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pkt

ohut
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skipper´s
lakritsipiippu
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2,99
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hammasharja
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kpl

junior 
hammastahna 50 ml

0,99
kpl

suihkusaippuat 500 ml

2,50
plo

vartalovoide 500 ml

3,99
plo

sitrus 
spray 

wc-puhdistaja 
500 ml

2,59
plo

raikas omena, 
merenraikas, mänty 

nestepullo 
750 ml

2,10
plo

UUTUUS!

UUTUUS!

   SyySmarkkinoille ja 
kansallisiin kenttäratsastuskisoihin

Toivotamme 
sinut tervetulleeksi

Lue lisää valmistautumisesta 
Pudasjärvi lehdestä 20.8.2014

Tiedustelut:
Juha-Pekka Sillanpää puh. 0400 688 440

toimisto ja paikkavaraukset puh. 010 272 3775 

ammattioppilaitokselle (Jyrkkäkoskentie 18) Lauantaina 13.9.2014 

Tapahtumia 

aamusta iltaan! 

TERVETULOA!
OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle
KANGAS JA OMPELIMO 

SARAAN
Puistotie 2 A 1 

Pe 22.8. klo 10-16.30
Erä ESITTELY-

KONEITA
-30%

Esittelyssä 
mukana suositut 

koulumallit
BROTHER - BERNINA

HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

Varaa aika

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
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Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819

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.

Syyskuun alusta alkaen Fysioterapia aikoja 
Annikalle ja Lindalle.

Fysioterapia, hieronta, infrapunasauna, kuntosali. 

Tiistaina 2.9. kuntosalille ILMAISEKSI
Tervetuloa tutustumaan uusiin 

fysioterapeutteihimme Annikaan ja Lindaan, 
jotka opastavat laitteiden käyttöön 

klo 12-18 välillä!

:

 

Mainio tuotto. Ja vain asiakasomistajille. 
Olemme tehneet sinua varten uuden tuotteen, Tuotto-osuuden. Tavoittelemme sille 
tänä vuonna 3,25 % tuottoa*. Sijoitat suoraan omistamasi Osuuspankin pääomaan. 
Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat aina pankin toiminnan 
tuloksellisuudesta. 
Kysy lisää Pudasjärven Osuuspankista tai vieraile osoitteessa op.fi/tuotto-osuus. 
*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja tuotto-osuuksien takaisinmaksamiseen sisältyy tiettyjä ehtoja. Tutustu 
merkintäesitteeseen. 

Yhdessä hyvä tulee. 

Veden, tulen ja 
valon juhla

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella 

Liitteenä
sivut 7-14
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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
LOMALLA

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

Rakkaamme

Alpo Otto
YLILEHTO

Lempeät enkelit kulkevat
välillä taivaan ja maan.
Rakkaus ei koskaan katoa.
Kohtaamme uudestaan.
 Anna Mari Kaskinen

Puolisoa, isää, veljeä kaivaten
Kaarina
lapset perheineen
Anja sisko perheineen
Tyyne anoppi perheineen
sukulaiset ja ystävät

 1.3.1935
	4.8.2014

Siunaus toimitettu hiljaisuudessa 16.8.2014. Kiitos osanotosta.
Myyntineuvottelija, 
taitto
Jenni Peltoniemi
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Messu  kirkossa su 24.8. 
kello 10,   Jaakko Sääski-
lahti,  Juha Rauhala, Keijo 
Piirainen. 
Taksi seurakuntakodilta 
kello 9.30, omavastuu 5 € 
edestakainen matka.  

Kirkkoretki Taivalkos-
ken kirkkoon su 31.8. Läh-
tö seurakuntakodilta kel-
lo 8.45 ja paluu noin kello 
15.00. Jumalanpalveluksessa 
saarnaa Oskari Holmström, 
toimittaa Kaarina Rauha-
la. Jumalanpalveluksen jäl-
keen seurakuntakodissa lä-
hetyslounas ja kahvit (10€, 
maksetaan perillä). Lounaan 
jälkeen Oskari ja Anna-Riit-
ta Holmström kertovat työs-
tään Tansaniassa sanoin ja 
kuvin. Linja-autokyyti mak-
saa 10€.  Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon, p. 
(08) 882 3100 pe 22.8. men-
nessä. Retkelle ovat kaikki 
tervetulleita mukaan – eikö-
hän laiteta linja-auto täyteen 
ja käydään joukolla moik-
kaamassa Oskaria ja Anna-
Riittaa.
Tulossa: Ruskaretki Kuusa-

moon ti 9.9. Lähtö seurakun-
takodilta kello 8 ja paluu n. 
kello 19. Retken kohderyh-
mänä on seurakunnan toi-
mintaan tavalla tai toisella 
osallistuvat vapaaehtoiset, 
talkoolaiset ja vastuunkan-
tajat. Omavastuu hinta on 20 
€/hlö, sisältää matkat, ruo-
kailut ja kahvit Kuusamon 
Lomakartanossa.  Ilmoit-
tautumiset ti 2.9. mennessä 
kirkkoherranvirastoon (08) 
882 3100.
Koillismaan rovastikun-
nan lähimmäispalvelun pe-
ruskurssi Hilturannan lei-
rikeskuksessa 26.-28.9.2014. 
Kurssille kutsutaan osallis-
tumaan erityisesti uusia va-
paaehtoistoiminnasta kiin-
nostuneita. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen  11.9. men-
nessä diakoniatyöntekijä 
Eeva Leinonen  0400 866480.

Kuorot: Vox Margarita ke 
27.8. kello 18, kirkkokuoro to 
28.8. kello 18.
Perhekerhot:  Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 20.8. 
ja ke 27.8. ja to 21.8 ja to 28.8..
kello 10-13, iltaperhekerho 
seurakuntakodissa to  21.8. 
ja to 28.8. kello 16.30-18.30. 
Perhekerho Korpisen kyläta-
lossa ke 20.8. ja ke 27.8.  kel-
lo 10-13.
Lapsiparkki kokoontuu seu-
rakuntakodin päiväkerhoti-
loissa perjantaisin kello  9.30 
-12 alk. 22.8. Lapsiparkki on 
tarkoitettu 1 -5 vuotiaille. 
Kotoa laitetaan mukaan vä-
lipala. Parkkiin otetaan ker-
rallaan 15 lasta. Ennakkoon 
ilmoittautuneita otetaan 10, 
ja loput 5 paikkaa jätetään 
akuuttitarvetta varten. Il-
moittautumiset p. (08) 882 
3100.

Satumuskari Hopeatiu-
ku kokoontuu seurakun-
takodin päiväkerhotilas-
sa perjantaisin alk. 29.8. 
Ryhmiä on kaksi: 2-3 vuo-
tiaille kello  9.30 – 10.15 ja 
4-5 vuotiaille kello 10.30 
-11.15. Satumuskarista 
on halutessa mahdollista 
siirtyä lapsiparkkiin.  Li-
sätietoa Sinikalta p. 040 
5714629.
Kesäkahvila ke 20.8. kello 
12-14 kanttorilassa. 
Siioninvirsiseurat  Kor-
pisella Liisa ja Aarne Pu-
tulalla  pe 22.8. kello 18.
Rauhanyhdistykset:  Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 
24.8. kello 17 (Jukka Leh-
to, Tauno Kujala).
Haudattu:  Sanni Maria 
Nurmela  80 v, Alpo Otto 
Ylilehto  79 v.

Ota opiksi
Uutisista olemme saaneet kuulla, että tänä syksynä 
yli 60 000 ekaluokkalaista aloitti opintien. Monessa 
kodissa on yhdessä kuljettu ja arvioitu koululaisten 
kanssa kulkemaan viisaasti kotiportilta kouluun. Myös 
autoilijoita ja muita kulkijoita muistutetaan asiasta: ke-
vennä kaasua, sillä lapsia kulkee tiellä!

Koulussa lasten kanssa käydään opin alkuvaiheessa 
läpi järjestyssääntöjä ja yhteistä hyvää edistäviä ohjei-
ta. Jo pienet koululaiset oppivat varsin pian, mitä sään-
töjen rikkomisesta, läksyjen tekemättä jättämisestä tai 
toisen kiusaamisesta seuraa. Jotta lapset muistavat ja 
toimivat sääntöjen mukaan, on vanhempien ja opetta-
jien tärkeää kerrata lapselle, mikä merkitys säännöil-
lä on.

Jumala on luonut maailman ja antanut jokaiselle ih-
misille tehtävän tänne maan päälle. Jo Paratiisissa Ee-
valle ja Adamille annettiin ohjeet, kuinka he voivat elää 
paratiisissa. Siellä oli hyvin yksinkertainen sääntö, jo-
ten voisi kuvitella, että se on helppo muistaa ja nou-
dattaa. Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. 
Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, 

älä syö. (Moos.2:16) Jumalan antama ohje unohtui lii-
an suuren houkutuksen alle. Ja ihminen lankesi syntiin.

Ensi sunnuntain kirkkovuoden tekstit puhu-
vat etsikkoajoista. Mitähän se tarkoittaa? Etsikkoai-
ka on aika, jolloin Jumala katsoo kansansa puoleen 
(Luuk.1:68, 19:44) ja kutsuu ihmisiä tai ihmistä Hä-
nen valtakuntansa yhteyteen. Omaatuntoa ei kannata 
paaduttaa, eikä kutsujan ääntä paeta. Jos te tänä päi-
vänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sy-
däntänne. (Hepr. 3:15) Kannattaa pyytää Jumalalta 
voimia ja viisautta toimia oikein Jumalan sanan kut-
sulle. Sananlaskuista voimme ohjeita moniin tilantei-
siin, tähänkin voisi soveltaa Salomonin viisautta: Taivu-
ta mielesi kuulemaan neuvoja, avaa korvasi viisaudelle. 
(Sananl.22:12)

Jeremian kirjassa kerrotaan kansasta, joka ei totel-
lut Herran sanoja kehotuksista huolimatta. Näin sa-
noo Herra: - Pysähtykää ja katsokaa, minne olette me-
nossa, ottakaa oppia menneistä ajoista! Valitkaa oikea 
tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, 
mutta te vastasitte: ”Emme kulje!”(Jer. 6:16) Kansal-

le kävi ikävästi, koska se ei totellut Herran neuvo-
ja. Tämä raamatun kohta haluaa opettaa myös tämän 
ajan ihmisiä, että ottaisimme opiksi menneistä ajoista.

Niin lapset kuin me aikuiset olemme ohjeiden un-
hoittavaisia kuulijoita, joten tarvitsemme usein ker-
tausta näissä asioissa. Näin on myös Jumalan sanan 
mukaan eläminen. Jotta emme ala kulkea omien sään-
töjemme mukaan, meidän on tärkeää käydä Jumalan 
sanan kuulossa.

Usko on täydellisesti Jumalan lahja. Lahja on sel-
lainen asia, jota ei voi ansaita, mutta sitä voi pyytää. 
Lahjan antamiselle on kuitenkin olemassa oma aikan-
sa, jolloin se tulisi ottaa vastaan. Jos sen ohittaa, voi 
olla että lahja jää saamatta. ”Etsikää 
Herraa, kun hänet voi löytää, huuta-
kaa häntä avuksi kun hän on lähellä.” 
(Jes.55:6) 

Eeva Leinonen
diakonissa

Vanhempainyhdistys  
kävi turvaamassa koulutietä

Pudasjärven vanhempainyhdistyksestä Mirka Pääkkö, 
Katri Kemppanen, Inka Kipinä ja Kirsi Kipinä seuraa-
massa koululaisliikennettä koulujen alettua.

Pudasjärven Vanhempainyh-
distys oli myös tänä syksy-
nä turvaamassa lasten koulu-
tietä torstaina 7.8. kun koulut 
alkoivat. Suojatiepäivystys 
oli sekä Kurenalan koulun 
että Liikuntahallin risteyksis-
sä. Aamun ja päivän aikana 
saimme nähdä surullisia asi-
oita. Autoilla on kiire, mut-
ta niin myös pyöräilijöillä ja 
skeittilautailijoilla. Havainto-
na oli, että suojateitä ei käyte-
tä, vaan oikaistaan sen lähet-
tyviltä. Polkupyörällä tehtiin 
yksi oikeaoppinen suojatien 
ylitys; isä opasti poikaansa ja 
molemmat taluttivat pyörän-
sä suojatien yli.

Vanhempainyhdistys toi-
voo, että heti näin lukuvuo-
den alussa koulussa ker-
rattaisiin liikennesääntöjä. 
Lisäksi haastetaan lasten 
vanhemmat päivittämään 
oman osaamisen niin jalan-
kulkijana, pyöräilijänä kuin 
autoilijanakin.

Vanhempainyhdistys toivoo turvallista koulutietä kaikille 
lapsille ja nuorille!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Syötekylä järjestää 
Maailmankylä2015 tapahtuman

Hyvinvointipäivässä Ylitor-
nion Etelä-Portimojärvellä 
julkistettiin lauantaina 16.8. 
Maailmankylä2015 tapah-
tuman järjestävä kylä. Elo-
kuun alussa vuonna 2015 
järjestettävän tapahtuman 
tunnuksena oleva maail-
manmatto ja Maailman-
kylätitteli siirtyivät maa-
kuntarajan eteläpuolelle 
Syötekylälle Pudasjärvelle. 

Teija Särkelä ja Katri Vir-
tanen Syötekylältä ottivat 
vastaan maailmanmaton, 
jonka luovuttivat Vuoden 
2014 maailmankylä-tapah-
tuman isäntä Raimo Keski-
talo Kantomaanpäästä sekä 
maailmankylä-tapahtuman 
äiti, Marja Tuominen Mel-
tosjärveltä. 

Maailmankylä2015 jul-
kistettiin osana KyläHyve 
ry:n järjestämää Hyvinvoin-
tiseminaaria. Tilaisuudessa 
oli mukana noin 50 vierasta, 
jotka mielellään luovuttivat 
maailmanmaton Pudasjär-
ven Syötteelle. Osallistu-
jat jäivät miettimään, josko 
ensi vuonna Lapista tultai-
siin Syötteelle linja-autolla 
tapahtumaa seuraamaan. 

Juuri tätä, verkostoitu-

mista, yhteisöllisyyttä ja 
oppimista, on maailman-
kylä-tapahtuman idea ja 
tarkoitus. Oppia toisilta, 
näyttää omaa osaamista ja 

Maailmankylä2015 julkistettiin osana KyläHyve ry:n järjestämää Hyvinvointisemi-
naaria. Syötekylän puolesta tunnuksena olevan maailmanmaton ottivat vastaan 
mökkiläisyhdistyksen puheenjohtaja Katri Virtanen ja yrittäjien edustajana Tei-
ja Särkelä (kolmas vasemmalta). Maton luovuttivat Marja Tuominen (toinen vas.) 
Meltosjärveltä ja Maailmakylä2014 Kantomaanpään kyläyhdistyksen puheenjohta-
ja Raimo Keskitalo.

kulkea käsi kädessä eteen-
päin. Kylät ovat saman-
laisia joka puolella maata, 
olivatpa ne pieniä tai iso-
ja. Yhdessä tekemällä pääs-

tään asioissa pidemmälle.

Eija Leppäjärvi

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

Hinnat voimassa 
to-su 21.-24.8.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

249
Atria naudan  
jauheliha 17%
400 g (6,23/kg) 

rs 2295

Paikkakunnan puhdasta Mustikkaa
5kg:n laatikko (4,59kg)

LTK

Ilman korttia 3,99 rs (9,98/kg)

295
HK viljaporsaan kass-
lerpihvit
450 g (6,56/kg)
marinoitu

rs
Ilman korttia 3,89 rs (8,64/kg)

Kesäkaali 
suomi

Hevisti parempi
Uudistimme hedelmä- ja vihannesosastomme

069   
Kg

20v.

-37 % -24 %

Suomalaiseen makuun
Meillä 
grillattu 
lämmin 
suomalainen 
grillikylki

Katso  
sinappiset lihapullat -resepti 

www.k-supermarket.fi

290   
PKT

Löfbergs kahvit
useita paahtoasteita 
(5,80 kg)

Ämmän Leivän 
graham 
sämpylät
8kpl/400g 
(6,48 kg)

normaalisti 5,29 pkt

995 
Kg 259   

Tarjoukset voimassa to-su 21.-24.8.

Osallistu arvontaan! 
Palkintona Wilfa Optimal 

kahvinkeitin.
(arvo n. 190€), lisäksi 
muita kahvipalkintoja.

Arvontapäivä 28.8.

Seuraa 
ilmoitteluamme 
jatkossa myös 

Pudasjärvi-lehdestä!

Pss

Valion konsulentti 
maistattaa torstaina 

21.8. klo 10-17

 Valio sileä/raikas 
jogurtteja

150 g

Osta 3 Maksa 2! HK:n ohuen ohut 
meetvurstit
kaikki maut 150 g
(15,93 kg)

PKT

Saamme 
vielä rajoitettuja 

eriä 
Musta ja Puna/

valkoherukkaa 5kg:n 
laatikoita. 

Jätä varauksesi 
palvelutiskille.

239   

Loppuviikosta 
saamme erän 
valion venäjän 
markkinoille 

tehtyjä edullisia 
Oltermanni 
juustoja.

 Sunnuntaina 
24.8. 1000:lle 

asiakkaalle 
Bal Snacks peru-
nalastu 70 g pussi 

kaupan päälle.

ERÄ

Ompelupalvelu

KAIKKI LOPUT
sängynPeITe TIKIT jA 

vAhAKAnKAAT 
PUOLeen hInTAAn!
Myös muita hyviä tarjouksia!

Parhaat viedään päältä! 

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-to 9-15, 
pe-la suljettu

PERÄKÄRRYKIRPPIS 
TORILLA

LAUANTAINA 23.8.
- elokuun ilmainen toripaikkapäivä -

PAIKALLA:
Paljon myyjiä

Pudasjärven  Eläkeläiset ry myyvät kahvia ja lättyjä
Yhteislaulua ja muuta ohjelmaa klo 11 alkaen

Tervetuloa myymään ja 
ostamaan!

Varaa myyntipaikkasi to 21.8. mennessä 
040 730 9481 / Kerttu Simu

Kurenalan kyläyhdistys ry

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Pohjola-opiston Kymppi-
linja tarjoaa ainutlaatui-
sen tilaisuuden peruskou-
lun vuonna 2013 tai 2014 
päättäneille nuorille ko-
rottaa peruskoulun arvo-
sanoja mukavassa yhtei-
sössä ja pienessä ryhmässä 
opiskellen. Peruskoulun 
arvosanojen korottaminen 
Kymppilinjalla antaa opis-
kelijalle paremmat jatko-
opiskelumahdollisuudet ja 
aikaa ammatinvalinnalle. 
Kansanopistovuodesta saa 
myös lisäpisteitä (6p.) ke-
vään yhteishaussa. 

Lukuvuoden mittaisel-
la Kymppilinjalla on vie-
lä muutamia opiskelupaik-
koja vapaana.

Kymppilinjan opetus, 
oppimateriaalit ja kou-
luruokailu ovat ilmaisia. 
Kansanopisto-opiskeluun 
kuuluu myös asumisen 
järjestyminen tarvittaes-

Kymppilinja – nuoren 
mahdollisuus Oulussa

sa. Soluasuntojen vapaista 
paikoista voi kysyä yhteys-
henkilöltä.

