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ja ammattimaista 
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hurmaa s. 9
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Torstaista 
alkaen

UUTUUS!

doniTsi
8 kpl/385 g

1,99
pss

marinoiTu 
broilerin reisikoipi

n. 1,1 kg

2,19
kg

geisha, 
fazerina

suklaapaTukaT
37 g3 kpl

kaura-
rieskanen

10 kpl/270 g

2,29
pss

uunilenkki
400 g

neon reflecT flexiT

14,90Alkaen

naTural biTes 
kanafilee 100 g
2 pss

2,99
pss

finnlumor
vaahTera valopuu 48 led

24,60
airam rio
parisTolyhTy led

5,502 kpl

norm. 3,50 pkt

pikku niiskunenille
cars ja minnie nenäliinaT

2,20
pkt

2,50
2 pkt

mansikka-
vanilja 

suklaalevy
190 g

5,00
2 kpl

norm. 2,99 levy
2,00

arki 
ruoka-
kerma

2 dl

1,00
2 prk

leivon 
sokerikorpuT 800 g

5,00

kanerva ja 
calluna 2,95

kpl

2 €
penkojaiskori

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 17.9. ja ke 24.9.

Kahviossa:
myytävänä kahvia ja kahvileipää

Myyntipöydillä:
kotileivonnaisia, syksyn satoa,

narutusta, kirpputori, ym...

rauhanyhdistyKsellä
perjantaina 12.9.2014 klo 18.00

Noin klo 19.00 iltahartaus
- lopuksi iltapala -

syysmyyjäiset

Hox! Myyjäisistä voi tilata Tyrnävän laatuperunoita 
600 kg:n laatikoissa edulliseen 150 euron hintaan

tervetuloa!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

SYKSYN PELEIHIN 
KESPORTISTA

Naisten ja miesten
gORETEx 
VAELLUs-/

ULkOiLUkEngäT

Sisäpeleihin
spEEdcOURT 7

Kestävät ja pitävät sisäpeli-
kengät kaikkin sisäpeleihin 
salibandystä sulkapalloon.

49,90
(80,-)

Sisäpeleihin
fREEfOOTbALL 

sUpERsALA
Sisäpelikengät jalkapalloon

19,50
Alk.

TUULipUVUT
Myös D-mit.

79,-
99,-   129,-

Sisäpeleihin
sähLymAiLAT

PATRuuNAvALIKOImA 
PARHAImmILAAN!

• Winchester • Vihtavuori • Lapua 
• Sako • Norma • Rotweill • Mirage 

• RC 3 pidä kiirettä!

89,90

39,90
(50,-)

Juniori

49,90
(60,-)

seniori

Viking 
hUnTER pRO 

mETsäsTyksEEn/
VAELLUksEEn

229,-
(279,-)

Toritie 2, 93100 pudasjärvi
p. 0400 886 158

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

49,95
Paljon 

caPuccino 
uutta

Emma 
ihmEhousut 

myös 
talvi-

laadussa 
saaPunEEt!

Ompelupalvelu

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna: 
mA-pE 10 - 17

syysuuTTa saapunuT!

120x200 cm
Ariel joustinsänky
+ sijauspatja

TARJOuS

239€ 

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
• Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

50v
Ovh. 339€

NYT
Rajoitettu erä!
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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

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

Rakas tätimme ja ystävämme

Saimi Sofia 
KAIPAINEN
s. 26.11.1923 Pyhännällä
k. 26.8.2014 Pudasjärvellä

”Vain pudota kämmenellesi
väsynein siivin
kuin lintu pitkästä lennosta –
haudan rauha
mullan syvä uni,
takana elämänmittainen matka”.
  (Saimi Kaipanen)

Saimia kiittäen ja kaivaten
Sisarien ja veljien lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Saimi Kaipainen siunataan Pyhännän kirkossa pe 26.9. klo 15 
sukulaisten ja ystävien saattamana. Muistotilaisuuteen 
Pyhännän srk-talolla osallistuvia pyydetään ilmoittamaan 
tulostaan viimeistään 19.9. puh. 0400 623 658.

Kiitämme Kurenkartanon palvelutalon osastojen Hilla ja 
Karpalo henkilökuntaa tädin hellästä hoidosta.

