagd
-	kaHlUUsaaPPaat
-	kaHlUUHoUsUt
-	Haix	ja	Beretta
	 GoreteX	keNGÄt
-	sasta	+	Beretta
	 GoreteX	PUvUt
-	retkeIly		 	
	 varUsteet
-	Ultrapoint-	ja
	 Garmintuotteet
-	kUksat	ja	PUUkot

-	kylän	halvimmat
	 koIraN	rUUat		
 laajin valikoima  
	 koiranruokia
	 18	eri	laatua:
	 Hau	hau	kanariisi
	 24€/15kg
-	aCtIoNkamera
	 FullHD	+	tarv.	219€
-	autokamera	99	€
-	aseet	Ja
	 erÄtarvIkkeet	ym.
-	Nelitahti	PerÄ	 	
	 moottorI
	 2,6	hv	alk.	599€
-	sÄHkÖPerÄmoot	
	 torI
	 62	lBs	199€
-	airsoft	aseet	alk.	15€
-	kuulat	2,50€/1000	kpl

Monen pihapuutarhan man-
sikkamaalla on ollut ajankoh-
taisena asiana turvata sadon 
saaminen. Mansikkamailla 
saattaa olla monenlaisia vie-
railijoita, jotka himoitsevat 
punaisen makeita marjoja pa-
rempiin suihin. Innokkaisiin 
mansikan ystäviin kuuluvat 
muun muassa räkättirastaat. 
Lahtisen Eilan mansikka-
maalle on hankittu päävarti-
jaksi narun nokassa roikkuva 
muovinen haukka. Tuulisina 

Mansikkamaalla tarvitaan 
tomeraa puutarhavahtia

päivinä haukka on heilunut 
narussa ympäriinsä. Jossain 
vaiheessa haukan vartiointi-
into herpaantui niin pahas-
ti, että harakatkin uskalsivat 
istuutua rauhallisin mielin 
kepin nokkaan, puoli met-
riä haukan yläpuolelle. Kun 
mansikkamaan hoitaja huo-
masi asian, päävartijan rooli 
annettiin toiselle, värikkäisiin 
asusteisiin pukeutuneelle, 
punatukkaiselle Olgalle. To-
meran oloinen Olga sai vielä 

käteensä langan nokassa hei-
luvan ja kimaltavan värisen 
cd-levyn. Vahdin vaihdon 
jälkeen mansikat ovat saa-
neet kypsyä rauhassa ja pää-
osa sadosta on jo saatu tal-
teen. Kauniiksikin sanottua 
Olgaa on moni ihminen käy-
nyt katsomassa, mutta Olga 
ei tiettävästi ole suostunut 
puhumaan mitään, mutta 
rastaita ei ainakaan ole Olgan 
tulon jälkeen mansikkamaal-
la näkynyt. PK

Kauniiksikin sanottu, tomeran oloinen puutarhavahti Olga on hoitanut mansikkamaan 
vartioinnin mallikkaasti ja pääosa mansikkasadosta on saatu pakasteeseen talteen.

Lähikuvassa puutarha-
vahti Olga

Narussa roikkuva vahti-
haukka on paikallisille ha-
rakoillekin jo niin tuttu, 
että harakat istuvat hau-
kan yläpuolella kepin no-
kassa turvallisin mielin.

taksi 
siuruainen
Ritva Siuruainen

040 190 4344

TAKSI

Erkki Juurikka, 83 –vuotias 
eläkeläinen asuu Pirinran-
nalla yksin vanhaa kotitalo-
aan. Hän on yksi kymmen-
lapsisesta sisarusparvesta ja 
on pienestä pitäen ollut kiin-

Erkki Juurikan 
kukkaloistoa

nostunut kasveista. Tässä 
muutamia kuvia hänen koti-
pihaltaan. 

Markku Kemppainen



18 19nro 32PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti6.8.2014 6.8.2014nro 32

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!

esitykset:

to   7.8.   klo 18
su  10.8. klo 13
ti    12.8. klo 18

SUOMUSSALMEN 
KESÄTEATTERISSA

Liput: 12€ aikuiset, 
5€ lapset, 
ryhmät 

(väh. 25hlöä) 10€ / hlö
Tiedustelut 

040 512 7301  
www.teatteriretikka.net

aarteita luonnosta - Asta Siuruan huovutustaidetta 17.6.-30.8. joka 
päiväklo 10-17. Näyttelyyn vapaa pääsy, tervetuloa! Paikka Syötteen 
luontokeskus,Erätie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Sininen katse 13.6-27.8. Paavo Tolosen teoksia 2000-luvulta. Avoin-
na ma-ke klo 15-20, to-pe suljettu, la-su klo 14-17. Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kiihdytys- ja testipäivä la 9.8. klo 9. Pudasjärven Ilmailukeskus, 
Lentäjäntie.

Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!
Lippu 15 € /8 €  La 16.8. Seppo Hakorinne To 21.8. Jukka Hallikainen & Jackpot 

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRvI

TERvETULOA JYRKKÄKOSKELLE!        pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

HIKIMAJASSA MM-Karaokekarsinta  (K-18)

LA 9.8.2014 klo 21.00-01.30 
KOULUJEN AvAJAISISSA 

REvONTULIDISKO

T-paita-arvonta

NELITUULI-yhtye 

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

TulOSSa:  pe 22.8. Yölintu

Wintissä: klo 24-03.30  
DJ MARKKU

KUrenKOsKI
HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Lauantaina 9.8.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Wintissä: 
klo 24-03.30  
DJ PAULI

Lippu 12€ sis. ep

Perjantaina 8.8.

Lippu 5€ sis. ep

Salissa: 
SAIJA

VARJUS

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Tervetuloa!
Järjestää: LC Pudasjärvi 
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijat

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri Ässät   
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken! 
Pääpalkintona 500 € matkalahjakortti!

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Lippu 15 €

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 

alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe! Lasten 
VenetsiaLaiset
la 30.8. klo 11-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Jyrkkäkoski

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 

kasvomaalausta, ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

Huvikeskuksentie Pudasjärvi

La 30.8.2014

K -18

nuorten 
VenetsiaLaiset

pe 29.8. 
Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Myytävänä kala- ja 
liharuokaa viinin kera

iLta mökkiLäisiLLe
la 30.8. klo 18.
Pudasjärveltä 

muuttaneille sekä 
muille asiasta 
kiinnostuneille 
Jyrkkäkosken 
huvialueella 

Järjestää Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät

Kahvitarjoilu

PUDASJÄRVI -lehti LC Pudasjärvi Ry

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Tulevana kesänä Teatteri Neliapila sukeltaa mukaan sosiaali- ja terveysalan tilaa ih-
mettelevään keskusteluun esittämällä oululaislähtöisen Heikki Lundin näytelmän 
Harmaat pantterit. Vanhukset on lääkitty tokkuraan, hoitajat väsyvät työtaakan 
alle ja uusi johtajakin on tulossa Käpyhovin vanhainkotiin. Kunnan sosiaalijohtaja 
peippailee ja taklailee lisää resursseja ja edesmenneiden vanhusten perintörahoja 
kyttäävä pastori käy hoitelemassa vanhusten sieluja. Kaiken päälle vanhainkotiin 
tulee bimbo työharjoittelija ja tukityöllistetty maahanmuuttaja. Harmaat pantterit 
ei sievistele vaan pyrkii lähestymään suomalaisen yhteiskunnan häpeäpilkkua – van-
hustenhoitoa – huumorin keinoin. Miksi vanhuksista ei huolehdita ihmisarvoisella 
tavalla? Miksi hoitohenkilökunta uupuu? Olisiko asenteissa korjaamista?

Lisätietoja: teatterineliapila@gmail.com • http://www.teatterineliapilaoulu.blogspot.fi
Erkki Suvanto 0400 681 491, Niina Susan Vahtola 044 326 1427

9.8.  Hupisaarten teatteri 17:00
10.8.  Hupisaarten teatteri 13:00 ja 17:00
13.8.  Hupisaarten teatteri 18:00
16.8.  Hupisaarten teatteri 13:00 ja 17:00
17.8. Kempeleen museo  16:00

Hyväilen ruskeaa kirjekuorta
sisällön rakkaita sanoja
käsialasi ryhdikkäitä kirjaimia
keväistä käenkukuntaa
niittyä

Hyväilen valkoista kirjekuorta
joulua
kevätesikkoa
lemmikkiä
ensiruusujen muistoa
omenankukkia
syksyn satoa
kuvaasi sielussani

Hyväilen kuivunutta vaahteran lehteä
kirkkosi rauhaa
syötyä hunajaa
rakentamiasi taloja
vitamiineja
suudelmia huulillani

Ethän lähde

Marketta Backman
Minkä vuoksi ojennan kukkasen

Postia 
minulle

Vältä vesiliirto
Vesiliirron välttämisen tehokkain keino on 

nopeuden laskeminen sateen yllättäessä. Myös 
hyvät renkaat ja oikea rengaspaine vähentävät 
vesiliirron riskiä oleellisesti. Jos auto joutuu 

vesiliirtoon tärkeintä on ottaa rauhallisesti, nostaa 
jalka kaasupolkimelta ja painaa kytkin pohjaan 
nopeuden vähentämiseksi sekä pitää ohjaus 

kulkusuuntaan.