Pohjola-opisto on Ou-
lun Seudun Setlement-
ti ry:n ylläpitämä kan-
sanopisto, joka sijaitsee 
Oulussa Tuiran kaupun-
ginosassa. Opiston opin-
tolinjat kestävät yleensä 
lukuvuoden. Pohjola-opis-
tossa voi suorittaa perus-
kouluopintoja, ammat-
titutkintoon valmistavia 
opintoja tai viettää kan-
sanopistovuoden valmis-
tautuen esim. tuleviin pää-
sykokeisiin. Esimerkiksi 
Pohjola-opiston Kasvatus-
tieteen linjalla voi valmis-
tautua tehokkaasti ensi ke-
vään Vakava-kokeeseen ja 
siten vahvistaa mahdolli-
suuksiaan yliopistopaik-
kojen jaossa.

Pohjola-opisto tiedotus

Elomarkkinat Huonekaluliike Heikkilässä
Huonekaluliike Heikki-
lä järjesti viime perjantaina 
15.8. Elomarkkinat-tapah-
tuman. jossa päivän kulues-
sa vieraili arviolta noin 500 
asiakasta. Tuote-esittelyjen 
ohella asiakkaille oli myös 
grillimakkara- ja kahvitar-
joilu. Ulla ja Tommi Heik-
kilä kertoivat, että he ovat 
saaneet tapahtumapäivistä 
hyvää palautetta.

-Järjestämmekin tällaisia 
tapahtumia vähintään pari 
kertaa vuodessa. Tapahtu-
missa vierailee perinteisesti 
kävijöitä ympäri Pudasjär-
veä, joten samalla asiakkaat 
saavat myös tavata vanho-
ja tuttujaan ja vaihtaa kuu-
lumisia, totesivat Heikkilät.

Pudasjärveläiset Arto 
ja Minna Juurikka kävivät 
hankkimassa huonekaluja 
hiljattain valmistuneeseen 
omakotitaloonsa. Juurikat 
totesivat, että heidän mie-
lestään huonekaluhankin-
nat on mukava tehdä omal-
ta asuinpaikkakunnalta.

-Kotiinkuljetus- ja koko-
amispalvelutkin saa veloi-
tuksetta, joka on hyvä asia, 
kertoi Minna Juurikka.

Huonekalutehdas E J 
Hiipakan edustaja Ann-So-
fia Kinnari kertoi, että Ete-
lä-Pohjanmaalla Jurvassa 
sijaitsevassa tehtaassa val-
mistetaan erilaisia kodin 
säilytyskalusteita, esimer-
kiksi hyllystöjä, komeroita 

ja tv-tasoja sekä sohvapöy-
tiä. Hiipakka on tällä het-
kellä maan johtavia huo-
nekaluvalmistajia. Se on 
perheyritys ja toimii jo nel-
jännessä sukupolvessa, to-
tesi Kinnari.

Tehtaan asiantunti-
ja Timo Huhta-aho oli pai-
kalla esittelemässä Unicon 
runkosänkyjä ja joustin-
patjoja sekä Sofacon koti-
maisia sohvia ja vuodesoh-
via. Huhta-aho kertoi, että 
Unicon tuotteet ovat koti-
maisia ja ne valmistetaan 
Kauhavalla. Yritys toimii 
jo toisessa sukupolvessa ja 
esimerkiksi valmistamiam-

me sänkyjä on myyty jo 
1980-luvulta lähtien, totesi 
Huhta-aho.

Mattoasiantuntija Juha 
Nättinen kertoi, että Matto-
kymppi on mattojen maa-
hantuoja.

-Sileäksi kudotut matot 
tuodaan Belgiasta, käytävä 
eli bukleematot Kreikasta ja 
Belgiasta sekä kudotut puu-
villamatot Intiasta.

-Mattohankinnoissa asi-
akkaat kiinnittävät huomi-
oita mattojen sopivuuteen 
talon muuhun sisustuk-
seen ja mattojen helppohoi-
toisuuteen. Kesäkäyttöön 
hankitaan usein keveitä, si-

Pudasjärveläiset Arto ja Minna Juurikka kävivät hankkimassa hiljattain valmistuneeseen taloonsa uusia huone-
kaluja. Juurikoiden mielestä huonekalut on hyvä ostaa asuinpaikkakunnalta. Kotiinkuljetus- ja kokoamispalve-
lutkin saa veloituksetta, totesi pariskunta tyytyväisenä.

Kuvassa kotimaisia kalusteuutuuksia Hiipakan tehtaal-
ta.

Tapahtumapäi-
vänä arpalipuk-
keiden täyttä-
neiden kesken 
arvottiin Jopo 
polkupyö-
rä, jonka voitti 
Anna Graber.

leäksi kudottuja mattoja 
ja talveksi taas pehmeäm-
piä ryijy- tai nukkamatto-
ja. Koska suurin osa suoma-
laisista hankkii vesipestäviä 
mattoja, mattovalikoimas-
tamme vähintään 90 pro-
senttia onkin vesipestäviä, 

totesi Nättinen. Tapahtu-
mapäivänä arpalipukkei-
den täyttäneiden kesken 
arvottiin Jopo polkupyörä, 
jonka voitti Anna Graber. 

Pertti Kuusisto

Pudasjärven Urheilijoiden 
Voimistelujaoston väki on 
tehnyt kesäaikana talkootöi-
tä Jyrkkäkosken huveissa ja 
KesäPilikissä. Rahaa on ke-
rätty ensi kesän Gymnastra-
da kansainvälisen voimis-
telutapahtuman reissuun. 
Jumpparyhmistä on pidetty 
kesän aikana lomaa. Ryhmät 
aloittavat toimintansa syys-
kuun alussa. 

Varhaisnuorille järjestet-
tiin Disko tiistaina 12.8. Jyrk-
käkoskella. Paikalla oli lähes DJ Markus soitti nuorten toivomaa musiikkia. 

Varhaisnuorten diskossa oli tunnelma katossa.

Varhaisnuorten disko Jyrkkäkoskella
60 iloista tanssijaa. Ikähaita-
ri oli 6 - 13 vuotta. Ilta meni 
hienosti. DJ Markuksen soit-
taessa hyviä biisejä tunnel-
ma nousi kattoon, kertoo 
jaoston puheenjohtaja Kir-
si Kipinä. Kaikilla oli niin 
hauskaa, että päätettiin jär-
jestää myös keväällä koulu-
jen loppumisen aikaan Dis-
co. HT



4 5nro 34PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti20.8.2014 20.8.2014nro 34

Enemmän kuin edullinen

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Tuoretorin tuotteet voimassa 26.8. asti.

359
pkt

Rainbow
Porsaan ulkofileepihvit 
360 g (9,97 kg)

649
pkt

Atria
Broilerin 
grillileike
BBQ marinoitu
900 g (7,21 kg)

Snellman
Sika-nauta jauheliha
400 g (6,98 kg)

279
Snellman

pkt

Saarioinen
Kultakinkku, kulta-
kalkkuna tai 
-pippurikalkkuna
200 g (14,45 kg)

Pingviini
Vaniljakermajäätelö
1 l

289pkt 149pkt

Flora vanilla
Vaniljakastike
0,25 l (5,56 kg)

Antell
Ruisruis
9 kpl 450 g (3,98 kg)

139prk 179pss

Rainbow
Marjakeitot
1 l 

183prk

HK 
Mikrovalmiit ateriat
300 g (5,97 kg)

179 pkt

Suomalainen
Porkkana 1 kg

Suomalainen
Champ herkkusieni
200 g (5,95 kg)

069pss

119ras

Golden Delicious
Omena

129kg
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Koulukampuksen työmaalle  
hirrestä rakennettu työmaataulu

Pudasjärven Koulukampus-
työmaalle pystytettiin vii-
me viikon keskiviikkona 
Kontiotuotteen hirrestä ra-
kennettavaa työmaatau-
lua. Perjantaina valmistunut 
työmaataulu näkyy ohikul-
kijoille hyvin molempiin 
suuntiin. Taulukehikon ra-
kentamistyössä olivat ura-
koitsija Esa Konttinen ja kir-
vesmies Antero Eskelinen 
sekä kuorma-autonosturei-
neen autoilija Juha Huhtela.

Koulukampuksen 
työmaalle Kontiotuotteen 

hirsistä rakennettu työ-
maataulu näkyy 

Oulu-Kuusamotiellä
 liikkuville hyvin 

molempiin suuntiin.
Kuva  EL

Lähihoitajia valmistui Pudasjärvelle
Oulun Aikuiskoulutuskes-
kus toteutti Pudasjärvel-
lä Lähihoitajakoulutuksen, 
jonka kurssin valmistumis-
juhlaa vietettiin maanan-
taina 4.8. seurakuntakes-
kuksessa. Kurssi oli alkanut 
24.9.2012. Osa kurssin opis-
kelijoista valmistui tutkin-
nostaan jo keväällä ja paril-
la opiskelijalla on opiskelut 
hieman kesken. Yhteinen 
juhla päätettiin kuitenkin 
pitää elokuun alussa. Suu-
rin osa valmistuneista ovat 
pudasjärveläisiä.

Koulutuksen vastaava 
opettaja Aila Määttä kerta-
si vajaan kahden vuoden 
opintojen kulkua sekä ku-
vasi lähihoitajan ammatin 
merkitystä opiskelijan it-
sensä ja yhteiskunnan kan-
nalta. Tärkeänä hän näki, 

että lähihoitajilla on edel-
leen hyvä työtilanne Pu-
dasjärvellä ja koko Suomes-
sa. Lähihoitajien puheen 
piti Raisa Ollila. Stipende-

Valmistuneet lähihoitajat yhteiskuvassa, eturivissä vasemmalta: Harri Inkeröinen, 
Heidi Vähäkuopus, Teija Laakkonen, Raisa Ollila, Tiina Aarnipuro, Anne Jussila, 
Sari Juurikka ja Anne Liikanen. Takarivissä vasemmalta Juha Mertala, Sari Leino-
nen, Juha Sundman, Sinikka Jaakola, Seppo Ojala, Helena Nyman, Sirpa Nurmela, 
Susanna Korvala ja Teija Vähäkuopus. 

jä jakoivat muun muassa 
Superin ja Tehyn ammat-
tiosastot. Hartaushetken 
toimittivat Pudasjärven 
seurakunnan kirkkoher-

ra Juha Rauhala ja kanttori 
Keijo Piirainen. Todistukset 
jakoivat Aila Määttä ja Hei-
di Väisänen. HT

Punaiset huomioasusteet 
eivät kelpaa hirvimetsälle

Tänä vuonna helmi-
kuussa voimaan tul-
leen uuden asetuksen 
mukaan punaiset huo-
mioasusteet eivät enää 
kelpaa hirvimetsälle. 
Tulevana syksynä hir-
ven metsästykseen osal-
listuvien päähineen ja 
ylävartalon peittävän 
asusteen, liivin tai takin 
väri tulee olla oranssi 
tai oranssin-punainen. 
Syynä uusiin vaatimuk-
siin on se, että kastues-
saan asusteen punainen 
väri ei näy hyvin syk-

syisessä metsässä. Li-
säksi punavihersokeat 
henkilöt eivät erota pu-
naista väriä vihreästä 
taustasta.

Metsästysseuroille jo 
pitkään esimerkiksi hir-
vilippiksiä ja metsäs-
tysliivejä sekä seurojen 
hihamerkkejä toimitta-
nut Eila Puurunen Pai-
nopalvelu Puurusesta 
muistuttaa, että uuden 
asetuksen mukaista 
huomioväriä on oltava 
vähintään 2/3 vaatteen 
ja päähineen näkyvästä 

pinta-alasta.
-Painopalvelun kaut-

ta hankittuihin asustei-
siin saa seuran oman 
tunnuksen tai nimen. 
Lakista on tarjolla myös 
korvasuojuksilla varus-
tettu talviversio. Vali-
koimiin kuuluva huo-
mioliivi on käyttäjien 
mukaan kevyt ja ilma-
va, kertoi Puurunen. 
Painopalvelun tuottei-
siin voi käydä tutustu-
massa Jukolantien toi-
mitiloissa. PK

Kuvassa metsästyksen harrastajalla yllään hirvimetsällä käytettävä 
huomioliivi ja päähine, jotka täyttävät uuden asetuksen vaatimukset. 
Ylävartaloa peittävän takin tai liivin ja päähineen väri tulee olla oranssi 
tai oranssin-punainen ja huomioväriä on oltava vähintään 2/3 vaatteen 
ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

Ikäihmisten 
päivätoiminta entistä 

kuntouttavampaa 
Oulunkaari on yhtenäistä-
nyt vanhuspalveluiden päi-
vätoimintojen sisältöä ja 
kehittänyt sitä entistä kun-
touttavammaksi ja tavoit-
teellisemmaksi. Kaikille 
asiakkaille toteutetaan esi-
merkiksi Toimiva-testit, joi-
den avulla pystytään seu-
raamaan toimintakykyä ja 
arvioimaan päivätoiminnan 
vaikuttavuutta. Kaikkien 
palvelualueiden kuntoutta-
van päivätoiminnan päivä-
ohjelmat pohjautuvat nyt 
samaan runkoon, joka koros-
taa toiminnallisuutta. Kun-
takohtaisten toimintasuun-
nitelmien kehittämisessä on 
kuitenkin huomioitu myös 
kuntien paikallisuus ja eri-
tyispiirteet. Myös asiakas-
viestintää ja tiedottamista on 
lisätty.  

Työ on tehty poimimalla 
kaikista yksiköistä parhaat 
toimintamallit. Muutoksis-
sa on hyödynnetty erityisesti 
Iin ja Kuivaniemen kuntout-
tavan päivätoiminnan mallia 
ja henkilöstön osaamista. 

Päivätoiminnan tavoite 
on edistää ikääntyneen ko-
tona asumista ja sosiaalista 
turvallisuutta osallisuuden 
ja toiminnallisuuden kaut-
ta. Ikäihmisten hyvinvoinnin 
lisääminen päivätoiminnan 
avulla on osa Oulunkaaren 
kuntayhtymän strategian, 
vanhuspalveluiden tiekartan 
ja vanhuspalvelusuunnitel-

man tavoitteita.
Vanhuspalvelulain mu-

kaan kunnan on osoitettava 
voimavaroja muun muassa 
ikääntyneen väestön toimin-
takyvyn ja itsenäisen suoriu-
tumisen tukemiseen. Oulun-
kaaren vanhuspalvelut on 
toteuttanut vanhuspalvelu-
lain asettamia tavoitteita vii-
me syksystä lähtien Ikäih-
minen toimijana -hankkeen 
tukemana. Ikäihminen toi-
mijana – vanhuspalvelulain 
toimeenpanoa Pohjois-Suo-
messa -hanke on sosiaali- ja 
terveysministeriön rahoit-
tama, ja siihen kuuluvat La-
pin kuntien lisäksi Kuusa-
mo, Kainuu ja Oulunkaari. 
Hankkeen päätarkoitus on 
kehittää ennaltaehkäiseviä ja 
ikäihmisten kotona asumista 
tukevia palveluita ja palvelu-
prosesseja. 

Ikäihmisten päivätoimin-
nat juhlistavat kehittämistyö-
tä kaikkien palvelualueiden 
yhteisellä toimintapäivällä 
Virpiniemen liikuntaopistol-
la 27. elokuuta. Retken tar-
koitus on koota Oulunkaa-
ren alueen päivätoiminnan 
asiakkaita yhteen, jakamaan 
kuulumisia ja virkistäyty-
mään. Alustavan tiedon mu-
kaan osallistujia on tulossa 
kaikista Oulunkaaren jäsen-
kunnista, yhteensä noin sata 
ikäihmistä.

Oulunkaari tiedotus

Pudasjärven kaupunki toteutti kuluneena kesänä uu-
della LED-valaistustekniikalla Railontielle sekä Metsä-
tie-Huminatie-Rämetie lenkille katuvalaistuksen raken-
tamisen. Kuva Railontieltä.

Ensimmäiset 
LED-katuvalot Kurenalle

Pudasjärven kaupunki to-
teutti kuluneena kesänä uu-
della LED-valaistustek-
niikalla Railontielle sekä 
Metsätie-Huminatie-Räme-
tie lenkille katuvalaistuksen 
rakentamisen. Nämä tiet oli 
aikanaan jätetty valaisemat-
ta, vaikka muille ympärillä 
olevat tiet ovat valaistu. Ka-
tuvalot rakensi Sähkö-Polar 
Oy Oulusta. Kaapelivedot 
urakoi paikallinen koneura-
kointi TK Ojala Ky. 

Töiden valvoja, insinöö-
ri Topi Hyötylä Ramboll 
Oy:stä kertoi, että rakennet-
tujen kohteiden LED-valais-
tustekniikan käyttöä ja kes-
tävyyttä seurataan. 

-Jos siitä saadaan hyviä 
kokemuksia, katuvalojen 
LED- valaistus tulee yleisty-
mään. Sillä säästetään ener-
giaa 30 – 40 prosenttia pe-
rinteiseen valaistukseen 
verrattuna, kertoi Hyötylä. 
HT
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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

Liekkiryhmä 
Tulikukan 

tulitaide-esitys
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Toivotan teidät lämpimäs-
ti tervetulleeksi jo perin-
teiseksi muodostuneeseen 
Venetsialais-tapahtumaan 
Jyrkkäkoskelle. Vietämme 
yhteistä juhlaa jo kuuden-
nen kerran. Juhlikaam-
me joukolla suomalaisen 
suven päätöstä ja naut-
tikaamme sitä ”kappale 
kauneinta Suomea”- mai-
semissa hyvien ystävien, 
mökkinaapureiden ja su-
kulaisten voimalla Jyrk-
käkosken upeissa puitteis-
sa. Juhlaviikonloppu alkaa 
jo perjantaina nuorten Ve-

netsialaisilla, lauantaina päi-
vällä vietetään lasten Venet-
sialaisia ja lauantai-iltana 
juhla huipentuu tanssior-
kesteri Ässien tähdittämään 
aikuisten Venetsialais- juh-
laan.

Lions-toiminnassa mei-
dän kaikkien tehtävänä on 
auttaa ja tukea niitä, jot-
ka syystä tai toisesta ovat 
avun tarpeessa. Lionsbrän-
di kuvataan tunnuslauseel-
la ”Lions - Monta tapaa teh-
dä hyvää”. Venetsialaiset on 
varsin mielekäs tapa meille 
kaikille tehdä hyvää. Lions 

järjestön kansainvälinen tee-
ma on - ”Vahvempina yh-
dessä”, Venetsialais- juhlan 
tuoman hyvän mielen lisäk-
si olemme kuin huomaamat-
ta yhdessä auttamassa avun 
tarpeessa olevia. Lions Club 
Pudasjärvi ry:n perinteitä ja 
periaatetta noudattaen, ta-
pahtumasta kertyvät varat 
käytetään paikkakuntamme 
ihmisten hyväksi.

Tämän kokoluokan juh-
laviikonlopun järjestäminen 
toteutuu vain yhteistyöl-
lä. Kiitän jo etukäteen kaik-
kia osallistujia ja lukuisia 

yhteistyökumppaneitamme 
Yhdessä saamme loihdittua 
jälleen ikimuistoisen tapah-
tuman muistojemme jouk-
koon.