Messu  kirkossa su 14.9. 
kello 10,  sotiemme vete-
raanien Pohjois-Pohjan-
maan pohjoisten jokialu-
eiden seutukunnallinen  
kirkkopäivä,  Juha Rauha-
la, khra Marko Patronen 
(ort), kenttärovasti Jouni 
Parviainen, kanttori Piirai-
nen Keijo, musiikkiryhmä: 
Pudasjärven kirkkokuoro.
Messu Sarakylän kappe-
lissa su 14.9. kello 18, Juha 
Rauhala, Keijo Piirainen.
Vauvakirkko Liepeen vä-
entuvassa su 14.9. kello 13.
Kirpputori ke 10.9. kello 
10-13 Kanttorilassa. 
Joel Hallikaisen Ruskan 
kosketus-konsertti kir-
kossa 11.9. kello 19. Ohjel-
ma 10€
Ystävänkammari kokoon-

tuu seurakuntatalolla joka ti 
kello 12, alk.16.9. Tervetuloa 
mukaan osallistumaan uu-
det ja vanhat!
Alaikäisten lasten äitien 
hemmotteluilta Hilturan-
nan leirikeskuksessa lauan-
taina 20.9.2014 kello 16-20. 
Luvassa muun muassa jalka-
hoitoa, niska-ja hartiahieron-
taa, askartelua (tuo mukana-
si ainakin nyrkin kokoinen 
kivi), hyvää ruokaa, sauno-
mista (halukkaille) ja alustus 
aiheesta ”Pikku tyttö minus-
sa.” Osallistumismaksu 5€. 
Hemmotteluiltaan otetaan 
40 äitiä ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ilmoittautumiset 
kirkkoherran virastoon ruo-
kavalioineen 17.9 2014 men-
nessä p. (08) 882 3100.
Sauvakävely aloittaa jälleen 
lenkkeilyt ti 16.9. Lähtö Lie-
peen väentuvalta kello 18.00.
Uudet kävelystä kiinnostu-
neet tiedoksi: kävelemme 
noin tunnin lenkin (3-5 km), 
jonka jälkeen kokoonnum-
me Liepeen väentuvalle il-
takahville ja pieneen iltahar-
tauteen. Ryhmään ei tarvitse 
ilmoittautua, riittää että tu-
let ajoissa paikalle. Mukaan 
kutsutaan kaikenikäisiä kä-

velijöitä, miehiä sekä nai-
sia. Lisätietoja: Eeva Leino-
nen, diakonissa puh. 0400 
866 480.
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 866 480.
Kehitysvammaisten kirk-
kopyhäretki Taivalkoskel-
le su 21.9. Lähtö srk-talolta 
kello 8.45, paluu tilaisuuden 
jälkeen. Retki on osallistujil-
le ilmainen. Kirkkopyhäret-
kelle kutsutaan kehitysvam-
maisia läheisten/avustajien 
kanssa. Ilmoittautumiset ja 
erityisruokavaliot 12.9. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
(08) 882 3100 tai diakonissa 
Eeva Leinoselle 0400 866 480.
Kuorot: Vox Margarita ke 
10.9. kello 18.00. Kirkkokuo-
ro to 11.9. kello 18, eläkeläis-
ten musiikkipiiri ke 17.9. kel-
lo 13.
Isoskoulutukseen mahtuu 
vielä. Ilmoittaudu Tiinalle 

tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 
571 4636 tai Markolle 
marko.vayrynen@evl.fi/ 040 
752 4387.
Kerhonohjaajakoulutuk-
seen mahtuu myös vielä. 
Koulutus on tarkoitettu rip-
pikoulun käyneille nuorille 
ja se toteutetaan päiväkou-
lutuksena la 13.9. seurakun-
tatalolla sekä kolmena ohjaa-
ja-kokoontumisena kerran 
kuukaudessa loka-joulu-
kuussa. Kerhoja ohjataan 
ohjaajaparin kanssa. Ilmoit-
taudu koulutukseen Tiinalle 
tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 
571 4636.
Kirkkomuskari, lapsityön 
ja päivähoidon syyskauden 
avaus seurakuntakodissa to 
11.9. kello 10. Kahvit ja me-
hut.
Perhekerhot: Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 10.9. ja 
to 11.9. kello 10-13, iltaperhe-
kerho seurakuntakodissa to  
11.9. kello 16.30-18.30.  Per-
hekerho Sarakylän koulul-
la päiväkerhotilassa ke 10.9. 
kello 11-14. Korpisen perhe-
kerho ke 17.9. kello 10-13.
Lapsiparkki kokoontuu seu-
rakuntakodin päiväkerhoti-
loissa perjantaisin kello 9.30-