Vältä vesiliirto
• Sateella on auton nopeutta laskettava, uudetkaan ren-
kaat eivät estä vesiliirtoa, jos nopeus ei ole tilanteen mu-
kainen.
• Tarkista renkaiden uransyvyys, jonka tulee olla vähin-
tään neljä millimetriä.
• Tarkista rengaspaineet, liian alhainen ilmanpaine lisää 
voimakkaasti vesiliirron riskiä.
• Älä aja maanteiden veden täyttämissä urissa.

Mitä tehdä jos auto joutuu vesiliirtoon?
• Ota rauhallisesti!
• Nosta jalka kaasulta ja paina kytkin pohjaan nopeuden 
laskemiseksi.
• Älä käännä rattia eri puolille, vaan pidä ohjaus kulku-
suuntaan, kunnes pito jälleen palaa.
• Älä jarruta äläkä kiihdytä autoa vesiliirrossa, koska se 
vain heikentää pitoa edelleen.

Vesiliirron riski on erityi-
sen suuri maanteiden sa-
teen täyttämissä urissa. Niis-
sä ajamista tulee välttää ja 
varovaisuutta vaaditaan 
etenkin ohituksessa, jolloin 
auto saattaa ajautua helpos-
ti uriin. Vesiliirron riski on 
suurin juuri sateen alettua, 
veden levitessä tasaiseksi 
matoksi tien päälle. Ehdotto-
masti tärkein ohje on laskea 
nopeutta, kun taivas aukeaa 
ja ukkoskuuro yllättää loma-
matkalla.

− Uudetkaan hyvälaatui-
set kesärenkaat eivät pys-
ty estämään vesiliirtoa, jos 
nopeus on niin korkea, että 
renkaiden urat eivät yksin-
kertaisesti ehdi poistamaan 
vettä renkaan alta. Mitä ran-
kempi sade sitä enemmän 
nopeutta on laskettava. Jär-
kevällä tilannenopeudella 
ja hyvillä renkailla vesiliir-
ron riski laskee oleellisesti, 
neuvoo Matti Morri, Nokian 
Renkaiden teknisen asiakas-
palvelun päällikkö.

Hallitse vesiliirto – 
nosta jalka kaasulta, 
paina kytkin pohjaan
Jos auto kaikesta huolimat-
ta lähtee vesiliirtoon, on ti-

lanne osattava hallita oikein. 
Auton väärä käsittely voi 
pahentaa tilannetta ja auto 
saattaa ajautua joko ojaan tai 
vastaantulevalle kaistalle.

− Vesiliirron alkaessa on 
tärkeää ottaa rauhallisesti, 
nostaa jalka kaasulta ja pai-
naa kytkin pohjaan sekä pi-
tää ohjaus kulkusuuntaan. 
Vesiliirrossa ei auto ohjau-
du, joten ratin kääntely on 
turhaa. Kun renkaiden pito 
jälleen palautuu ja pyörät 
osoittavat voimakkaasti joko 
oikealle tai vasemmalle, seu-
rauksena saattaa olla äkilli-
nen suunnanmuutos, johon 
ei ehdi reagoida. Vesiliir-
ron aikana ei pidä myöskään 
kiihdyttää tai jarruttaa, kos-
ka pito huononee silloin en-
tisestään, opastaa Liikenne-
turvan turvallisuusinsinööri 
Ari-Pekka Elovaara.

Vesiliirron huomaa oh-
jaustuntuman häviämises-
tä, auto luisuu renkaiden 
ja tienpinnan välillä olevan 
vesipatjan päällä, eikä rea-
goi ohjaukseen. Etuvetoisis-
sa autoissa myös mootto-
rin kierrosluku usein kasvaa 
äkillisesti.
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     Sotainvalidien Veljesliiton 
   Pohjois-Pohjanmaan piiri 

järjestää 

liikuntapäivän 
Hietasaaren Veljeskodilla 

Oulussa 
torstaina 21.8.2014 alkaen kello 10.00.

Lähtö linja-autoasemalta klo 8.00
Ilmoittautuminen maanantaihin 11.8. mennessä 

joko Veli Liehu, puh. 040 703 1345
tai Antti Pesälä, puh. 040 578 2344.

Tervetuloa virkistymään jäsenet ja tukihenkilöt!