Tervetuloa Jyrkälle 
viettämään Venetsialaisia!

Pentti Taipale
Lions presidentti

Venetsialaiset onnistuvat yhteistyön ansiosta
LC Pudasjärven kuudetta 
kertaa lauantaina 30.8. järjes-
tettävät Venetsialaiset ovat 
mukava syyskesän tapah-
tuma. Viime vuonna Jyrk-
käkosken huvikeskuksessa 
tapahtumaan osallistui yli 
1200 ja tänä vuonna kävijöi-
tä odotetaan vähintäänkin 
saman verran. Pudasjärven 
Urheilijat ovat erittäin tär-
keä yhteistyökumppani Ve-
netsialaisten järjestämisessä, 
kuten neljänä aikaisempana-
kin vuonna. 

Urheiluseura tarjoaa hu-
vikeskuksessa vierailijoil-
le hienot puitteet valaistuk-

sineen, koristeluineen sekä 
tarjottavineen.

Urheilijoiden puheenjoh-
taja Seppo Sammelvuo to-
teaa, että seura on mukana 
tapahtuman järjestämisessä 
erittäin mielellään, sillä yh-
teistyö leijonien kanssa on 
pelannut oikein hyvin.

-Yhteinen tavoitteemme 
on saada yleisö viihtymään 
ja saapumaan paikalle kau-
empaakin kokemaan Venet-
sialaisten tunnelman. Pudas-
järven Urheilijoiden ansiosta 
paikalle saadaan myös iso 
joukko järjestysmiehiä.

Jyrkkäkosken huvialu-

etta on tänäkin vuonna uu-
distettu. Sammelvuo kertoo, 
että tämän vuoden aikana 
on muun muassa täydennet-
ty opasteita, maalattu ja uu-
distettu rakenteita sekä siis-
titty ympäristöä.

-Sisätilojen osalta esimer-
kiksi päätanssipaikassa, Rie-
muliiterissä esiintymislavaa 
on madallettu, jonka ansios-
ta orkesteri ja yleisö saa toi-
siinsa paremman kontaktin. 
Seiniä on koristeltu kukka-
köynnöksin ja huvikeskuk-
sen toimintahistoriasta ker-
tovilla, aikanaan pidettyjen 
tapahtumien vanhoilla ju-
listetauluilla. Riemuliiteris-
sä on tanssiväellä isot tilat 
ja tanssimaan mahtunee liki 
1000 ihmistä, tiesi Sammel-
vuo.

-Ulkoesiintymislavaa on 
verhoiltu harmaasävyisil-
lä retrolaudoilla. Lava toi-
mii Venetsialaisten aikaan 
ulkoravintolana, jossa Aki 
Niemitalon kokkitiimi val-
mistaa pariloitua lohta ja 
chilihärkää. Viereisellä kios-
killa voidaan valmistaa rans-
kalaisia perunoita ja hampu-
rilaisia, josta onkin saatu jo 
tälle kesälle hyvää palautetta 
esimerkiksi nuorisolta. Juh-
laan saapuvien kannattaa 
muistaa, että Jyrkkäkoskel-
ta ei löydy nostoautomaatte-
ja, joten kannattaakin vara-
ta käteistä rahaa mukaansa, 
mikä myös nopeuttaa palve-
lua, muistutti Sammelvuo.

-Karaoken ystäville Hi-
kimajassa on pieni tanssiti-
la ja uudistetut karaokelait-
teet, maja on maalattu ja sen 
alkuperäiset ikkunat on kun-
nostettu. Alueella on kol-
me b-oikeuksin varustettua 
baaria, joista yksi Hikima-
jassa. Kelohirsistä, pääosin 
maan alle rakennettu Revon-
tuli Disco hakee vertaistaan 
koko maassa, jossa viihtymi-

sestä pitävät huolta asiansa 
osaavat DJ:t.

- Mielestäni viiden vuo-
den aikana tehty huvi-
keskuksen mittava kun-
nostustyö on merkittävä 
Pudasjärveläinen kulttuuri-
teko. Paikka oli päässyt mel-
ko huonoon kuntoon, mut-
ta nyt se on juhlakunnossa 
monenlaisiin käyttötarkoi-
tuksiin soveltuen. Sateenkin 
sattuessa suojaisia tiloja on 
riittävästi. Kunnostettu hu-
vikeskus rakennuksineen ja 
ympäristöineen tarjoaa miel-
tä lämmittävää nostalgiaa 
myös niille, jotka ovat käy-
neet juhlimassa täällä nuo-
ruusvuosinaan.

Sammelvuo lupaa, että 
Jyrkkäkosken huvialue on 
upeassa värivalaistukses-
sa pimenevän illan kunni-
aksi ja kaikille löytyy taa-

tusti mieluisaa illanviettoa 
hyvän musiikin sekä ruu-
an parissa. Juhlaillan hämä-
rässä saadaan jälleen ihail-
la Venetsialaisten järjestäjien 

Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo Sammelvuo kertoo, että nyt Jyrk-
käkosken huvikeskukselta on hienot maisemanäkymät kanjonissa virtaavalle joelle 
ja koskelle. Venetsialaisjuhlassa illalla sytytettävä kokko näkyy etualalla.

Jyrkkäkosken esiintymislava toimii lauantain Venet-
sialais-juhlassa ulkoravintolana, jossa Aki Niemitalon 
kokkitiimi valmistaa pariloitua lohta ja chilihärkää.

Kuluvan kesän aikana Jyrkkäkosken huvikeskuksen 
alueella tehdyissä kunnostustöissä on täydennetty 
myös opasteita.

luovuutta aidon venetsia-
laistunnelman aikaansaa-
misessa, kun tulet palavat 
vetten päällä ja kokko syty-
tetään illan hämärässä. PK

VENETSIALAISIIN LIPPUJEN ENNAKKOMYYNTI:
 K-supermarket Pudasjärvi, 
A&A Niemitalo ja Tuuritupa Lipun hinta 15€

Arvonta pääsylipun 
lunastaneiden kesken! 

Pääpalkintona 500€ 
matkalahjakortti!

Tervetuloa!
Nyt taas Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!

Kuluvan kauden presi-
dentti kantoi LC Pudas-

järven lippua kesäkuussa 
Lions-Liiton vuosikoko-

uksessa Porissa.

Perinteiset Venetsialaiset Jyrkällä
nro 34
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Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 144, 050 461 6543

Palvelemme
Su-To 9.00-20.00
Pe-La 9.00-21.00

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

Naapurintyttö
044 210 9644/ 050 560 9094

Sinikka PaukkeriRakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fi

Rakentajat
Meiltä kaikki rakentamiseen tarvittavat koneet 

ja laitteet edullisesti vuokralle!

Tikkasentie 2, 90420 Oulu,
puh (08) 5521 444

Simeonintie 4, 93100 Pudasjärvi,
puh (08) 824 442

www.oulunvuokrakone.fiPUDASJÄRVI
Simeonintie 4 ● 93100 Pudasjärvi ● p. (08) 824 442, 

040 531 6262
www.oulunvuokrakone.fi

Lopetamme toimintamme 22.8.2014
Kiitämme asikkaitamme kuluneista vuosista!

Sauli Roininen

Jyrkkäkosken huvikeskuksessa  
perjantaina nuorten Venetsialaiset

Nuorten Venetsia-
laisissa Revontuli 
Discon musiikis-
ta vastaavan DJ 
Julian Adamsin 
mukaan luvas-
sa on tämän päi-
vän kovimpia hit-
tien lisäksi myös 
uunituoretta mu-
siikkia Suomes-
ta ja maailmalta.

Perjantaina 29.8. Jyrkkäkos-
ken huvikeskuksessa juh-
litaan Revontuli Discossa 
nuorten kanssa venetsialai-
sia ja luvassa on taatusti yksi 
tämän kesän kovimpia ilto-
ja. Illan musiikista vastaa jo 
monelle tänä kesänä Jyrkäl-
lä tutuksi tullut DJ Julian 
Adams! Luvassa on jälleen 
aivan uunituoretta musiik-
kia Suomesta ja maailmalta, 
unohtamatta tietenkään tä-
män päivän kovimpia hitte-

jä. Tarjolla on myöskin eri-
laisia kilpailuja, joista on 
mahdollisuus voittaa hieno-
ja palkintoja! Jyrkkäkosken 
Revontuli Discolle löytyy 
myös omat Facebook-sivut, 
joihin voi jo nyt käydä jättä-
mässä biisitoiveita. Nuorten 
Venetsialaistapahtuma alkaa 
kello 21 ja vauhdikkaat dis-
comenot kestävät kello 21-
02. Discoillan järjestää Pu-
dasjärven Urheilijat. PK

Venetsialaisissa 
lauantaina Revontuli-disco

Lauantaina Venetsialais-
juhlassa Revontuli Discon 
Dj kopin valtaavat DJ Juli-
an Adams & DJ Kimmo.

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

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 15.9.2014 

klo 17.00
Tervetuloa!

Elintarvikkeet
Polttoaineet
Kahvio
Asiamiesposti
Pudasjärven Apteekin 
palvelupiste

Tervetuloa!

Avoinna 
joka päivä 

klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

0400 387 230 

TAKSI-
PALVELUT

PoijulaJyrkkäkosken huvikeskuk-
sen lauantaina 30.8. järjes-
tettävässä veden, tulen ja 
valon juhlassa Venetsialai-
sissa Revontuli Discon Dj 
kopin valtaavat DJ Julian 
Adams & DJ Kimmo! Kun 
nämä kaverit pääsevät yh-
dessä keikalle, ei voi kos-
kaan tietää mitä tulee ta-
pahtumaan! Luvassa on 
kaikki kovimmat hitit 80- ja 
90-luvulta, sekä monenmoi-

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa lauantaina 30.8. tans-
sinystäviä viihdyttää kokenut 
tanssiorkesteri Ässät, joka on 
esiintynyt Pudasjärvellä lu-
kuisia kertoja aikojen saatos-
sa. Orkesterin soitanta Rie-
muliiterissä alkaa kello 20. 
Ässien soittajatrion työnjaos-
sa Lare Siltala toimii rumpa-
lina ja laulajana, Pekka Pel-
tola koskettimet ja laulu sekä 
Eki Anttila basso kitara ja 

Venetsialaisissa lauantain tahdeista 
vastaa tanssiorkesteri Ässät

laulu. Luvassa keikoilla on 
edelleen tuttuja ässähittejä ja 
tanssimusiikkia laidasta lai-
taan. Orkesterin viimeisim-
piin sinkkujulkaisuihin kuu-
luvat kappaleet Ässä hihassa, 
Terve sinä tyttö ja Yli siltojen. 
Tanssikansan aiemmin muis-
tiin jääneistä saattaa löytyä 
seuraavia kappaleita: Salattu 
rakkaus, Sellaista kesää, Syk-
sy saapuu kuitenkin, Lurjus, 
Dada-dii, Kaukainen maa. PK

Luvassa Liekkiryhmä 
Tulikukan taidokas tulishow

Viime syksynä ensimmäis-
tä kertaa Pudasjärvellä esiin-
tynyt tulitaiteesen vihkiyty-
nyt, Liekkiryhmä Tulikukka 
Oulusta on jälleen kutsuttu 
esiintymään Venetsialaisiin. 
Tulitaide-esitys alkaa illan hä-

märässä kello 23. Luvassa on 
taidokas tulishow, tulen ja va-
lon taide-esitys yhdistetty-
nä alkukantaiseen rumpumu-
siikkiin.

Ryhmä keikkailee aktiivi-
sesti monenlaisissa ja -kokoi-

sissa tapahtumissa. Tulikukka 
toimii muun muassa Oulus-
sa, Tampereella ja Helsingis-
sä. Reilun 40 hengen ryhmää 
pitää koossa yhteinen intohi-
mo tulitaiteeseen ja sen kehit-
tämiseen.

Myös työpajojen pitäminen 
sekä yksityisille että yrityksil-
le on osa ryhmän toimintaa. 
Työpajoissa kukkalaiset opet-
tavat hallitsemiensa tuliväli-
neiden – kuten kepit, vanteet, 
viuhkat ja poit – tekniikoita 
erilaisille ryhmille. Tulikukal-
la on myös oma Rytmiryhmä 
sekä Valokunta. Rytmiryh-
män taitavat rummuttajat tuo-
vat keikoille alkukantaista 
mystiikkaa säestämällä djem-
be- ja darbuka-rummuilla. 
Valokunta puolestaan on yksi 
osa ryhmän aluevaltausta – 

Kuvassa Liekkiryhmä Tulikukka esiintymässä viime 
vuoden Venetsialaisissa Jyrkkäkoskella.

led-valovälineillä tehtävää va-
lotaidetta. Valovälineinä ryh-
mällä on näyttäviä keppejä, 
vanteita sekä poita.

Tulikukka pitää tärkeä-
nä myös nuorten syrjäyty-
mistä ehkäisevää työtä. Yksi 
ryhmän tarkoituksista onkin 
tarjota mielekästä tekemis-
tä nuorille. Ryhmä toimii va-
paaehtoisvoimin ja on avoin 
uusille jäsenille, jotka ovat in-
nostuneita tulitaiteesta ja ha-
luavat kehittyä siinä. Kun 
taidot ovat riittävät, on mah-
dollisuus päästä esiintymään 
ryhmän mukana. Tulikukka 
etsii jatkuvasti uusia mahdol-
lisuuksia yhdistää tulta eri-
laisiin taiteenmuotoihin ja on 
mielellään mukana monenlai-
sessa poikkitaiteellisessa yh-
teistyössä. PK

sia kilpailuja. Eli nyt kaikki 
sankoin joukoin juhlimaan 
syyskesän juhlaa Revontu-
li Discoon. Revontuli Dis-
colle löytyy myös omat Fa-
cebook-sivut, joihin voi jo 
nyt käydä jättämässä biisi-
toiveita. Discomenot alka-
vat kello 20 ja kestävät yö-
hön kello 02 asti. Discoillan 
järjestää Pudasjärven Lions 
Club. PK
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Paanajärven poika lions-toiminnassa kohta 50 vuotta
Toukokuussa 86 vuotta täyt-
tänyt talousneuvos Olavi 
Paloniemi kuuluu Pudasjär-
ven Lions-klubin perustaja-
jäseniin. Jo 49 vuotta klubin 
toiminnassa mukana ollut 
Paloniemi kertoo olevan-
sa perustajajäsenistä ainoa, 
joka asuu vielä Pudasjär-
vellä. Paloniemi on synty-
nyt vuonna 1928 Kuusamon 
Paanajärvellä, josta moni-

en eri vaiheiden kautta hä-
nen tiensä myöhemmin kul-
keutui Pudasjärvelle. Klubin 
toimintaan hänet innostivat 
aikanaan mukaan klubin en-
simmäinen presidentti Eino 
Riekki, lisäksi silloinen ap-
teekkari Fabritius ja Koillis-
pohjan Sähkön toimitusjoh-
taja Pentti Airaksinen.

Paloniemi kertoo, että 
näin jälkeenpäin ajateltu-

na hän on saanut lions-toi-
minnasta myönteistä ja mie-
lenkiintoista elämänsisältöä 
sekä uusia hyviä ystäviä.

-Alkuun oletin klubin 
olevan jonkinlaista herrojen 
keskinäistä hommaa, kun 
en sen toimintaa vielä tun-
tenut. Huomattuani, että se 
onkin aidosti ja monenlaista 
hyvää tekevä palvelujärjes-
tö ja siinä on mukana eri am-

mattialojen ihmisiä, lähdin 
mukaan hyvillä mielin. Kuu-
lumalla klubiin ja osallis-
tumalla aktiivisesti sen toi-
mintaan saa helposti myös 
kokonaiskuvan esimerkik-
si paikkakunnan eri toimin-
noista ja yrityksistä. Tästä 
oli itselleni suuri hyöty toi-
miessani pankissa palvelu-
alan tehtävissä. Vaimo on ol-
lut varsinkin nuorempana 
aktiivisesti mukana ladytoi-
minnassa, jossa keskinäisen 
kanssakäymisen ohella teh-
dään myös avustustoimin-
taa.

-Tärkeänä toimintana 
klubissa on nuorison tuke-
minen heidän opiskeluis-
saan ja harrastuksissa. Li-
säksi klubi voi avustaa eri 
syistä tukea tarvitsevia ih-
misiä. Esimerkiksi pikais-
ta apua tarvittaessa, vaikka 
asuintalon tulipalon tai jon-
kun muun onnettomuuden, 
jälkeen. Olemme tehneet 
myös monenlaisia avusta-
mistalkoita esimerkiksi so-
tainvalideille ja perheille. 
Niistä tulee mieleeni muun 
muassa pieniä maalaus- ja 
rakennustöitä, kävimme-
pä joskus kaivamassa pe-
runoitakin. Myös erilaisilla 
työurakoilla kootaan varo-
ja avustuksiin. Vielä 1960-lu-

LC Pudasjärven perustajajäseniin kuuluvan, 86-vuotiaan Olavi Paloniemen harras-
tuksiin lions-toiminnan ohella kuuluu liikunta, vapaa-ajankalastus ja marjastus. Ku-
vassa Paloniemi maistelemassa kotipihallaan mustaherukoiden kypsyyttä.

vulla kävimme tekemässä 
urakkatöitä uitollekin rahal-
lista korvausta vastaan.

Yhteistyössä Pudasjärven 
Urheilijoiden kanssa järjes-
tettävä juhlatapahtuma, Ve-
netsialaiset, on myös yksi 
varojen hankintamuoto. Par-
tiolaisiakin olemme avusta-
neet heidän majansa raken-
nus- ja huoltotöissä, kertoili 
Paloniemi.

Paloniemen vapaa-ajan 
harrastuksiin kuuluu lii-
kunta ja vapaa-ajan kalastus 
sekä marjastus. 

-Vietämme paljon aikaa 
myös Kuusamossa järven 
rannalla sijaitsevalla loma-
asunnollamme. Mielenpai-
nuvimpiin kalareissuihin 
Paloniemellä kuuluu vuon-
na 1935 seitsemänvuotiaana 
poikana uistimella Paanajär-
veltä saamansa viisi kiloinen 
taimen, jota siihen aikaan lo-
heksi puhuteltiin. 

-Siihen aikaan elettiin pu-
la-aikaa, joten arvokalaa ei 
raskittu perheessä syödä. 
Niinpä kala myytiin kaup-
paan ja saaduilla rahoilla os-
tettiin perheelle kaikkea tar-
peellista, muisteli Paloniemi.

Palonimen perheeseen 
kuuluu vaimo ja viisi las-
ta, yksi tyttö ja neljä poikaa. 
Kaikki lapset ovat käyneet 

koulunsa Pudasjärvellä yli-
oppilaaksi saakka ja saaneet 
myöhemmin mieluisat am-
matit. 

-Lapsenlapsia meillä on 
13, totesi Paloniemi hyvil-
lään.

Paloniemi kertoo, että lei-
pätyön päätyttyä hänelle 
myönnettiin talousneuvok-
sen arvonimi.