Johtokunta
Yrittäjä tai
järjestön edustaja! 

oulunkaari.com

Tule mukaan kehittämään ikääntyneiden hyvinvointia 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Ke 27.8. kello 16 
Liepeen Pappila, Liepeentie 4, Pudasjärvi
Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan uusista mahdol-
lisuuksista olla osallisena ikääntyneiden arjessa. Lisätie-
toja sekä ilmoittautumiset 18.8. mennessä osoitteessa 
www.oulunkaari.com tai puhelimitse, 050 436 6593.
Kahvitarjoilu ja pientä purtavaa. Järjestää Oulunkaaren 
kuntayhtymän Hyve- ja Ikäihminen toimijana -hankkeet 
yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa.

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 
23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 9.11.2014 seura-
kuntavaalit, jossa vuoden 2015 alusta alkavaksi nelivuo-
tiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirkkovaltuustoon 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seura-
kunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
 1) joka viimeistään 15.9.2014 on merkitty tämän 
  seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
 2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2014 mennes-
  sä, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 9.11.2014
 3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
 4) joka ei ole vajaavaltainen
 5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa 
  ehdokkaaksi asettamiseen, 
 6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai 
  työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mai-
nittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2014 kello 16.00 
mennessä Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranviras-
toon, joka on avoinna maanantaista perjantaihin 9-14 
sekä 15.9.2014 kello 9-16.00. Kirkkoherranviraston osoite 
on: Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on 
saatavana kirkkoherranvirastosta. 

Pudasjärvellä 9.6.2014
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Juha Rauhala 
Puheenjohtaja

SEURAKUNTAVAALIT 2014
EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

LInt- ja HIrV/KarH- 
palkintotuom.kurssi

su 9.8.2014 klo 9-14 
Taivalvaaran monitoimitalolla.

Maksu 10 € (sis. sääntökirjan).
Ilmoittautuminen: 

HIRV/KARH Jussi Soronen puh. 0400 187 663, 
LINT Kalevi Hirvonen puh. 0400 232 628

31. Suomen tunturisuun-
nistus käytiin Pallastun-
turin upeissa maisemissa 
2.-3.8. Pudasjärven suunnis-
tajista tunturinvalloitukseen 
osallistui kymmenpäinen 
joukko, mukana niin tun-
turisuunnistuksen ensikerta-
laisia kuin kokeneempiakin 
konkareita. Molempien päi-
vien radat olivat mitoiltaan 
osallistujan sarjasta riippu-
en 10-25 kilometrin mittaiset 
linnuntietä mitattuna, todel-
lisuudessa matkaa taitettiin 
huomattavasti enemmän.

Lauantain kisa käytiin 
pääosin metsäisessä tuntu-

Suunnistajat tunturissa
rimaastossa, mutta ei suin-
kaan tasaisella maaperäl-
lä. Pallastunturin vieressä 
oleva Lommoltunturi lisät-
tiin lauantaina valloitettujen 
tuntureiden joukkoon. Sun-
nuntain kisapäivä tarjosi hy-
väkulkuista Pallaksen tun-
turimaastoa; avotunturia ja 
tunturikoivikkoa.

Pudasjärven urheilijoi-
den suunnistajat selvitti-
vät kaksipäiväisen fyysisesti 
haastavan urakkansa loista-
vasti. Sarjojensa voiton nap-
pasivat parina suunnistaneet 
D32- sarjassa tunturisuun-
nistuksen ensikertalaiset 

Sarjojen H38 voittajapari Antti Parkkinen ja Taneli Härkönen sekä D32 sarjan voitta-
japari Moona Harju ja Emma-Noora Jaakola. 

Moona Harju ja Emma-Noo-
ra Jaakola sekä H38-sarjas-
sa Taneli Härkönen ja Antti 
Parkkinen. Molemmat pa-
rit selättivät toiseksi tulleet 
puolen tunnin erolla. Sar-
jassa HDC Maire Kosamo 
ja Antero Pätsi suunnistivat 
hyvällä yhteistyöllä sarjansa 
kolmanneksi.

Ensi vuonna valloitetaan  
Saariselän tunturit!