-Taustalla nimitykselle 
oli nähtävästi monipuolinen 
toimintani erilaisissa luotta-
mustehtävissä. Koulutuksel-
tani olen agrologi, joksi val-
mistuin vuonna 1953. Ennen 
Pudasjärven Osuuspankin 
pankinjohtajaksi tuloa toi-
min lukuisissa eri työtehtä-
vissä, muun muassa nuore-
na poikana kaupan myyjänä, 
maatalous- ja asutusneu-
vojana ja kansalaiskoulun 
opettajanakin. Pudasjärvel-
lä aloitin pankinjohtajan työt 
vuonna 1962 ja hoidin teh-
tävää 1990 asti. Olen myös 
ollut mukana lukuisissa eri 
luottamustehtävissä, esi-
merkiksi Pudasjärven kun-
nanvaltuustossa kahdeksan 
vuotta, josta noin viisi vuot-
ta puheenjohtajana, muisteli 
Paloniemi työvuosiaan.

Pertti Kuusisto

Venetsialaisiin lauantaina 
30.8. järjestetään maksu-
ton nonstop –kuljetus Ne-
vakiven linja-autolla. Läh-
töpysäkki on Kurenalla 
Oikopolulla ja päätepysäk-
kinä on Jyrkkäkosken ylä-
portti. Kyyditykset alkavat 
kello 19.45. Myös matkan 
varrelta on linja-autopy-
säkeiltä mahdollista nous-
ta kyytiin. Jyrkkäkoskelta 
paluu nonstoppina, ja tilai-
suuden päättyessä tarpeen 
edellyttämällä tavalla. Vii-
meisen kuljetuksen arvel-
laan lähtevän takaisin kel-
lo 2.00.

Venetsialaisten 
liikenne ja pysäköinti

Pysäköintipaikkana on 
huvialueen viereinen so-
ramonttu. Asuntoautoilla 
on mahdollista pysäköidä 
huvialueen läheisyydes-
sä olevalle tenniskentälle.  
Huvialueen läheisyyteen 
yläportille voivat kulkea 
ainoastaan kuljetuksesta 
huolehtiva linja-auto, tak-
sit sekä viranomaiset.

Muistutamme myös, 
että tilaisuus on K18 ja ta-
pahtuma-alueelle ei saa 
tuoda omia alkoholijuo-
mia.

LC Pudasjärvi

Venetsialaisten 
kuljetusaikataulu

Lauantai 30.8.2014
Kurenalus; Oikopolku 
 
lähtö kello 
 
19.45  
20.15  
20.45  
21.15  
21.45  
22.15  
         1 tunnin tauko
23.45  
00.15  

Jyrkkäkoski; pääportti

lähtö kello

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Pudasjärven kaupunki ja Pu-
dasjärven Yrittäjät ovat pitä-
neet säännöllistä yhteyttä 
muun muassa aamu- ja il-
takahvien merkeissä. Viime 
vuonna heräsi ajatus kutsua 
Pudasjärveltä muuttaneita 
yhteen, keskustella heidän 
kanssaan, ja kuulla miet-
teitä nykyisistä ja tulevista 
yhteyksistä Pudasjärvelle. 
Venetsialaisten yhteydes-
sä ollut ilta oli onnistunut 

Lasten Venetsialaiset

Venetsialaisiin on kuulunut perinteenä päivällä pidettävät Lasten Venetsialaiset, jotka järjestää MLL:n Pudasjär-
ven yhdistys. Tapahtumassa on runsaasti erilaista ohjelmaa ja tarjoilua. Viime vuonna tapahtumaan osallistui 
satamäärin lapsia ja nuoria, jotka ovat kuvassa kuuntelemassa KIDSing tähti Jenni Jaakkolan laulua. Tänä vuon-
na Lasten Venetsialaiset alkavat lauantaina 30.8. kello 11. 

Tapaaminen mökkiläisille ja 
Pudasjärveltä muuttaneille

Viime vuoden Mökkiläisillan väkeä siirtymässä kau-
pungin tarjoamille leipäjuustokahveille. 

ja mökkiläisten ilta järjeste-
tään tänäkin vuonna ennen 
Venetsialaisia Jyrkkäkosken 
huvikeskuksella. 

Iltaan toivotaan runsaas-
ti osallistujia. Paikalla ovat 
kaupungin ja yrittäjäyhdis-
tyksen edustajia ja kaikille 
tarjotaan leipäjuustokahvit. 

Iltaa on mahdollisuus jat-
kaa Venetsialaisten merkeis-
sä. HT
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LC Pudasjärven toimintaa
Venetsialaiset nousseet vuoden kohokohdaksi

LC Pudasjärven klubi on 
toiminut Pudasjärvel-
lä vuodesta 1965 lähtien eli 
maaliskuussa klubi juhlii 
50-vuotismerkkipäiväänsä. 
Toimintakausi alkaa heinä-
kuussa ja päättyy kesäkuun 
lopussa. Toimintansa aika-
na klubi on tehnyt moni-
puolista palvelu-, hyvänte-
keväisyys- ja auttamistyötä 
Pudasjärvellä. ”Me palve-
lemme” on ollut koko toi-
minnan ajan tunnuslausee-
na. 

Viime kaudella presi-
denttinä toimi Janne Moila-
nen, puoliso Hely Forsberg-
Moilanen. Hänen johdollaan 
oli monipuolista toimintaa. 
Hän luovutti puheenjohta-

jan nuijan kesäkuun klubi-
kokouksessa Koillis-Golfilla 
Pentti Taipaleelle, puolisona 
Sanna Vainio. 

Venetsialaisten järjes-
täminen on ollut jo neljä-
nä vuotena elokuun lopul-
la suurin voimainponnistus 
ja tämän vuoden Venetsia-
laisiin Jyrkkäkoskelle toivo-
taan viime vuosien tapaan 
yli 1200 osallistujaa. 

Klubikokoukset ovat ol-
leet joka kuukausi, paitsi 
heinäkuussa. Kokoontumis-
paikkana on ollut tavallisim-
min hotelli-ravintola Kuren-
koski, mutta on toki vierailtu 
muuallakin, muun muassa 
Arne Ritari kilven ryöstöret-
kellä Ylitorniolla ja saunail-
ta oli Syötteellä. Alkaneella 
kaudella kokoontumispaik-
kana tulee olemaan Jukolan 
Pirtti. 

Avustuksia on myönnet-
ty klubin periaatteiden mu-
kaan. 50-vuotisjuhlassa klu-
bi on päättänyt myöntää 
avustuksia yli 10 000 euron 
summalla. Kuluneelle kau-
delle on valittu juhlatoimi-
kunta, joka suunnittelee ja 
toteuttaa 50-v juhlan järjestä-
misen. Klubissa on tällä het-
kellä 29 jäsentä. 

Heimo Turunen

Janne Moilanen (oik) luovutti kesäkuussa puheen-
johtajan nuijan kuluvan toimintakauden presidentille 
Pentti Taipaleelle. 

Koillis-Golfilla pidetyssä nuijanvaihtoillassa oli run-
saasti lioneita puolisoineen mukana. 

K-supermarket yrittäjä Tommi Niskanen osallistui vii-
me vuoden venetsialaisiin henkilökuntansa kanssa. 

Yleisö seuraamassa Liekkiryhmä Tulikukan esitystä 
viime vuonna. Sama ryhmä tulee ilahduttamaan esiin-
tymisellään myös tämän vuoden tapahtumassa.

LC Pudasjärvi on toteuttanut Pudisluuri puhelin- ja 
palveluhakemiston noin kolmen vuoden välein. Lei-
jonatalkoilla laitettiin tammikuussa hakemiston väliin 
lipuke vapaaehtoista maksua varten, jonka tuotto käy-
tetään nuorison hyväksi. 

Venetsialaiskokko sytyte-
tään puoliltaöin. 

Arne Ritari kilven ryöstö on L-piirissä eräs klubien klubien tapa pitää yhteyttä kes-
kenään. Hilimat naisklubi kävi kuuden lionin joukolla vierailemassa LC Pudasjärven 
miesklubissa huhtikuussa ja veivät kilven mukanaan. Tosin miesklubin lionit kävi-
vät vierailulla ja noutamassa kilven takaisin toukokuun Hilimojen klubikokouksesta. 

Partiomaja Hampuslammen rannalla ja sen kunnos-
taminen on leijonien perinteinen talkookohde. Kesä-
kuussa käytiin tekemässä pilkkeitä ja maalit on hankit-
tu seinien maalaamiseen. 

Tapahtuman jälkeen sunnuntaiaamuna siistitään Jyrk-
käkosken alue leijonatalkoilla. 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. leijonilla on 
perinteenä käydä laskemassa kukkalaite sankarihau-
dalle. Tänä vuonna tilaisuuteen osallistuivat Kalervo 
Koivu, Eero Ahonen, Antti Pesälä ja kuvan ottanut Hei-
mo Turunen. 

Klubin puolisotoimintaa 
vetää kuluvalla kaudel-
la sihteeri Aki Niemitalon 
(taustalla) puoliso Kata-
riina Niemitalo, jolle teh-
tävät luovutti viime toi-
mintakauden vetäjä Hely 
Forsberg-Moilanen. 

Venetsialaisissa poltettava kokko valmistui Jyrkkäkos-
ken partaalle talkoovoimin. 

Kalervo Koivu traktoreineen on aina valmis leijonatal-
koisiin. 

Antti Pesälä, Seppo Kukka, Seppo Sammelvuo, Pentti 
Taipale ja Eero Ahonen kokon tekotalkoissa.
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Olen ollut aina hyvin kiin-
nostunut muista kulttuureis-
ta ja minulla on valtava halu 
nähdä maailmaa, joten olin 
erittäin iloinen kun minul-
le kerrottiin, että pääsin LC 
Pudasjärven kautta Lions 
Clubin nuorisovaihto-ohjel-
maan. Sain itse valita kol-
me maata, minne haluaisin 
mennä vaihtoon ja ensim-
mäisenä vaihtoehtona mi-
nulla oli Alankomaat, eli toi-
sin sanottuna Hollanti. 

Laitoin Hollannin siksi 
ensimmäiselle sijalle, koska 
minusta maa vaikutti todel-
la mielenkiintoiselta ja halu-
sin kovasti nähdä Amsterda-
min. Olin myös kuullut että 
hollantilaiset ovat erittäin 
mukavia ja hauskoja. Minul-
la taisikin olla hieman on-
nea mukanani, kun minulle 
viime toukokuussa ilmoitet-
tiin lopullinen kohdemaa-
ni. Pääsin juuri sinne minne 
halusinkin, joten reissuni lo-
pullinen päämäärä oli Alan-
komaat. 

Lähtöpäivä oli 12. hei-
näkuuta ja lentoni Oulusta 
Helsinkiin lähti jo aamukuu-
delta. Olin hyvin jännitty-
nyt sekä innoissani tulevasta 
reissusta. Olin saanut etu-
käteen tietää muutamia pe-
rusasioita, kuten tietoja isän-
täperheestäni ja leiristäni. 
Minulle kerrottiin että tuli-
sin viettämään kymmenen 
päivää isäntäperheessä ja 
sen jälkeen seuraavat kym-
menen päivää leirillä. 

Helsingin lentokentällä 
jännitykseni sen kuin vain 
kasvoi ja kasvoi, kun odo-
tin lentoani kohti Amster-
damia ja Hollantia. Muistan 
kun saavuin Schipholin len-
tokentälle ja näin ensimmäi-
sen kerran minua vastassa 
olleen isäntäperheeni äidin 
ja hänen tyttärensä. 

Isäntäperheeseeni kuu-
lui siis 72-vuotias pariskunta 
ja heidän lapsensa olivat jo 
muuttaneet pois kotoa, joten 
he asuivat talossansa kak-
sistaan. Lähdimme ajamaan 
kohti Pohjois-Hollantia, sil-
lä seuraavat kymmenen päi-

Lions-vaihdon kautta Hollannissa
vää asuin pienellä esikau-
punkialueella Glimmenissä, 
lähellä Hollannin yhtä suu-
rinta opiskelijakaupunkia 
Groningenia. 

Alkujärkytykseni olikin 
melkoinen, kun istuin au-
tossa, sillä ympäristö oli niin 
erilaista ja asukkaita on niin 
paljon enemmän kuin Suo-
messa. Ympäristö oli täysin 
matalaa, missään ei ollut yh-
tään mäkeä eikä havumet-
sää. Sen sijaan joka puolella 
oli uskomattoman kaunis-
ta lehtimetsää ja kanaaleja 
sekä vesistöjä joka puolella. 
Myös maatiloja sekä etenkin 
lehmiä oli joka puolella yhä 
enemmän ja enemmän, kun 
ajoimme kauemmas kau-
punkialueelta.

Glimmeniin saavuttua ta-
pasin myös isäntäperheen 
isän. Myöhemmin illalla ta-
pasin toisen Lionsin nuori-
sovaihdossa olevan tytön, 
Sofijan, joka oli kotoisin Ma-
kedoniasta. Minä ja Sofi-
ja olimme saman ikäisiä ja 
asuimme siis yhdessä isän-
täperheessämme koko sen 
kymmenen päivän ajan. 
Olinkin hyvin iloinen siitä, 
sillä minun ei tarvinnut olla 
yksin ja meistä tuli kymme-
nen päivän aikana todella 
hyviä ystäviä!

Hollantilainen  
elämäntyyli tutuksi
Isäntäperhe-aikanani reissa-
sin ympäri Pohjois-Hollantia 
ja tutustuin hollantilaisten 
elämäntyyliin. Groninge-
nin Lions-klubin jäsenet per-
heineen olivat suunnitel-
leet minulle ja Sofijalle, sekä 
kolmelle muulle vaihdossa 
oleville ja samalla alueella 
asuville tytölle yhteisen tie-
tyn ohjelman, jota tulimme 
noudattamaan sen ajan, kun 
asuimme isäntäperheissä. 

Kolme muuta tyttöä oli-
vat myös kotoisin ympäri 
maapalloa, Marta oli Italias-
ta, Rebecca Ruotsista ja Lori 
Taiwanista. He asuivat kaik-
ki Grongenissa, joten oli to-
della mukava yllätys, kun 
saimme heistä uusia kaverei-

ta. Hyvän ryhmähengen an-
siosta retkistä tuli loistavia, 
sillä meillä oli todella haus-
kaa yhdessä. 

Ruotsalainen tyttö oli 
myös tulossa samalle lei-
rille kuin minä, joten oli ki-
vaa tavata hänet jo etukä-
teen. Meidän ohjelma sisälsi 
mukavia retkiä ympäri Poh-
jois-Hollantia ja Groninge-
nin kaupunkiin tutustumis-
ta. Kävimme muun muassa 
seilaamassa ja katsomassa 
kuuluisaa purjehduskilpai-
lua, vierailimme erilaisissa 
kylissä, meille järjestettiin 
grillijuhlia ja näimme monia 
taidemuseoita. 

En ole ikinä tavannut ke-
tään saman nimistä henki-
löä kuin minä, mutta aivan 
sattumalta eräässä pienes-
sä Hollannin ja Saksan rajan 
lähettyvillä olevassa kyläs-
sä oli sairaille hylkeille pe-
rustettu sairaala, ja siellä oli 
hylkeenpoikanen, jolle oli 
annettu sama nimi kuin mi-
nullakin on! Tuntui hassulta 
kun sellaisiakin sattumia voi 
näköjään tapahtua. 

Ikimuistoisimpia koke-
muksia oli meille kaikille 
Groningenin alueella asu-
ville vaihto-oppilaille jär-
jestetyt tapahtumat sekä 
illat Groningenin keskustas-
sa, jossa pääsimme tutustu-
maan uusiin nuoriin ympä-
ri maailmaa. Tapasin uusia 
ihmisiä esimerkiksi niin Itä-
vallasta, Puolasta, Argentii-
nasta kuin Islannistakin. 

Paljon uusia ystäviä
Tapasin myös muita nuoria, 
jotka olivat tulossa samalle 
leirille kanssani ja sain mon-
ta hyvää ystävää jo ennen 
leiriä. Toki isäntäperheaika-
nani oli meidän ohjelmassa 
myös muutama lepopäivä 
ja vietimme ne shoppaillen 
sekä kaupungissa kierrellen. 

Groningenin kaupun-
gissa on yli 190 000 asukas-
ta, joista pelkästään yliopis-
to-opiskelijoita oli yli 40 000. 
Näinkin reissuni aikana ai-
don opiskelija-asunnon, ja 
täytyy myöntää, että se oli 

mielenkiintoista nähdä! 
Ikävä kyllä minun ja So-

fijan tiet erkanivat päivänä, 
jolloin lähdimme leirille, sil-
lä Sofija lähti leirille CW ja 
minä leirille AZ. Hollannis-
sa järjestettiin siis samaan ai-
kaan neljä eri leiriä, ja minun 
leirini oli AZ ”Below Sea Le-
vel”. Minusta ja Sofijasta oli 
tullut kuitenkin erittäin lä-
heisiä, joten hyvästien sano-
minen oli surullista, vaikka 
tiesimme, että tulemme nä-
kemään vielä lentokentällä 
lopullisena lähtöpäivänä. 

Hyvästeltyäni Sofijan jat-
koin matkaa toisen makedo-
nialaisen kanssa, mutta hän 
oli tällä kertaa poika. Tapa-
sin hänet jo ensimmäisen 
kerran Gronigenissa, ja hä-
nen nimensä oli Filip. Hän 
oli 19 vuotta ja olimme me-
nossa samalle leirille. Meis-
täkin tuli erittäin hyviä ystä-
viä, joten sen hollantilaisten 
lisäksi sain myös makedo-
nialaisista hyvän ensivai-
kutelman. Ikävöin suuresti 
Sofijaa ja Filipiä, joten ehkä 
tulevaisuudessa tulen vierai-
lemaan Makedoniassa.

Leirillä nuoria 23 
maasta
Saavuin leirille tiistaina 22. 
elokuuta ja leirialueemme 
sijaitsi golf-klubin vieres-
sä keskellä maaseutua. Alue 
oli sievää ja majoituimme 
eräänlaisiin vaunuihin, jon-
ne mahtui kaksi nuorta per 
vaunu. Olin onnekas ja sain 
jo ennestään tutun ruotsalai-
sen tytön, Rebeccan kanssa 
yhteisen vaunun. Leirimme 
tuli kestämään kymmenen 

päivää ja siellä oli myös tie-
tysti oma leiriohjelma. 

Minä sekä ruotsalainen 
tyttö olimme siinä mieles-
sä epäonnekkaita, koska sa-
tuimme olemaan leirimme 
ainoat, jotka eivät päässeet 
näkemään Hollannin pää-
kaupunkia, Amsterdamia 
vaihdon aikana. Juuri mei-
dän leiri oli neljästä leiristä 
ainoa, joka ei vieraillut Ams-
terdamissa ja isäntäperheen-
ikään kanssa ei ollut mah-
dollista käydä siellä. 

Aluksi olin pettynyt, 
mutta pian ymmärsin kuin-
ka paljon helpompaa ja to-
dennäköisempää olisi, että 
tulen vielä joku päivä vie-
railemaan Amsterdamissa 
esimerkiksi ystävieni kans-
sa, mutta en saisi välttämät-
tä enää koskaan näin ainut-
laatuista tilaisuutta nähdä 
muuta osaa Hollannista pää-
kaupungin lisäksi. Ja pian 
unohdinkin leirin edetessä 
murheeni, sillä meidän lei-
riporukkamme niin henkilö-
kunnan kuin muiden nuor-
ten leiriläisten osalta oli 
oikein loistavaa! 

Sain hyvin monesta leiri-
läisestä todella tärkeitä ys-
täviä ja tietoni muista mais-
ta sekä kulttuureista laajeni 
huomattavasti. Leirillä oli-
kin nuoria kotoisin 23 eri 
maasta, mukaan lukien In-
tiasta, Makedoniasta, Tek-
sasista, Norjasta, Tanskasta, 
Venäjältä, Kanadasta, Tur-
kista, Tunisiasta, Indonesias-
ta, Japanista ja Israelista. 

Leiriohjelmaamme kuu-
lui niin museoissa kuin lin-
noissa kiertelyä, polkuvenei-

lyä, Utrechissä ja suuressa 
satamakaupungissa Rotter-
damissa vierailua, veneilyä 
sekä purjehtimista, eri ur-
heilulajeihin tutustumista, 
pyöräilyä sekä muita liikun-
nallisia aktiviteetteja, kuten 
esteratoja ja leikkimielisiä 
kilpailuja. 

Kävimme vierailemassa 
muun muassa Rotterdamis-
sa sijaitsevalla Euromastis-
sa, joka on 182 metriä kor-
kea torni. Jopa minä uskalsin 
mennä ihan tornin huipul-
le menevään näköalahissiin, 
vaikka pelkäänkin korkeita 
paikkoja. Meidän leiriporu-
kasta tuli hyvin tiivis ryhmä, 
jossa ketään ei jätetty yksin. 
Esimerkiksi kun joku itki 
koti-ikävää, niin kaikki loh-
duttivat ja kerran kun erääl-
lä virolaisella murtui nilkka 
lentopalloa pelatessa, lähti 
leiriläisiä mukaan tueksi sai-
raalaan. 

Kuten huomata saattaa, 
ei siis ikävyyksiltäkään väl-
tytty mutta toisia tukemal-
la niistäkin selvittiin. Va-
paapäivät olivat kuitenkin 
parhaimpia, koska kaikki 
olivat niin samanhenkisiä ja 
omasivat muun muassa sa-
manlaisen huumorintajun. 

Vapaa-aikana menimme 
usein uimaan vieressä ole-
vaan järveen ja illalla istut-
tiin nuotion ääressä juttele-
malla monta tuntia kaikesta 
mahdollisesta. Kymmenen 
päivän aikana muodostim-
mekin loistavan leirin toi-
sillemme ja lopullisena läh-
töpäivänä ei voinut välttyä 
kyyneliltä hyvästejä sanoes-
sa. 

Leiriläisiä ja henkilökuntaa Utrechissä. Taustalta voi myös huomata suomalaisen 
design-merkin Iittalan! Rotterdam, Euroopan suurimpia satamakaupunkeja.

Ystävykset Riika Tauriainen, Rebecca Ruotsista, Marta Italiasta, Lori Taiwanista ja 
Sofija Makedoniasta.
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Kansainvälisyyttä 
kannatta vaalia ja 
edistää
Jos minulta kysyttäisiin, että 
mitä opin Alankomaista 
sekä hollantilaisista, niin en-
simmäisenä tulee mieleen se, 
että jokainen käyttää polku-
pyörää jatkuvasti jossakin. 
Hollannissa on jopa omat 
liikennevalot kaupungeissa 
polkupyörille! 

Sain myös positiivisen 
vaikutelman hollantilaisista, 
sillä he ovat avoimia, rehel-
lisiä ja todella ystävällisiä. 
Hollanti on erittäin kaunis 
maa, sillä joka puolella on 
upeita puutarhoja ja vaikka 
minulle kerrottiin että tiheän 
asutuksen takia Hollannissa 
ei ole lainkaan villiä luontoa, 
niin suojellut lehtimetsät oli-
vat upeita. 

Rakennukset olivat häm-
mästyttävän sieviä ja ark-
kitehtuuri hyvin kaunista. 
Hollanti on kooltaan pieni 
maa verrattuna Suomeen, ja 
olinkin järkyttynyt kun mi-
nulle selvisi että esimerkik-
si Amsterdamista kesti vain 
kaksi tuntia ajaa Groninge-
niin. Esimerkiksi jos haluaa 
ajaa maan halki, niin sekään 
ei kestäisi mitenkään yhtä 
kauan kuin jos vaikka ajai-
si Pudasjärveltä Helsinkiin. 
Maantieteellisesti Alanko-
maat on ainutlaatuinen val-
tio maailmassa, sillä suuri 

osa siitä sijaitsee merenpin-
nan tason alapuolella. Sik-
si olikin yllättävää minulle 
kuinka tasaista joka puolel-
la oli. 

Hollanti on kuitenkin 
upea maa, jossa kannattaa 
vierailla. Minulle nuoriso-
vaihtokokemukseni oli hy-
vin rikas ja antoisa, sillä sain 
niin paljon uusia ystäviä, 
kielitaitoni kehittyi ja opin 
valtavasti uusia asioita. Koh-
demaani valintakin osoit-
tautui loistavaksi ja voin 
kuvitella palaavani vielä vie-
railemaan Hollannissa tule-
vaisuudessa. 

Olen erittäin kiitollinen 
tästä upeasta mahdollisuu-
desta, jonka Pudasjärven 
Lions Club antoi minulle ja 
haluan kiittää tästä hienos-
ta kokemuksesta. Haluan 
myös sanoa suuret kiitokset 
Seppo Sammelvuolle, joka 
on antanut paljon apua ja ai-
kaansa nuorten kansainvä-
listämisen hyväksi. 

Kansainvälisyys on tär-
keä asia, jota kannattaa vaa-
lia sekä edistää, joten on 
hienoa, että pudasjärveläi-
silläkin nuorilla on mahdol-
lisuus kasvattaa omaa nä-
kemystään maailmasta ja 
saada mahtavia kokemuksia 
Lionsien nuorisovaihto-oh-
jelman avulla.

Riika Tauriainen

Ystävykset Sofija Makedoniasta, Lori Taiwanista, Mar-
ta Italiasta, Riika Tauriainen ja Rebecca Ruotsista saivat 
kokea kuluneena kesänä Hollannissa ikimuistettavan 
lions vaihto-oppilasajan. 

Groningenin keskustassa sijaitseva yleinen puutarha, 
jota saa käydä ihastelemassa.

Tyypillistä Alankomaiden ympäristöä: tasaista maata 
ja vesistöä.

Hyväntuulisten leijonien 
vuosikokous Porissa

Suomen Lions-Liiton 61.vuo-
sikokous Porissa 6.-8.6. kerä-
si Poriin lähes 2000 hyvän-
tuulista leijonaa, puolisoita 
ja leoja, kuten kokouksen sa-
noikin, ”Hyvällä tuulella”. 
Pudasjärveltä vuosikokouk-
seen osallistuivat virallisi-
na edustajina Pentti Taipale, 
Aki Niemitalo ja Heimo Tu-
runen. 

Utajärvinen Asko Me-
rilä luovutti Lions-Liiton 
puheenjohtajuuden vara-
puheenjohtaja Tuomo Ho-
lopaiselle Helsingistä. Va-
rapuheenjohtajaksi tuli Jari 
Rytkönen Uuraisilta. L-pii-
rin piirin piirikuvernöörik-
si nimettiin Markku Ilma-
virta (puoliso Soili) Pellosta. 
Oheisohjelmiin muun mu-
assa tuulivoimaseminaari, 
mopoautokilpailu ja bändi-
kilpailu oli yleisöllä vapaa 
pääsy. Ensi vuonna kokoon-
nutaan vuosikokoukseen 
Sotkamon Vuokatissa, vuon-
na 2016 Turussa, 2017 Joen-
suussa ja vuoden 2018 vuo-
sikokouspaikkakunnaksi 
nimettiin Oulu. Kaupungis-
ta oli yli 20 hengen delegaa-
tio esittelemässä kaupunkia 
ja 14 eri klubin lions-toimin-

Pudasjärveltä klubin lipun kanssa Lions-Liiton vuosikokoukseen osallistuivat San-
na Vainio ja Pentti Taipale, Aki ja Katariina Niemitalo sekä Heimo Turunen. Kuvassa 
mukana L-piirin viime kauden piirikuvernööripari Raija Väre ja Timo Allenius Kuu-
samosta.
taa kaupungin alueella. 

Uusi puheenjohtaja Tuo-
mo Holopainen toi puhees-
saan suomalaisen lions-liik-
keen arvoina palveluhalun 
ja auttavaisuuden, talkoo-
hengen, paikallisuuden, luo-
tettavuuden, ihmisläheisyy-
den ja kansainvälisyyden. 

-Teemme yhdessä työ-

tä lasten ja nuorten terveen 
elämän ja kehityksen tur-
vaamiseksi sekä ikääntynei-
den, perheiden, vammaisten 
ja muiden apua tarvitsevien 
tukemiseksi. Toiminta tarjo-
aa jäsenille mahdollisuuden 
toimia sosiaalisessa yhtei-
sössä, mahdollisuuden ke-
hittyä ihmisenä ja kehittää 

johtamistaitoja sekä solmia 
kontakteja. 

Mainittakoon, että pu-
heenjohtaja Holopainen 
on lupautunut juhlapuhu-
jaksi ensi maaliskuussa pi-
dettävään LC Pudasjärven 
50-vuotisjuhlaan. 

Heimo Turunen

Metsäpalveluyrittäjä 
Timo Kerälä uusi Lionsclubin jäsen

53-vuotias metsäpalveluyrit-
täjä Timo Kerälä on Pudas-
järven lionsclubin uusi jäsen. 
Kerälä kertoi, että hänet hy-
väksyttiin klubin jäseneksi 
tänä vuonna kesäkuussa ja 
leijonavalan hän teki Koillis- 
Golfin radan laavupaikalla 
leijonien golfretken lopuksi.

-Suosittelijana ja kummi-
na minulla on Heimo Turu-
nen. Lionsclubin toimintaan 
mukaan lähteminen oli sii-
nä mielessä minulle help-
poa, että olen jo vuosien ajan 
ollut mukana monenlaisissa 
avustamistehtävissä ja hy-
väntekeväisyystoiminnassa. 
Lisäksi yritykseni, Metsäpal-
velu Kerälä Oy on osallistu-
nut rahallisestikin erilaisiin 
hyväntekeväisyyskeräyk-
siin. Lisäksi hyvässä poru-
kassa touhuaminen on mu-
kavaa ja saapa siinä samalla 
itsellekin erilaista virkistäy-
tymistä oman työn vastapai-
noksi.

-Olen työskennellyt met-
säalalla vuodesta 1982 läh-
tien. Koska omassa työssä-
ni kesä on kiireisintä aikaa 
ja työt usein vierailla paikka-
kunnilla, painottuu lionstoi-
mintani talviajalle. Odotan 
mielenkiinnolla esimerkiksi 
tulevia tapahtumien järjestä-
miseen liittyviä tehtäviä, esi-
merkiksi tulossa olevia Ve-
netsialaisia, totesi Kerälä.

-Perheeseeni kuuluu kak-
si tytärtä, jotka molemmat 
opiskelevat Rovaniemellä. 

Harrastuksiini kuuluu met-
sästys, kalastus ja metsän-
hoito. Syksyllä saatan käy-
dä tuulastamassa ja talvella 
pyytää haukia iskukoukulla. 
Reilun 20 vuoden ajan met-
sästysharrastus on painottu-
nut hirven pyyntiin ja omien 
koirien kanssa myös hirviko-
keisiin. Hyvän kunnon yllä-
pitämiseksi harrastan myös 
liikuntaa. Viimeisen kahden 
vuoden aikana olen osallis-
tunut neljä kertaa maraton-
juoksuun, jossa juoksumat-
ka on 42 kilometriä. Kilpailu 
vaatii osallistujilta ehdotto-
masti hyvää kuntoa, joten lii-
kuntaharrastuksen tulee olla 
myös säännöllistä. 

Pertti Kuusisto

Pudasjärven Lionsclubin kesäkuussa uudeksi jäse-
neksi valittu Timo Kerälä odottaa mielenkiinnolla tule-
via tapahtumien järjestämiseen liittyviä tehtäviä, esi-
merkiksi tulossa olevia Venetsialaisia. Kuvassa Kerälä 
esittelee omien metsästyskoiriensa hirvenhaukkuko-
keista voittamia palkintoja. Ensimmäiset SM-tason po-
kaalit ovat vuodelta 1997.

Kuluvan kauden presidentti Pentti Taipale ja viime kauden presidentti Janne Moila-
nen toivottivat kesäkuussa Timo Kerälän LC Pudasjärven jäseneksi. Kuva Aki Nie-
mitalo.
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www.paroc.fi

ma–pe 8.00–18.00
la 9.00–14.00
su suljettu

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Puh.  020 752 8260

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi

Tuotteet 
suoraan varastosta

• Kaivuutyöt
• Pihatyöt
• Koneurakointi

• Maa-aines-
 kuljetukset
• Lumityöt

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi
Teuvo Ojala  0400 388 557
Kari Ojala  0400 131 557

PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7,5 ton
 telakoneella (näppärä pihakone)
 - pihatyöt
 - jätevesityöt
 - imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
 - sorat
 - murskeet
 - mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 624 496

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset

• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

kht@khriekki.fi • www.khriekki.fi

MH Peltoniemi Oy

Rahtikuljetukset
0400 387 428

Ota yhteyttä ja katsotaan, 
kuinka voimme olla avuksi 
projektissanne.

Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja piha-
rakentamiseen sekä auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.

Rekisteröintejä
Kilpa-auton katsastuksia

Vakuutuksia
Kotimainen, entistä 

paikallisempi katsastus-
asema Kiimingissä.

Suomen Laatukatsastus 
Oy on toukokuusta alkaen 

Katsastus Team Oy.
Otamme edelleen vastaan 
jaettuja alennuskuponkeja.

Viitantie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

Kukkakaappipalvelu 
klo 21 saakka

• Passikuvat
• Filmirullat
• Filmirullien 
 kehityspalvelu

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
(08) 823 350, 0400 399 830
hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

-KUKKAVÄLITYS

Palvelemme: 
MA-PE 9-17, LA 9-13

Hautakivet:

nyt myös 2D tietokone 
suunnittelu netissä

Venetsialaiset  
Veden, tulen ja 

valon juhla
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Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

Wella color recharge 
sävyä korostava 

hoitoaine
12,90€ (norm. 20,90)

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

indesit
pyykinpesukone
päältä täytettavä
alkaen

indesit 
pyykinpesukone
edestä täytettävä
alkaen

kaasujääkaappi
- kaasu - akku - verkkovirta
alkaen

upo tiskikone
alkaen

tefal 
kahvinkeitin

upo keraminen
liesi
alkaen

aurinkokennot
85w

väinö
verkkoliput

prego hedelmä- ja 
siemenkuivuri

atemi vakumikone
Bl2300

moulinex
lihamylly 1600w

sähkösavustin
1100w

kiekonheittimet
alkaen

199,-

399,-

395,-

399,-

395,-

29,90

395,-

15,90

39,50

89,50
hox! meiltä myös

vakumipussit ja putkilot

99,90

55,-

49,50

hox! meiltä myös:
- säätimet

- hitaasti purkavat akut
- asennuspaketit

125w

150 w

199,-

249,-

299,-

väinö säilykepurkin 
sulkija

199,50väinö
perkkauspöytä

69,-

pakastearkut ja
-kaapit
alkaen

hox! meiltä 
myös 

säilykepurkit
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Yhä useampi haluaisi asua maalla
Sarakylän 25. Vattumarkkinat

Sarakylän Vattumarkkinat 
järjestettiin 16-17.8. 25. ker-
ran. Lauantaina oli Metsätai-
tokilpailut, jossa Rauno Hil-
tula, Kalevi Särkelä ja Reijo 
Vuorinen ovat olleet kesto-
menestyjiä. Vuoden Saraky-
läläisenä palkittiin Saraky-
län Metsästysseura ry, josta 
Toivo Kimingin kyläseuran 
puolesta luovuttamaa kun-
niakirjaa oli ottamassa vas-
taan puheenjohtaja Mart-
ti Jokikaarre ja sihteeri Ilpo 
Heikkilä. Perusteluissa mai-
nittiin, että seura on tehnyt 
ja tekee kylätoimikunnan 
ja muiden kylällä toimivi-
en yhdistysten kanssa hy-
vää yhteistyötä. Hirvikum-
pu metsästysmaja sijaitsee 
keskeisellä paikalla kyläl-
lä ja on toiminut aktiivises-
ti myös metsästysseuran ul-
kopuolisten tapahtumien 
kokoontumispaikkana, esi-
merkkinä muun muassa ky-
län yhteinen Uuden Vuoden 
vastaanotto monipuolisine 
ohjelmineen. Markkinat ava-
si kunniapuheenjohtaja Esko 
Piipponen ja kaupungin ter-
vehdyksen esitti kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen. 

Sunnuntaina Vattumark-
kinat alkoivat jumalanpal-
veluksella, jossa perintei-
sesti siunattiin myös kesän 
vattusato. Jumalanpalveluk-
sen toimitti kirkkoherra Juha 
Rauhala ja kanttorina toimi 
Jaakko Jurmu. Kirkkokah-
vit juotiin Sarakylän koulun 
pihalla. Puheensorina täyt-
ti hetkessä pihapiirin, mark-
kinakojujen alueen ja koulun 
sisätilat. Markkinaväki tapa-
si tuttujaan niin läheltä kuin 
kaukaa. Tapahtuma oli saa-
nut väen liikkeelle. Jollekin 
markkinat olivat jokavuoti-
nen tapahtuma, joku toinen 
oli satunnainen kävijä. 

Ohjelma jatkui ulkona Sa-
rakylän koululaisten laulu- 
ja lausuntaesityksillä. Esi-
tyksessä oli mukana suurin 
osa Sarakylän koululaisista, 
ja he tarjosivat yleisölle mu-
kavaa kuultavaa.

-Kylä on meille kaikil-
le lämmin sana. Siihen kuu-
luu ihmisten keskinäinen vä-
littäminen, vastavuoroinen 

naapuriapu ja kylän tietoi-
nen toiminta yhteisönä, sa-
mat kaikille tutut, paikalliset 
olosuhteet, sekä kokemus 
yhteisestä kohtalosta maan-
tieteen ja historian suurten 
voimien vaikutusten alai-
sena. Kylä on yhtä muka-
va sana kuin mummola tai 
mustikkapiiras, aloitti pu-
heensa Juha Kuisma Kylien 
liiketoiminta-asiamies Suo-
men Kylätoiminta ry:stä.