Riitta Jaakola,  
kuva Maire Kosamo 

Tauno-opettajan nimeä kan-
tava jalkapalloturnaus pelat-
tiin lauantaina 2.7. Hetekylän 
koulun kentällä kahdeksatta 
kertaa. Turnaus sai alkunsa 
koulun entisen rehtorin Tau-
no Kujalan jäädessä eläkkeel-
le vuonna 2006, jonka jälkeen 
tästä heinä-elokuun vaihtee-
seen sijoittuvasta tapahtu-
masta on tullut perinne. Tuol-
loin Taunon opettajan uran 
alkuvuosien oppilaat haastoi-
vat nuoremman sukupolven 
oppilaat jalkapallo-otteluun. 
Tapahtuma sai suuren suosi-
on oppilaiden vanhempien ja 
muiden kyläläisten osallistu-
essa kylän yhteishenkeä ko-

Jalkapalloturnaus kohottaa kylän henkeä

Hetekylän koulun entisten oppilaiden pappojen ja juniorien jalkapalloturnaus on jo 
tullut perinteeksi. 

hottavaan otteluun. 
Vanhimpien oppilaiden 

ikä on jo lähellä viittäkym-
mentä, joten heitä on alettu 
kutsua pappojen-joukkueek-
si. Nuoremman sukupolven 
joukkueen nimeksi on vas-
taavasti vakiintunut juniorit, 
sillä tämän joukkueen nuo-
rimmat ovat vielä reippaasti 
alle parikymppisiä. Papoilla 
alkaa pikkuhiljaa jo vuodet, 
sekä joka vuosi kasvava vat-
sa painaa, mutta into ja yritys 
maalintekoon on edelleen tal-
lella. 

Tauno-ope, joka toimi pe-
rinteisesti tuomarina, piti pe-
lin siistinä ja ottelusta muo-

dostui rehti taistelu voitosta. 
Tuomari piti myös huolen, 
ettei ottelusta tullut liian va-
kava ja paikallaolijoilla pilke 
silmäkulmassa säilyi. Ottelu 
päättyi lopulta juniorien voit-
toon lukemin 2-0.

Koulun kentälle oli tänä-
kin vuonna saapunut run-
saasti yleisöä ja palloa pääs-
tään potkimaan varmasti 
myös ensi kesänä. Sekä tie-
tenkin sitä seuraavana, jolloin 
järjestetään 10-vuotis juhla-
turnaus, johon on tarkoitus 
keksiä jotain pientä lisäviih-
dykettä kylänväelle.

Tuukka Kujala

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti
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* Ratsastustunnit pienryhmissä

* Yksityistunnit

* Maastoratsastukset

* Ratsastuskursseja

* Talutusratsastusta

* Kysy räätälöityjä palveluja        
   esim. yrityksesi tarpeisiin. 

MEILLÄ NYT RATSASTUSPALVELUJA!

Tuntivaraukset:
puh. 040 2183 222 

Hirvaskoskentie 31,
93270 Sotkajärvi.

www.hirvaskoski.fi

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

VAALEAT 
KESÄLAUKUT

-50%

-30%

Alennetuista hinnoista 
VIELÄ

PUOLET POIS

Nyt kun kesä mennyt on ja syksy saapuu…

REPPUjA 
HYVÄ 

vALIKoIMA!

Tarjous voimassa vain ke-la 6.-9.8.2014

Loppuviikon ALEN RYSÄYS!

Moni kesälomalainen kai-
paa mökille pientä askaret-
ta ajankuluksi, ja yleensä 
vapaa-ajan asunnolla myös 
riittää monenlaista varuste-
lu- tai korjaustarvetta. Nik-
karointi on mainio tapa 
irtaantua lomalla tai viikon-
loppuna arjen stressistä – sa-
malla tulee omin käsin ra-
kennettua mökille jotain 
hyödyllistä ja kaunista.

Nikkarointi on tunnet-
tu rentouttavasta, jopa tera-
peuttisesta vaikutuksestaan. 
Mökkiolosuhteet luovat 
mainiot puitteet harrastuk-
selle; tontin raivauksen sivu-
tuotteena syntyvistä oksai-

Oikeilla työkaluilla onnistuu
sista kuusenkarahkoista saa 
komeita naulakoita moneen 
käyttöön. Siivekkäitä mök-
kinaapureita voi puolestaan 
muistaa rakentamalla tontil-
le sympaattisia linnunpönt-
töjä. Pidemmällä lomalla tai 
isommalla talkooporukalla 
syntyy jo uusi mökkiterassi 
tai laituri.

Työkalut  
avainasemassa
Mökillä nikkarointi on huo-
mattavasti tehokkaampaa ja 
mukavampaa oikeilla työka-
luilla. Tukeva kirvesmiehen 
vasara on työkalupakin va-

kiovaruste. Kaarisahalla lau-
dat ja oksat katkeavat käden 
käänteessä. Kokoontaitet-
tava työpenkki puolestaan 
on ihanteellinen mökkiolo-
suhteisiin, etenkin jos kulje-
tus- ja säilytystilaa on rajoi-
tetusti.