Kylien kannattaa 
erikoistua
-Kukaan ei vastusta kylää tai 
kylien kehittämistä. Kukaan 
ei vastusta Kylien Suomea. 
Kuitenkin jo sana maaseutu 
on sellainen, että jotkut ihmi-
set vastustavat sitä aktiivi-
sesti väittäen, että vain kau-
punkeja kehittämällä Suomi 
menestyy kansainvälisessä 
kilpailussa. Tiedämme tuo-
reista nuorten tulevaisuus-
odotuksia koskevista tutki-
muksista, että 60 prosenttia 
16-30 vuoden ikäisistä nuo-
rista haluaisi asua maalla. 
Jopa 80 prosenttia nuoris-
ta haluaisi elää talossa, jossa 
on iso piha. Nämä arvostuk-
set ja tulevan elämän toiveet 
ovat täydessä ristiriidassa 
sen kanssa, mitä valtionhal-
linto, kaavoittaja ja raken-
nuslupien myöntäjä suun-
nittelee.

Tulevaisuus on pitkäl-
le yhteiskunnallinen tahdon 
asia. Jos kylien ihmiset eivät 
suostu siihen, mitä heidän 
varalleen suunnitellaan, hei-
dän on ilmaistava tahtonsa 
kansanvallan antamilla kei-
noilla. Samalla heidän on il-
maistava se, mitä kylät tah-
tovat, mihin suuntaan he 
haluavat kehittyä.

Arvelen, että kun jo nyky-
äänkin jokainen kylä on eri-
lainen, tulevat kylät jatkos-
sa olemaan yhä erilaisempia. 
Kylät erikoistuvat, kehittä-
vät ja liioittelevat vahvoja 
piirteitään niin, että tavoite-
tilassa jokainen kylä on jos-
sakin asiassa maan paras ja 
sellaisenaan ainutlaatuinen. 
Jokaisen kylän pitää siis itse 

Martta Särkelä ja Eeva-Liisa Särkelä sylissään Riina 
Vähäkuopus löysivät ostettavaa markkinakojuista.

Kyläseuran puheenjohtaja Kaisa Nivala katseli järjes-
telytehtävien lomassa T:mi Terttu Piiran käsityötuottei-
ta.

Raija ja Inkeri Mustakangas tekivät mattokaupat.

Juha Kuisma, Suomen Kylien liiketoiminta-asiamies Suomen Kylätoiminta ry:stä is-
tahti puheensa päätteeksi nuorten markkinavieraiden keskelle. Kuvassa Aada Sato-
kangas, Juha Kuisma, Sirkku Sarajärvi ja Julia Jurmu.

Kyläseuran kunniapu-
heenjohtaja Esko Piippo-
nen avasi 25. markkinat 
tuoden ilonsa siitä, että 
on saatu nuorempia ky-
läläisiä toimintoihin mu-
kaan. Se antaa uskoa tu-
levaisuuteen.

Villinä vaarassa kasvanut -markkinansa ansainnut.

Kauko Kuukasjärvi paki-
noi Vattumarkkinoilla ai-
heesta ”Jotain järkevää!”

Kaupungin tervehdyksen 
markkinoille tuonut kehit-
tämisjohtaja Jorma Pieti-
läinen kertoi yllättyneen-
sä iloisesti markkinaväen 
runsaudesta. Uuden tek-
niikan tuleminen kylille 
valokuidun muodossa an-
taa monimuotoiselle toi-
minnalle mahdollisuuksia 
niin lasten, nuorten kuin 
vanhustenkin arjen ja elä-
misen hyväksi. Samoin 
yritystoimintojen kehittä-
miseksi.

Sarakylän metsästysseuran puheenjohtaja Martti Joki-
kaarre ja sihteeri Ilpo Heikkilä ottamassa vastaan Toi-
vo Kimingin luovuttamaa Vuoden kyläläinen -kunnia-
kirjaa, joka on laitettu kunniapaikalle Metsästysmaja 
Hirvikummun seinälle. 

Juha Rauhala siunasi 
sunnuntain jumalanpal-
veluksen yhteydessä ke-
sän vattusadon.

keksiä, mikä on se asia, jos-
ta se tekee tuotemerkkinsä. 
Tuollainen merkki, brändi, 
on samalla kylän selviyty-
mistarina. 

Juha Kuisma korosti pu-
heessaan sitä, että nuorten ja 
lasten omat valinnat ratkai-
sevat. Maailmalla on hyvä 
käydä opissa ja tulla aika-
naan takaisin, ja tuoda mu-
kanaan ideoita ja toimeen-
tuloa. Hän oli Sarakylään 
tullessaan myös ilolla pan-
nut merkille tienvarsien laa-
jakaistatyöt. Hyvin toimiva 
tietoliikenneyhteys kylällä 
mahdollistaa monipuolisen 
yrittämisen. 

Puheen päätteeksi Sara-
kylän kyläseuran puheen-
johtaja Kaisa Nivala antoi 
Juha Kuismalle muistoksi 
kirjan ”Sarkain ja savottain 
Sarakylä”.
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Nuoret aktiivisesti 
mukana
Kaisa Nivala piti Vattumark-
kinoita hyvänä tapahtuma-
na. Erityisen tyytyväinen 
hän oli siitä, että nuoret oli-
vat tänä kesänä tulleet san-
koin joukoin markkinoille, 
perinne jatkuu sitä kautta. 
Kyläseuralla on tarvetta ja 
halua järjestää kyläläisille 
tapahtumia. Vattumarkki-
noita suunnitellessa hän sa-
noo olevansa koko vuoden 
kuulolla, miettien ohjelmaa 
ja esiintyjiä. Arkielämässä 
pohjatyötä tulee näin teh-
tyä jatkuvasti. Varsinaiseen 
viimeistelyyn ja konkreetti-
seen työskentelyyn aikaa ku-
luu noin viikon verran. Hän 
on ollut toiminnassa ja vas-
tuunkantajana mukana niin 
kauan kuin Vattumarkkinoi-
ta on järjestetty. Tämä on ol-
lut hänelle kunniatehtävä, 
joka on tuonut paljon sisäl-
töä elämään. 

Kyläkahvila  
tapaamispaikkana
Kaisa Nivala kertoi samalla 
myös kyläseuran tämän ke-
sän kyläkahvilatoiminnasta. 
Kyläkahvila oli auki kolme-
na päivänä viikossa, se avat-
tiin juhannuksen jälkeen ja 
se oli avoinna elokuun toi-
seen päivään asti. Kyläkah-
vila työllisti neljä tonnityö-
läistä, ja parhaana päivänä 
kävijöitä oli 150. Kävijät oli-
vat tyytyväisiä kahvilan toi-
mintaan, se tarjosi hyvän 
paikan tavata muita ihmisiä.

”Jotain järkevää!” Kau-
ko Kuukasjärven pakina sai 
hymyn kuulijoiden huulil-
le. Pakinassaan hän muiste-
li myös ensimmäisten mark-
kinoiden aikaa, ja järjestäjien 
huolta siitä, saadaanko pai-
kalle markkinaväkeä (paki-
na julkaistaan lehdessä myö-
hemmin). 

Sunnuntaina markkinoil-
le olivat Metsälästä mökiltä 

tulleet Oulussa asuvat Mart-
ta Särkelä ja Eeva-Liisa Sär-
kelä. Martta kertoi, että edel-
lisestä markkinareissusta on 
kulunut useita vuosia. Nyt 
he olivat innostuneet lähte-
mään paikalle ihan uteliai-
suuttaan. He olivat tulleet 
ostamaan paikallisia tuot-

teita. Kotiin viemisiä oli löy-
tynytkin, vaikka myyjiä oli 
vähemmän kuin he aikai-
semmin muistivat olleen.  
He olivat viihtyneet mark-
kinoilla ja pitäneet erityisesti 
koululaisten esityksistä. 

Kyläseuran väki piti huo-
len, että markkinoilta ei tar-

Markkinoihin perinteisesti kuuluvan Metsätaitokilpai-
lun voittaja Rauno Hiltula palkittavana. Palkintoa luo-
vuttamassa Risto Hiltula ja Jari Tyni Pudasjärven Met-
sänhoitoyhdistyksestä.  

Yleisö seurasi koululaisten esitystä aurinkoisessa säässä.

Sarakylän koululaiset esiintyivät opettajansa johdolla.

vinnut lähteä kotiin tyhjin 
vatsoin. Koulun tiloissa oli 
mahdollisuus ruokailla, tar-
jolla oli kuivalihavelliä ja 
muuta ruokaa. Ruoka mais-
tui myös kirjoittajalle ja löy-
tyipä kojuista päivän aika-

na siinä jutustelun lomassa 
myös kotiin vietävääkin. 

Paula Piipponen,  
lauantain kuvat  
Janne Kummala

Metsätaitokilpailuun Porttikankaalla osallistui 
20 henkeä. Kilpailun järjesti Pudasjärven 

Metsänhoitoyhdistys vastuuhenkilönä toimi 
alueneuvoja Jari Tyni, apunaan Risto Hiltula. 

Tulokset:
1.Rauno Hiltula 104 p, 2. Kalevi Särkelä 99, 3. Jorma Sääskilah-
ti Rovaniemi 93, 4. Reijo Vuorinen 92, 5. Hannu Sääskilahti Ra-
nua 88, 6. Simo Puhakka 86, 7. Taito Säkkinen 86, 8. Eila Laakko 
Siikalakeus 82, 9. Leila Eskola Haapavesi 81, 10. Kalervo Koivu 
80, 11. Unto Määttä Posio 79, 12. Eero Honkanen 77, 13. Ris-
to Hanhisuanto Sastamala 73, 14. Alpo Laakko Siikalatva 73, 15. 
Jukka Särkelä 73, 16. Veikko Heikkinen Pyhäntä 72, 17. Pasi Haa-
taja Pyhäntä 70, 18. Jouni Eskola Haapavesi 69, 19. Jukka Sääski-
lahti Ranua 66, 20. Irja Säkkinen 66. 
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Syysmarkkinat mukava yhteinen tapahtuma

Sähköalan opiskelu 
ja valmistautuminen 
markkinoille
Pudasjärven yksikössä pys-
tyy opiskelemaan myös säh-
köasentajaksi, jonka opin-
toihin kuuluu monipuolista 
työskentelyä sähkölaitteiden 
parissa. Kolmannen vuosi-
luokan opiskelija Markus 
Nätynki kertoi, että opiske-
luun kuuluu kolmen vuo-
den aikana yhteensä noin 
puoli vuotta työssäoppimis-
ta. Sähköalalla opiskellaan 
käytäntöpohjaisten asen-
nushommien, työkeikkojen 
ja ammattiaineiden lisäk-
si myös ATTO-aineita (am-

OSAO Pudasjärven yksikössä opiskellaan 
ja valmistaudutaan syksyn markkinoihin ja 

kansallisiin kenttäratsastuskisoihin 13. – 14.9.

mattia täydentäviä opintoja) 
kuten äidinkieltä, matema-
tiikkaa ja vieraita kieliä. Tär-
keässä roolissa on myös säh-
kötyöturvallisuus. Näyttöjä 
opiskelun aikana on viisi.

Sähköalan opiskelijan tu-
lisi olla järjestelmällinen, 
sosiaalinen, suhteellisen 
täsmällinen (pysyy aikatau-
lussa), asiakaspalvelutaidon 
omaava, hahmottamiskykyi-
nen sekä plussaa olisi kiin-
nostus matematiikkaan ja 
fysiikkaan, kertovat sähkö-
alan opettajat Keijo Ruonala 
ja Esko Sivén.

Sähköalan koulutukseen 
Pudasjärvelle haetaan opis-
kelijoita joka toinen vuo-

si ja tänä vuonna opiskelun 
aloitti alalla kahdeksan uut-
ta opiskelijaa. Jäljellä on vie-
lä vapaita opiskelupaikko-
ja! Valmistumisensa jälkeen 
sähköasentajat työllistyvät 
tulevaisuudessa mm. sähkö-
firmoille, tehtaille ja raken-
nustyömaille.

Sähköalan opiskelijoiden 
tehtävänä on pääasiassa hoi-
taa markkina-alueelle ää-
nentoistolaitteet sekä muut 
sähköt. He hoitavat myös lii-
kenteenohjauksen. Sähkö-
alan opiskelijan Markus Nä-
tyngin mielestä kokemukset 
edellisiltä syysmarkkinoilta 
ovat positiivisia.

Matkailuosastolla  
monipuolista  
opiskelua
OSAO Pudasjärven yksi-
kössä matkailuosastolla on 
kolme opettajaa ja tutkin-
non kesto on kolme vuot-
ta. Matkailualaa opiskellaan 
monella eri tavalla; luokka-
opetuksena, käytännön har-
joituksina, yritysvierailuina, 
työssä oppimalla ja erilai-
sia työtehtäviä toteuttamal-
la niin keittiössä, leireillä, 
tapahtumissa sekä opinto-
käynneillä. Lisäksi toisen 
vuosikurssin opiskelijat pää-
sevät käymään Helsingissä 
matkamessuilla ja kolman-
nella vuosikurssilla yhteisel-
lä matkalla valitsemassaan 

kohteessa, opettaja Marja 
Kuusiniva kertoo.

Matkailualalla am-
mattitaito koostuu kieli-
taidosta, joustavuudesta, 
ystävällisyydestä, luovuu-
desta, vuorovaikutustai-
doista ja taidoista toimia 
erilaisissa tilanteissa. Val-
mistuttuaan matkailupal-
veluiden tuottajaksi voi 
työskennellä esimerkiksi 
ohjelmapalveluyrityksissä, 
loma- ja matkailukeskuksis-
sa tai majoituspalveluyrityk-
sissä joko työntekijänä tai 
yrittäjänä.

Matkailuosasto aloittaa 
syysmarkkinoihin valmis-
tautumisen hyvissä ajoin, 
harjoitellen erilaisia asiakas-
palvelutilanteita. Matkailu-
osasto hoitaa perinteiseen 
tapaan aula- ja kotakahvi-
ot, leivonnaiset sekä lasten 
leikkipisteen. Opettaja Marja 
Kuusiniva kertoo, että syys-
markkinoiden suunnittelu 
on vielä kesken, mutta lu-
vassa on paljon monenlaisia 
herkkuja ja mukavaa puu-
haa.

Yksikönjohtajan  
kesä sujui hyvin
Yksikönjohtaja Elisa Laak-
so on ollut tällä tontilla jo 
vuodesta 1978. Hän aloitti 
maatalousoppilaitoksen ai-
koihin ja on siitä lähtien py-
synyt talossa. Laakso on ol-

OSAO Pudasjärven matkailuosaston opettajat Liisa 
Lehto ja Marja Kuusiniva ovat innokkaina suunnittele-
massa Syysmarkkinoita.

Aulakahviossa on joka vuosi perinteiseen tapaan tar-
jolla paljon erilaisia herkkuja.

lut nykyisessä virassaan 
noin seitsemän vuotta. Hä-
nen työuransa on edennyt 
rehtorista yksikönjohtajaksi 
tilanteen mukaan.

Elisa Laakso kertoo, että 
hänen kesänsä on sujunut 
hyvin. Hän on pääasiassa 
lomaillut perheensä kans-
sa. Hän aloittaa uuden lu-
kuvuoden hyvillä mielin. 
Haasteita riittää, mutta nii-
hin vastataan.

Yksikönjohtajan tehtävä 
on huolehtia lupa OSAOn 
rehtorilta koulun pitämiseen 
viikonloppuna sekä ohjeis-
taa lukujärjestykset mark-
kinoiden aikatauluihin so-
piviksi. Henkilökohtaisesti 

Elisa Laakso odottaa positii-
visin mielin syysmarkkinoi-
ta ja toivottaakin erityisesti 
syyssatoaan kauppaamaan 
haluavia peruna- ja juures-
kauppiaita tervetulleek-
si markkinoille. Samoin pe-
räkärrykirppiksen pitäjiä 
tavoitellaan, kertoo Laakso.

 Markkinat ovat mukava 
yhteinen tapahtuma, jossa 
kaikki puhaltavat yhteen hii-
leen. Jokaiselle alalle on oma 
vastuualue, jossa kaikille on 
omat tehtävänsä.

Saija Vähäkuopus,  
Meiju Baas ja  
Nea Siltakoski 

8
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PUDAsTORI
MyyDään

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

MyyTävänä

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Mökkitontti järven rannalta 
rauhalliselta paikalta. Etäisyys 
Ouluun max. 150 km. P. 0400 
381 088.

OsTeTAAn
Kaksikerroksisen kerrostalon 
alakerrassa 1h+kk 32 m2. Vas-
tike 103 €. Asunto siisti. kk ja 
ph uusittu -08. Putkiremontti 
-08. Osoite Kauppatie 30. P. 
045 357 5505.

Omakotitalo Olkitie Pudasjärvi. 
Keittiö, olohuone, 3 makuuhuo-
netta, takkahuone, kodinhoi-
tohuone, saunatilat 120 m2 + 
autotalli ja varasto. P. 040 512 
5797.

Jää-viileäkaappi Kurenalla 
noutohintaan. P. 040 512 5797.

Jopo, mummo, miesten ja va-
kio polkupyöriä. Otan joutilaat. 
P. 040 504 2814.

Suomen luonnon päivän 
kunniaksi Syötteen luonto-
keskuksella esitetään lauan-
taina 30.8. kello 14 Metsän 
tarina – elokuva.  Elokuvan 
jälkeen kello 15.30 tutustu-
taan luontokeskuksen lähi-
maastossa geokätköilyyn 
oppaan johdolla.

Metsän tarina on koko 
perheen elokuva suomalai-
sesta metsästä. Elokuvan 
pääosissa nähdään metsän 
asukkaat ja heidän moni-
muotoinen elämänsä. Valko-
kankaalla esittäytyvät niin 
karhut ja hirvet kuin muu-
rahaiset, sammakot ja mo-
net linnut. Elokuvassa on 
vahvasti läsnä myös suoma-

Metsän tarina –elokuva luontokeskuksella
laiskansallinen mytologia.  
Metsän tarina – elokuvan ai-
kana voit kokea suomalaisen 
luonnon neljä vuodenaikaa 
ja aitoa metsän taikaa. Upea 
dokumenttielokuva on syn-
tynyt luontokuvaaja Han-
nu Siitosen ja luontokuvaaja 
Mikko Pölläsen yhteistyönä

Geokätköilyssä etsitään 
toisten kätköilijöiden pii-
lottamia geokätköjä GPS-
laitteen avulla. Geokätkö-
retkellä tutustutaan siihen, 
mitä geokätköily on ja etsi-
tään kätköjä luontokeskuk-
sen lähimaastoista. Mukaan 
voi halutessaan ottaa oman 
GPS-laitteen tai puhelimen, 
jossa on GPS-yhteys. Päivän 

tapahtumat ovat maksutto-
mia!

Jään lumo – näyttely 
Syötteen luontokeskuksel-
la nähdään 1.9. alkaen Jään 
lumo – näyttely, joka esittelee 
Kerttu Karjalaisen jääaiheisia 
valokuvia.  Karjalainen on 
oululainen valokuvauksen 
harrastaja, viettää vapaa-ai-
kaansa Koillismaan luonnos-
sa kaikkina vuodenaikoina 
retkeillen, marjastaen ja valo-
kuvaten. Karjalaiselle luonto 
on rentoutumisen ja liikun-
nan paikka.  Luontokuvaus-
ta Karjalainen on harrastanut 
useita vuosia ja hän kertoo 
liikkuvansa paljon Syötteen 

kansallispuiston ja Pohjois-
Taivalkosken alueella. Luon-
non monimuotoisuus ja kau-
neus ihmetyttävät taiteilijaa 
kerta toisensa jälkeen.

Näyttelyssä nähtävien te-
osten synnystä Karjalainen 
kertoo: ”Esteettisesti erittäin 
kauniin alueen löysin jääpa-
lan sisältä, kun kuvailin nii-
tä jäiden lähdön aikaan va-
loa vasten. Siitä alkoi uuden 
alueen kuvaileminen, joka 
on nyt nähtävissä näyttely-
nä.” Upeita valokuvia ihas-
tellaan luontokeskuksella 
30.10. saakka. 

Luontokeskus tiedotus Jään lumoa, Kerttu Karjalainen

Kyläläisiä ja lomalaisia 
seurakunnan nuotioilloissa

Pudasjärven seurakun-
nan diakonia- ja nuorisotyö 
kiersi heinä-elokuun aika-
na nuotioilloissa yhdeksäl-
lä kylällä (Korento, Siivikko, 
Kurki, Paukkerinharju, Ki-
pinä, Livo, Seula, Metsälä ja 
Siurua). Nuotioilloissa kylä-
läiset ja lomalaiset pääsivät 
tapaamaan toisiaan ja vaih-
tamaan kuulumisia. Tänä 
vuonna nuotioilloissa kävi 
väkeä edellisvuosien tapaan 
oikein mukavasti. Nuotioil-
lan ohjelmasta nautti yhteen-
sä 170 henkeä, mikä on ollut 
aikalailla vakiintunut määrä 
viime vuosina. 

Nuotioillan ohjelma on 
ollut hyvin pitkään lähes 
muuttumaton. Perinteikäs 
ohjelma on koostunut yhteis-
lauluista, leikkimielistä kisai-
luista, makkaranpaistosta ja 
hartaudesta. Kisailut vaihtu-
vat vuosittain ja tänä vuonna 
kilpailuna oli muun muassa 
pingispallon huispaus ja ve-
den kuljetus hernekeittopur-
keilla ja vuotavilla mukeilla. 
Säät olivat suosiolliset koko 
nuotioiltakierroksen ajan. Pa-
rilla kylällä oltiin jonkun ai-
kaa sateen suojissa, mutta 
muutoin vesisade ei päässyt 
sekoittamaan illanviettoa. 

Kiitokset kaikille mukana  
olleille leppoisista  

nuotioilloista!

Eeva Leinonen,  
Annika Juurikka ja  
Marko Väyrynen seura-
kunnan nuotioiltakiertäjät Kuressa oltiin tarkkoina vedenkuljetuskisassa.

Nuotioiltatunnelmaa Korennolla.

Siivikon nuotioiltaväkeä kisailemassa.

Livolla oli hymy herkässä kisailujen aikana.

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

Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa esiintyy perjantai-
na 22.8. tanssiorkesteri Yö-
lintu, joka on suomalaista 
tanssimusiikkia esittävä yh-
tye. Simo Silmu ja hänen vel-
jensä Matti Silmu perusti-
vat orkesterin vuonna 1992 
eli 22 vuotta sitten. Yhty-
een albumeita on vuosien 
varrella myyty 400 000 kap-
paletta. Yhtye on julkaissut 
uransa aikana 11 studioal-
bumia, kolme kokoelma-al-
bumia, lukuisia singlejä sekä 
Rauli ”Badding” Somerjoen 
tuotannosta koostuvan co-

Yölintu Kurenkoskessa
veralbumin. Bändin suu-
rimpia hittejä ovat muun 
muassa Mahdunko maa-
ilmaas, Sitä saa mitä ti-
laa, Mä putoan ja Minne 
maailma kuljettaa. Yölin-
nun viimeksi julkaistu 
albumi on Minne maail-
ma kuljettaa, jonka me-
nestyksestä Bändin jä-
senet ovat myös olleet 
hyvillään. Tämä levy on 
myös yhtyeen nykyisen ko-
koonpanon ensimmäinen 
yhteinen levytys. Yhtyeen 
kokoonpanoon kuuluvat pe-
rustajajäsenten, laulaja Simo 

Silmun ja kitaristi Matti Sil-
mun lisäksi rumpali Joni Lei-
no, basisti Jari Luostari ja ki-
taristi Jukka Harju.  PK

vUOKRATTAvAnA 

Rivitalokaksio Kauppatie 11, 
vuokra 500 € kk, kalustettuna 
600 € kk. P. 0400 453 407.

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  

VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut kauttamme

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

•Valokuvauspalvelut 
 (yrityskuvaukset, häät, hautajaiset, 

rippikuvaukset, syntymäpäivät, 
kastejuhla...)
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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

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

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/

PALVELUHAKEMISTOSSA 
ON EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA! 
SOITA 040 195 1732!

Koulutettu
hieroja

jenni Uusi-illikainen
0400 569 343

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

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KONEPAJAT

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA
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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

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUS-TILAA!   

p. 040 1951 732  

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Laavu-hankkeen tavoitteena hyvinvointi- ja työllisyyspalveluja
Kaupunginhallitus käsitte-
li tiistaina 19.8. pidetyssä 
kokouksessa Laavu-hank-
keen rahoitushakemusasi-
aa. Vuosina 2015-2017 to-
teutettavaksi valmistellun 
hankkeen tavoitteena on 
luoda uusia ennaltaehkäi-
seviä hyvinvointi- ja työl-
lisyyspalveluja syrjäy-
tymisen ehkäisyyn sekä 
köyhyyden torjuntaan. Ta-
voitteena on myös luoda 
kestävä ja kustannusteho-
kas malli palvelujen tuot-
tamiseen yhteistyössä kau-
pungin ja kuntayhtymän 
sekä kyläyhdistysten ja 
muiden kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa.

Hankkeen kautta edis-
tetään ja tuetaan kunta-
laisten, ja erityisesti syr-
jäytymisvaarassa tai jo 
syrjäytyneiden henkilöi-
den, osallisuutta ja työllis-
tymistä. Hankkeen tavoit-
teena on toimenpiteiden 
kautta lisätä kuntalais-
ten osallisuutta, vähentää 
työttömyyttä ja erityises-
ti pitkäaikaistyöttömyyt-
tä, helpottaa muiden haas-
tavassa tai vaikeassa 
työmarkkinatilanteessa 
olevien osallisuutta ja työl-
listymistä. Hankkeen ko-
konaiskustannusarvio on 

513 116 euroa, josta kunta-
rahoituksen osuus yhteensä 
102 623 euroa. Päätösehdo-
tuksen mukaan kaupungin-
hallitus hyväksyisi kunta-
rahoitusosuuden vuosille 
2015, 2016 ja 2017 esitetyn 
mukaisesti, nimeäisi kau-
punginhallituksen edustajan 
ohjausryhmään sekä antai-
si luvan jättää rahoitusha-
kemus Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskukselle 31.8.2014 
mennessä.

Kaukolämpölaitoksen 
yhtiöittäminen
Pudasjärvellä on valmistel-
tu kaukolämpölaitoksen yh-
tiöittämistä. Esityksen mu-
kaan kaupunginhallitus 
päättäisi käynnistää Pudas-
järven kaukolämpölaitos-
ten yhtiöittämisselvityksen 
laatimisen sekä ostaa yhti-
öittämisselvityksen laatimi-
sen asiantuntijapalveluna 
KPMG Oy:ltä.

Pudasjärven kaupungil-
la toimii omana toimintana 
Kurenalan ja Törrönkankaan 
kaukolämpölaitokset. Kau-
kolämpötoiminta voi muo-
dostaa uusilla asemakaava-
alueilla monopolin, mutta 
suurimmaksi osaksi kauko-
lämpötoimintaa harjoitetaan 

kilpailutilanteessa mark-
kinoilla kilpaillen muiden 
lämmitysmuotojen kanssa. 
Tällä perusteella kaukoläm-
pölaitostoiminta tulee siten 
käytännössä yhtiöittää. 

Elomatic Consulting & 
Engineering on laatinut kau-
kolämpötoiminnan esiselvi-
tyksen sekä alustavan kau-
kolämpölaitoksen uusinnan 
suunnitelman, jotka on esi-
telty kaupunginhallituksel-
le. Lisäksi KPMG OY on laa-
tinut alustavan selvityksen 
Pudasjärven kaukolämpö-
voimalan liikelaitostamises-
ta ja yhtiöittämisestä. KPMG 
OY:n kanssa on neuvoteltu 
yhtiöittämisselvityksen jat-
kon tekemisestä, sisältäen 
laajan selvityksen eri toteut-
tamisvaihtoehdoista sekä 
valmiit laskelmat päätöksen-
tekoa varten.

PoRi -hanke
Hyväksyttäväksi esitettiin 
PoRi-hankkeen toteuttamis-
ta vuosina 2015 – 2017 ja si-
toutua suorittamaan kun-
tarahoitusosuus vuodelle 
2015 ehdolla, että valtuusto 
myöntää tarvittavan määrä-
rahan. Vuosille 2016 ja 2017 
kuntarahoitusta koskevat 
määrärahat käsitellään sii-

nä järjestyksessä, kun tiede-
tään Pudasjärven kaupungin 
osuus kuntarahoituksesta.

Hanke toteuttaa Pudas-
järven kaupungin toimin-
ta-ajatusta ja strategiaa sekä 
kaupungin ja Vapon aiem-
min allekirjoittamaa aiesopi-
musta, jonka tavoite on edis-
tää turpeen, energiapuun ja 
näitä toimialoja palvelevan 
kone- ja kuljetusalan liike-
toiminnan kehittämistä Pu-
dasjärvellä niin, että turve-
soiden jälkikäytössä tuetaan 
luonnon monimuotoista 
hyödyntämistä huomioiden 
erityisesti metsästysmatkai-
lun ja porotalouden mahdol-
lisuudet (esimerkiksi riista-
pellot/lintukosteikot).

Hanke kestää kolme 
vuotta ja toteutetaan ajalla 
1.1.2015 – 31.12.2017. Kus-
tannusarvion mukaiset ko-
konaiskustannukset ovat 
yhteensä 821 768 euroa. En-
simmäisen vuoden 2015 
osalta Pudasjärven kaupun-
gilta haetaan 23 671 euroa 
ja Vapo Oyj:lta 15 780 euroa. 
Rahoitushakemuksen EU:n 
ja valtion osuus koko hank-
keen ajalta on yhteensä 657 
414 euroa. Kaupungin kehit-
tämis- ja elinkeinopalvelut 
on valmistellut hanketta yh-
teistyössä Vapo Oyj:n kans-

sa siten, että projektia ja ra-
hoitusta koskeva hakemus 
voidaan jättää Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukselle. 
Hakuaika päättyy 29.8.2014.

Hankkeen toteutusalue 
on Pohjois-Suomi siten, 
että Pudasjärven kaupun-
ki on pilottikohteiden rek-
rytoinnissa erityisasemas-
sa suhteessa muihin kuntiin. 
Hankkeen toteuttajana on 
kaupungin kehittämistoimi 
sekä Vapo Oyj. Kaupungilla 
on vetovastuu projektista ja 
Vapo Oyj o lupautunut ole-
maan asiantuntijan roolissa 
koko hankkeen keston ajan.

Syötteen  
matkailualueen  
kehittämishanke
Kokous käsitteli Työtä ja 
yrittäjyyttä –Syötteen mat-
kailualueen kehittämishan-
keasiaa. Hanke toteutettai-
siin 1.1.2015 – 31.12.2015 ja 
siihen palkattaisiin työn-
tekijä, jonka keskeisiä teh-
täviä ovat muun muassa 
Syötteen alueella toimivien 
yritysten toiveiden ja jatko-
kehitystarpeiden tarkempi 
kartoittaminen kesällä 2014 
valmistuneen Syötteen alu-
een masterplanin mukaises-
ti. Lisäksi tehtäisiin Syötteen 

toiminnallinen kehittä-
missuunnitelma ja alueen 
saavutettavuuden selvi-
tystyö.

Hankkeesta vastaisi Pu-
dasjärven kaupunki. Kes-
keisiä yhteistyötahoja ovat 
muun muassa Iso-Syöt-
teen matkailuyhdistys ry, 
Metsähallitus/Laatumaa 
ja Oulun Seudun Setle-
mentti ry sekä Pudasjär-
ven yrittäjät ry. Hankkeen 
kokonaiskustannusar-
vio on 103 000 euroa, jos-
ta kuntarahoitusosuus 20 
600 euroa. Päätösesityksen 
mukaan kaupunginhalli-
tus hyväksyisi kuntarahoi-
tusosuuden vuodelle 2015 
ja nimeäisi kaupungin-
hallituksen edustajan oh-
jausryhmään sekä antaisi 
luvan jättää rahoitushake-
mus Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskukselle 31.8.2014 
mennessä.

Syötteellä aikaisempia 
kehittämiskohteita ovat 
olleet esimerkiksi Safari-
talon rakentaminen 2008 
- 2009, Luppoveden raken-
taminen 2008 – 2011 sekä 
useiden reitistöjen raken-
tamiset ja kunnostukset. 
PK

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
- Ultrapoint- ja
	 Garmintuotteet
- KUKSAT ja PUUKOT
-	Haix	ja	Beretta
 GORETEX KENGÄT
-	Sasta	+	Beretta
 GORETEX PUVUT
- RETKEILY   
 VARUSTEET
- CAmOfLEECET
- KUmISAAPPAAT:
	 Sievi,	Nokian
	 Finnwald,	Finnjagd
- KAHLUUSAAPPAAT
-	KalaverKot:
	 laajin	valikoima
-	vaaput,	lusikat	ja		
 lipat
	 alk.	4kpl/10€
-	SIIMat,	Kelat,
	 vavat,	SetIt

- KAHLUUHOUSUT
-	kettu	ym.	PILLIT
-	Uv-maalit	sorsankuviin
-	Kylän	halvimmat
 KOIRAN RUUAT  
	 laajin	valikoima		
	 koiranruokia
	 18	eri	laatua:
	 Hau	hau	kanariisi
	 27€/17kg
- ACTIONKAmERA
	 FullHD	+	tarv.	190€
-	autokamera	99	€
- ASEET JA
	 erÄtarvIKKeet	YM.
-	Nelitahti	PerÄ		
 mOOTTORI
	 2,6	hv	alk.	599€
-	5hv	PERÄmOOTTORI
-	airsoft	aseet	alk.	15€
-	Kuulat	2,50€/1000	kpl
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Kotimaisia omenoita
luumuja, rinkeliä, kala- ja 

lihasäilykkeitä. 
Herkkukassi 10 €.

Pudasjärven torilla 
pe 22.8. 

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. Avoinna 
ma-ke klo 15-20, to-pe suljettu, la-su klo 14-17. Kulttuurikeskus Pohjan-
tähti, Teollisuustie 1.
Kiihdytys- ja testipäivä la 23.8. klo 9.Tule ja testaa ajoneuvosi suori-
tuskyky varttimaililla, valvotuissa olosuhteissa! Asianmukainen varustus, 
ajo omalla vastuulla. Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Peräkärrykirppis torilla la 23.8. klo 10-15.
Koululaisten yleisurheilun kaupunginmestaruuskilpailut ke 27.8. 
klo 10-15 Suojalinnan urheilukentällä.
Järjestöjen, yritysten ja ikäihmisten yhteistyötilaisuus ke 27.8. 
klo 16.  Liepeen pappila, Liepeentie 4.
Nuorten Venetsialaiset pe 29.8. klo 21. Jyrkkäkosken huvialue.
Venetsialaiset la 30.8. klo 18. Jyrkkäkosken huvialue.
Suomen luonnon päivä Syötteellä la 30.8. Suomen luonnon päivän 
kunniaksi Syötteen luontokeskuksella esitetään klo 14 Metsän tarina – 
elokuva.
Ommaiskahvila esittäytyy ma 1. 9. klo 13-16. Tule tutustumaan 
toimintaamme Pudasjärven S-Marketiin!
Koululaisten yleisurheilun Koillismaan mestaruuskilpailut ti 2.9. 
klo 9-15. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Kiihdytys- ja testipäivä la 6.9. klo 9. Pudasjärven Ilmailukeskus, 
Lentäjäntie.
Sienipäivä Syötteen luontokeskuksella la 6.9. tarjolla monenlaista 
sieniaiheista ohjelmaa. Tiesitkö, että sienilläkin voi värjätä villalankoja? 
Luontokeskuksella voit seurata sienivärjääjän työtä päivän aikana. Voit 
myös lähteä asiantuntevan oppaan mukana sieniretkelle. Pikkuväki voi 
askarrella auditoriossa syysaiheisia koristeita. 
FC Kurenpojat - Herkku-Papat su 7.9. Suojalinnan kenttä, Urhei-
lutie 2.
Omaishoito tänään ma 8. 9. klo 18-19.30 Tule kuuntelemaan mitä 
on omaishoito ja omaishoitajana toimiminen, millaista tukea on tarjolla 
omaishoitoon? Mitä ajankohtaista omaishoitoon liittyy. Pudasjärven 
kaupungintalo, Varsitie 7.
Syysmarkkinat la 13.9. klo 10-14. OSAOn Pudasjärven yksikkö 
toivottaa Teidät tervetulleeksi Syysmarkkinoille! Samaan aikaan kenttä-
ratsastuskisat, jotka jatkuvat sunnuntaina. OSAO, Pudasjärven yksikkö, 
Jyrkkäkoskentie 18.
Sora Syöte su 14.9. klo 9.  Vapaavauhtinen kuntoajo Syötteen upeilla 
sorateillä ja poluilla.  Paikka Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.
Kestävyysseminaari Hotelli Iso-Syötteellä pe 26.9. klo 18.00 alkaen.
Huippukymppi Syötteellä la 27.9. Huippukympissä on omat sar-
jansa kilpajuoksijoille ja kuntoilijoille sekä naisille että miehille. Se on 
myös yleisötapahtuma. Myös sauvakävelijöille on oma sarjansa.
Luppovesi Palaa la 27.9. Iso-Syöte.

 
 

 

 
 

 

Pudasjärven Urheilijoiden 
VoimistelUjaosto 
Kauden 2014-2015 ryhmät aloittavat 

toimintansa maanantaina 1.9. 
4-6 –VuOTIAIdEN JuMPPAKOuLu ma 17.30-18.15 
Tuomas Sammelvuo –salissa. Ohjaajana Inka Kipinä, apuoh-
jaajina Essi Kipinä ja Siiri Ojala. 
7-8 –VuOTIAIdEN JuMPPAKOuLu ma 18.30-19.30. 
Tuomas Sammelvuo –salissa. Ohjaajana Inka Kipinä ja apu-
ohjaajina Essi Pätsi ja Siiri Ojala. 
KuNTOJuMPPA ma 19.30-20.30 Tuomas Sammelvuo 
-salissa. Ohjaaja Kirsi Kipinä. 
MIxJuMPPA ti 19.-20 Lakarin koululla. Seuraa ilmoittelua 
tuntien alkamisesta ja sisällöstä netistä/facebookista/lehdis-
tä. Vaihtuva ohjaaja. 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/voimistelu/
ryhmat/torstain-mix-jumpan-ohjelma/ tai/ja 
Facebook: Voimistelujaosto Pudasjärven Urheilijat tai/ja 
paikallislehtien seurapalstoilta. 
9-13 –VuOTIAIdEN JuMPPAKOuLu to 17.30-18.30 
Lakarin koululla. Ohjaaja Kirsi Kipinä. 
MIxdANCE to 18.30-19.30 Lakarin koululla. Ohjaaja 
Mira Turpeinen. Circuit to 19.-20. Tuomas Sammelvuo –
salissa. Ohjaaja Jaana Valkola.

Hinnat kaudelle 2014-2015: 
Jumppakoululaiset ja Mixdance 35 euroa. 
Kuntojumppa, Circuit ja Mixjumppa 50 
euroa (yhdellä maksulla voi käydä kaikissa 
oman ikäryhmän ryhmissä). 
Ryhmiin ilmoittautuminen netissä viikosta 
36 alkaen osoitteessa www.jasentieto.
fi (valitse seura Pudasjärven Urheilijat 
voimistelujaosto alasvetovalikosta). 
Kaikkiin jumppakortillisiin jumppiin 

tulee ilmoittautua jäsentieto 
sivuston kautta! 

Lisätietoja: 
Kirsi: 0400 936 146 (klo 17.00 jälk.) 
Jaana: 040 533 8429 (klo 15. jälkeen).

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

Wintissä: klo 24-03.30  
DJ HAMMER

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Lauantaina 23.8.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Wintissä: 
klo 24-03.30  
DJ EKI

Perjantaina 22.8.

Salissa: 
TANSSI-

ORKESTERI 
YöLINTU

TuLOSSA:  la 30.8. Back up 

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

LA 23.8.2014 klo 21.00-01.30
OP-KARAOKETANSSIT

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Pudasjärven Osuuspankin asiakasomistajille 
tapahtuma on maksuton. Pääsylipun voit 
noutaa Osuuspankin konttorista pe 15.8. 

lähtien.

VIRIKEPÄIVÄ 
Jaalanka, Jaalangan pirtti 

maanantaina 25.8. klo 16.00
pelataan Mölkkyä ja huonon ilman sattuessa säävarauksessa 
Bingoa ja vaihdetaan kesän kuulumisia. Kaikki tervetulleita.

Tervetuloa!          Livokas ry

Syötteelle menevää reittiä pitkin Kuusa-
montieltä (n. 2,5 km Tulitauosta Kuusamoon 
päin) Hampusvaaraan n. 12 km. Reitti kulkee 
Iinattijoen vartta ja tauko nuotiokahveineen 

Hampusvaaran laavulla.
Yhteiskyyditys klo 17.40 Puikkarin pihalta ja kävelyn 

jälkeen takaisin Kurenalle. Vaelluskengät mielellään, mutta 
lenkkareillakin pääsee. Omat eväät ja juomat. 

Ei osallistumismaksua.
Kyytiä varten ilmoittautuminen Senja Pihlaja 

puh. 040 767 2317 tai Heimo Turunen 0400 385 281 
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Järjestää PuU Kuntourheilujaosto 

KäveLyvAeLLUS 
pe 22.8. klo 18 

HemPAn HöLöKäT SUnnUnTAISIn 
klo 18.00 Jyrkkäkosken Campingilta.

Tehokävely su 31.8. klo 18 
Jyrkkäkoski Campingilta.

Järjestää Pudasjärven Kansalaisopisto ja 
PuU Kuntourheilujaosto 

Sinua kutsutaan
Koillismaan rovastikunnan 

lähimmäispalvelun peruskurssille
26.-28.9.2014 Pudasjärven Hilturantaan

Kurssille kutsutaan osallistumaan erityisesti uusia 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita

Lähimmäispalvelu on
● tavallisten ihmisten taidoin tehtävää auttamista, 

tukemista ja kuuntelua
● osallistumista seurakunnan toimintaan

Voit toimia mm.
● ystävänä yksinäiselle
● tukena vaikeassa elämäntilanteessa olevalle
● kaverina kirkkomatkalla
● ulkoiluystävänä
● avustajana seurakunnan eri tapahtumissa
Voit toimia yksin, yhdessä tai pienessä ryhmässä

Koulutus antaa valmiuksia 
●  ihmisen kohtaamiseen
●  vaikeassa elämäntilanteessa olevan tukemiseen
● toimia lähimmäispalvelussa
●  mahdollisuuden jatkokoulutukseen, työnohjaukseen 

ja virkistykseen

Kurssi järjestetään yhteistyönä Pudasjärven, 
Kuusamon sekä Taivalkosken seurakuntien kanssa. 

TULE MUKAAN – SINUA TARVITAAN!

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 11.9. mennessä 
diakoniatyöntekijä Eeva Leinoselle 

puh. 0400 866 480 tai 
diakoniatyöntekijä Terttu Pajulalle puh. 050 5913440.

Pudasjärven 
kyläneuvoston 

KOKOUS
Aittojärven koululla 
ke 27.8.2014 klo 18.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Lippu koko taloon 20€ sis. ep
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Yrittäjät ry järjestävät 

mökkiläisten ja Pudasjärveltä muuttaneille 
tapaamisen/illan 

Jyrkkäkosken huvikeskuksella 
la 30.8. klo 18 - noin 19.30. 

Järjestelyissä mukana myös Syötteen mökkiläisyhdistys.
Ajo-ohje: Ranualle menevältä tieltä Kontiotuotteen kohdalta opastus. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Ohjelmaa:
� Tilaisuuden avaajana ja juontajana  

kaupungin kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen 
� Puheenvuoroja: kaupunginjohtaja Tomi Timonen,  

Yrittäjien pj Marko Rautio, Syötteen mökkiläisyhdistyksen pj Katri Virtanen. 
� Keskustelua ja kysymysten vaihtoa yrittäjien/mökkiläisten ja  

kaupungin edustajien välillä 
� Leipäjuustokahvit. 

Venetsialaiset alkaen kello 20.00.
Järjestää LC Pudasjärvi ja Pudasjärven Urheilijat 

Kutsu mökkiläisille ja 
Pudasjärveltä muuttaneille!

Huipputapahtuma Pudasjärven liikuntahallilla

Uudistuneen liikunta- 
hallin käyttöönotto- ja 
nimeämisjuhla
pe 26.7.2013   
klo 16.00

Pudasjärvi
sininen ajatus - vihreä elämys

Pudasjärvi-Stars –  
Oulun Etta klo 18.30

Nyt ovat mestarit  
LIVENÄ paikalla!

PuUn kasvatit: Tuomas, Ilk-
ka ja Mikko Sammelvuo, 
Teppo Heikkilä, Petteri 
Parkkisenniemi, Ville 
Pirinen…

Ettan liigamiehistö Olli 
Kuoksan ja Anssi Hakalan 
johdolla.

Esikuva-pokaali paikalla,  
mahdollisuus kaverikuviin 
ja nimmareihin.

Juhlakahvitus,
vapaa pääsy!  
Tervetuloa!

Lentopallon huippuottelu:

Tule jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!
La 23.8.2014 OP-KARAOKeFInAALI    LIPPU 5 €  DIsKO

jyRKKäKOsKI
PUDAsjäRvI

TeRveTULOA jyRKKäKOsKeLLe!        pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

 TO 21.8.2014 klo 21.00-01.30 TAngOKUnIngAs

T-paita-arvonta

jUKKA hALLIKAInen 
& jACKPOT    

Lippu 12 € /8 € DIsKO
hIKIMAjAssA MM-Karaokekarsinta  ja 

FInAALI 23.8. (K-18)    

Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto (Tukes) on pyytänyt 
Pudasjärven kaupungilta 
lausuntoa Geologian tutki-
muslaitoksen hakemuksesta 
malmin etsimiseksi Kouvan 
Suvantovaarassa. Alueelta 
etsitään apatiittia ja harvi-
naisia maametalleja. Pudas-
järvelle sijoittuvalla alueel-
la ei ole voimassa, eikä sille 
ole suunnitteilla oikeusvai-
kutteisia kaavoja tai muu-
ta maankäyttöä. Alue lähi-
alueineen on rakentamaton 
eikä sinne ole haettu raken-
nuslupia. Alueella ei myös-
kään ole yleisiä reittejä eikä 
tieyhteyksiä. Päätösehdo-

Lausuntopyyntö 
malminetsintälupahakemuksesta

tuksen mukaan kaupungilla 
ei ole huomautettavaa hake-
mukseen.

Ympäristöjohtajan 
virkaan runsaasti 
hakijoita
Kokous käsitteli ympäristö-
johtajan virkaa hakeneiden 
haastatteluun kutsumises-
ta. Virkaan on tullut yhteen-
sä 29 hakemusta. Esityksen 
mukaan viran kelpoisuus-
vaatimukset täyttävistä ha-
kijoista kutsuttaisiin haastat-
teluun DI Virpi Käyhkö, FM 
Mika Kemppainen, FM Outi 
Räntilä, DI Pirjo Takku sekä 

DI Anni-Inkeri Törmänen.
Uuden ympäristöjohta-

jan tehtävä alkaa 1.10.2014 
tai sopimuksen mukaan. 
Viranhaltija valitaan tois-
taiseksi voimassa olevaan 
virkasuhteeseen siten että 
tehtävä on aluksi määräai-
kainen 31.3.2015 saakka. Ny-
kyisen ympäristöjohtajan 
Pentti Laamasen viimeinen 
varsinainen työssäolopäivä 
on syys-lokakuun vaihteessa 
2014. Laamanen saavuttaa 
henkilökohtaisen eläkeiän 
maaliskuussa 2015 ja hän ai-
koo jäädä eläkkeelle 1.4.2015 
alkaen. PK

Pudasjärven kyläneuvos-
ton seuraava kokous pi-
detään tulevan viikon kes-
kiviikkona Aittojärven 
koululla. Kokouksen sisäl-
tö on monipuolista. Kyli-
en ja kaupungin yhteiset 
asiat

ovat esillä,  kaikkien 
kuultavana ja keskustel-

Kyläneuvosto kokoontuu Aittojärvellä
tavana.

Ajankohtaisina asioina on 
mm. kylien kuulumiset, toi-
minta- ja kehittämistuet ja 
kylien hankkeistusmahdol-
lisuudet sekä tietoa vertais-
ohjaajakoulutuksesta kylien 
ikääntyville ihmisille.

Tilaisuudessa esittäytyy 
myös kaupungin uusi ke-

hittämistoiminnan johta-
ja Jorma Pietiläinen.  Arjen 
Turva –hankkeen saama 
eu –tunnustukseen liittyvä 
sertifikaattitaulu jaetaan 
täytekakkukahvien kera 
niille kylille, joille sitä ei 
olla tämän kesän kesäjuh-
lilla vielä ehditty jakaa. JP

Sarakylän Nuorisoseura on 
toiminut jo 75 vuotta. Seu-
ran toiminta on paljolti kes-
kittynyt Sarapirtti nuoriso-
seuran talolle, jossa aikanaan 
on ollut hyvinkin vilkasta toi-
mintaa. Nykyisin talolla jär-
jestetään muutamat tanssit 
vuodessa – tänä vuonna näil-
lä näkymin tosin vain hei-
näkuun alussa yhdet tans-
sit. Väkeä oli lauantaina 5.7. 
tanssilattialla jopa tungok-

seen saakka. Orkesterina oli 
Ässät, joka soitti tanssikan-
san suosimaa musiikkia. 

Nuorisoseuran puoles-
ta tanssien järjestämisestä oli 
ottanut vastuun Seija Tuomi-
nen.

-Varasin orkesterin jo tal-
vella. Nämä yhdet tanssit jak-
setaan järjestää, mutta työ-
väkeä ei ole riittävästi, että 
tanssit voisivat olla useam-
min. Toivotaan tulevaisuu-
dessa parempaa, totesi Sei-
ja iloiten runsaasta väestä ja 
ollen välillä lipun myynnis-
sä, välillä keittiössä ja missä 
tarvittiin yhdessä muutaman 
aktiivi kyläläisen kanssa. 

Oulussa asuva, Sarakyläs-
sä kotitilallaan kesät viettävä, 
menestyneenä kolmiloikkaa-
jana tunnettu, Pentti Kuu-
kasjärvi oli tansseissa muka-
na. Hän kertoi kotipaikkansa 
olevan sisarusten omistama-
na yhtymänä. 

-Teen paljon metsätöitä 
yhdessä vanhimman veljen 
Jorman kanssa. Kuluneena 
vuonna on ollut muun mu-
assa taimikonhoitoa ja met-
säautotien rakentamista ja 
osallistun myös kylän hirvi-

porukan toimintaan. Täällä 
tansseissa näkee aina vanho-
ja kavereita – muualla heitä ei 
juuri tapaakaan. 

Pudasjärven Urheilijoiden 
menestynein urheilija Kuu-
kasjärvi muistelee kilpailu-
uraansa. Hän kertoi loikan-
neensa seitsemän Suomen 
mestaruutta, on osallistunut 
EM-kisoihin Roomassa -74 
ja Helsingissä myös. Vuon-
na 1976 hän oli Montrealin 
olympialaisissa ja sijoitus oli 
hienosti kymmenes. Kuukas-
järven 16,87 on edelleen kol-
manneksi paras kolmiloikan 
tulos Suomessa. 

Kuukasjärvi muistelee Sa-
rapirtin olleen aikanaan hy-
vin vilkkaassa käytössä.

-Iltamia oli jopa neljä ker-
taa viikossa ja kerrallaan oli 
jopa 600 henkeä mukana. 
Toiminta oli myös ympäri-
vuotista. Olen aina maail-
malla liikkuessani halunnut 
leimautua sarakyläläiseksi. 
Radioselostaja Paavo Nopo-
nenkin muisti sen mainita ot-
teluselostuksissaan, muisteli 
Pentti Kuukasjärvi. 

Heimo Turunen

Sarapirtillä paljon muistoja
Tanssien järjestämisen vastuuhenkilö Seija Tuominen lipun myynnissä. Häntä aut-
tamassa olivat Vesa Hanhisuanto ja Aino Arvola. 

Pentti Kuukasjärvi muis-
teli aikaa, jolloin Sarapir-
tillä oli tansseissa jopa 
600 henkeä ja vilkasta toi-
mintaa oli ympäri vuoden. 

Tanssien tahdit takasi Ässät orkesteri, joka on tulossa myös soittamaan Venetsia-
laissa Jyrkkäkoskella. 
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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

TILAVIA KOTIMAISIA JALKINEITA!

VAIN TORSTAINA 21.8. klo 10-17
Pudasjärvi Varsitie Kaupungintaloa vastapäätä (ent. Veken kalusteen tilat) 

Sievi, Ajavat, 
Pomar, ym...
Tervetuloa!

• Juhlakenkiä • Kävelykenkiä
• Joustovenykekenkiä • Kesäkenkiä 
• Avokkaita • Ortokenkiä 
• Kumiteräsaappaita • Terveysjalkineet
• Työ- ja terveyssandaaleja
• Nokian kumisaappaat 19€alk.

AAMUTOSSUJA

TARRALENKKAREITA
TANSSIKENKIÄ

KUOMAN LENKKAREITA

HOX! Suoraan varastosta mm.
- Pätkäpellit        - Styroxit         - Foamit

- Raudoitusteräkset ja -verkot       - rumpuputket

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Kauttamme muunmuassa

Käyttövesi -ja patteriverkostojen 
saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.
Tule ja pyydä tarjous!

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

SYYSTARJOUKSET PUdAS-KONEESTA

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-18
la suljettu

ERÄ PYÖRIÄ 

HIRMUTARJOUKSIEN!Puutarhatraktori 
Estate 3084 H

● Hydrostaattivaihteisto, 
vahva teräspalkkirunko

● Sähkömagneettinen 
leikkuulaitteen kytkin

● Ajovalot
● Puhdistusta helpottavat 

leikuulaitteen pesusuut-
timet

● Akkulaturi
● Vetokoukku
● Keruusäiliö 240 litraa

1990€1 kpl

Ruohonleikkuri 
Collector 48 B

● Keräävä/taaksepuhalta-
va ruoholeikkuri 

 B&S 450 E      
   series -moottorilla
● Teräsrunko ja isot 

180/240 mm 
   kuulalaakeroidut pyörät
● Keruusäiliö 60 litraa

239€
LOPUT KESÄ
LEIKKUREITA 

POISTO-
HNTAAN!

Silppuri Bio Silent 2500
● Teho 2500 W
● Murskaava valssiterä
● Harjaton moottori
● Kapasiteetti 30-40 mm 
● Keruusäiliö 60 l, jossa 

turvalukko
199€

Pensasleikkuri SHT 600

99€
Pensasleikkuri SHP 60

199€

Big seven 40

499€ 729,-

Miesten

499€

polkupyörä CS28 8-v

499€ 749,-

polkupyörä 3-v 26”

259€ 429,-

Jopo 24

359€ SUOSITTU

419,-

Eri värejä

Ainotar 1-v

349€
Alkaen

Eri värejä

polkupyörä CS28

Naisten

Tyttöjen

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

LOPUT
LEIKKURIT 

POISTO-
HNTAAN!

Polttomoottori-
käyttöinen

Sähkökäyttöinen

HUIPPU MAASTURIT!

Jyrkkäkosken Huvikes-
kuksessa torstaina 21.8. il-
tayhdeksästä lähtien tans-
sikansaa viihdyttää Jukka 
Hallikainen yhdessä Jackpot 
yhtyeen kanssa. Hallikainen 
on Seinäjoen Tangomarkki-
noiden tangokuningas vuo-
delta 2008, joka valloittavana 
ja karismaattisena esiinty-
jänä hallitsee yleisön hur-
maamisen taidon. Jukan 
monipuolisuus eri musiikki-
tyyleissä on myös suuri vah-
vuus. Esiintymiskokemusta 
ei mieheltä puutu, sillä taka-
na oli jo nelisensataa keikkaa 
ennen valintaansa tangoku-
ninkaaksi. Jukka on laulanut 
myös useissa TV-ohjelmissa.

Hallikaisen laulutaito on 
vahva ja laulukokemusta on 
saatu myös Mieskuoro Kön-
sikkäiden riveissä.

Jyrkkäkoskella Tangokuningas 
Jukka Hallikainen & Jackpot

Jukka on monitaituri 
myös muusikkona, sillä hän 
taitaa rumpujen ja kitaran 
sekä basson soiton.

Vilkas, sosiaalinen ja tar-
vittaessa tunnollinen laulaja 
on valloittanut jo lukuisten 
vuosien ajan tanssiyleisön-
sä. Hallikainen on kertonut 
haluavansa viihdyttää kai-
kenikäistä yleisöä ja tekevän-
sä esiintymisensä huolella. 
Näin maksava tanssiyleisö 
saa varmasti väriä elämään-
sä kuunneltuaan minua, lu-
paa Hallikainen.

Toukokuussa Keväällä 
2009 julkaistu Jukan debyyt-
tialbumi sisältää muun mu-
assa singlet En tekisi toisin ja 
Viiltävää. Tämän jälkeen on 
julkaistu muun muassa Vii-
meinen valssi ja Herätä hen-
kiin sekä Onnellinen singlet.

Jukka Hallikainen on Sei-
näjoen Tangomarkki-
noiden tangokuningas 
vuodelta 2008, joka val-
loittavana ja karismaatti-
sena esiintyjänä hallitsee 
tanssiyleisön hurmaami-
sen taidon.