12. Ilmoittautumiset (08) 
882 3100. 
Rauhanyhdistykset:  Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 14.9. 
kello 17 (Otto Hytönen, 
Ismo Kangastie), myyjäi-
set ja seurat Hirvaskosken 
ry:llä la 13.9. kello 15.00 
(Pekka Lehto), syysseu-
rat Hirvaskosken ry:llä su 
14.9. kello 17.00 (Simo Kin-
nunen ja Arvo Niskasaari), 
raamattuluokka Iivari Jur-
mulla pe 12.9. Myyjäiset ja 
seurat Jaurakkajärvellä In-
keri ja Paula Paukkerilla la 
13.9. kello 19 (Urpo Illikai-
nen).
Kastettu: Eino Gabriel 
Jaakkola, Matti Ilmari Jo-
hannes Mikkonen, Ronja 
Kristiina Riekki, Jasmine 
Lea Matilda Salmela, Mari-
anne Karoliina Kaukko
Avioliittoon vihitty: Han-
nu Tapani Torvinen ja Päi-
vi Maria Johanna Stenroth, 
Kalevi Allan Särkelä ja Piia 
Rauha Kristiina Janhonen
Haudattu:  Anna Ma-
ria Kaivorinne  81 v, Yrjö 
Laakkonen 75 v, Laila Sis-
ko Pöykiöniemi 75 v, Hil-
ma Taivaloja  74 v. Pauli 
Kinnula 97 v.

Hemmottelua alaikäisten 
lasten äideille

seurakunnan lapsi- ja 
diakoniatyö järjestää 
lauantaina 20.9. hiltu-
rannan leirikeskukses-
sa hemmotteluillan, joka 
on tarkoitettu alaikäis-
ten lasten äideille.

Seurakunnan lapsi- ja dia-
koniatyö järjestää lau-
antaina 20.9. äitien hem-
motteluillan Hilturannan 
leirikeskuksessa. Tilaisuus 
alkaa kello 16 kestäen ilta-
kahdeksaan saakka. Hem-
motteluilta on tarkoitettu 
alaikäisten lasten äideil-
le. Tilaisuuden tarkoituk-
sena on järjestää äideille 
omaa aikaa, hemmottelua 
jalka- ja hierontahoitojen, 
askartelun sekä mauk-
kaan ruuan merkeissä. Il-
lan kruunaa yhdessä olo 
ilman arjen kiireitä. Osal-
listujat voivat halutessaan 

hiljentyä omaan tahtiin ru-
kouspolulla ja lukuhuonees-
sa.

Lapsityönohjaaja Mar-
ja-Sinikka Luokkanen ker-
too, että edeltävinä vuosina 
äideille järjestetyt tilaisuu-
det ovat olleet virkistystilai-
suuksia, jossa ohjelman si-
sältö ollut täysin erilainen. 
Nyt järjestettävä tilaisuus on 
laatuaan ensimmäinen. Illan 
ohjelman toteutuksessa on 
mukana eri alojen ammatti-
laisia ja ohjelmassa on luvas-
sa myös mukavia yllätyksiä, 
lupasi Luokkanen. PK

Pohjoisen vaaramaisemat paljastavat alkukesän viik-
koina huikaisevan väripaletin. Eri puulajit eri kasvu-
vaiheissaan maalaavat kukin oman osansa maisemasta 
omalla vihreän sävyllään. Kauneimmillaan tuo vihre-
än eri sävyjen kirjo on yöttömän yön hetkinä, kun il-
lan viimeiset tai anivarhaisen aamun ensimmäiset au-
ringon säteet paljastavat kaistale kaistaleelta rinteiden 
värinäytelmän. Sävyjä on lukemattomia nuorien haa-
pojen ja vaivaiskoivujen lähes ruskeasta koivikoiden 
hennonvihreisiin hiirenkorviin. Lehtipuiden joukkoon 
mahtuvat niin ikihonkien tummanpuhuvat vihreät sä-
vyt kuin myös heleän vihreät kuusien kerkät. Yksinään 
mikään noista sävyistä ei saisi maalattua maisemaa sii-
hen loistoon, mihin kaikki sävyt yhdessä pystyvät sen 
loihtimaan.

Nyt ruskan säteilevän värikirjon kynnyksellä odo-
tamme toisenlaista sävyjen ilottelua. Lämpimän kesäi-
set keskipäivän hetket saavat meidät melkein unohta-
maan vuodenajan, kunnes nopeasti hämärtyvä ilta ja 

aamulla maiseman pitkälle kohti keskipäivää syliinsä 
käärivä usva muistuttavat meitä kesän päättymisestä 
ja luonnon valmistautumisesta talveen. Alkukesän ta-
voin kaikki sävyt tarvitaan myös nyt luomaan silmiem-
me eteen se ruskan kirjo, jota saamme täällä pohjoi-
sessa vuosittain ihastella.

 Erilaisuus on rikkaus, katsoipa asiaa sitten mei-
dän ihmisten tai koko luomakunnan kannalta. Hyväk-
syminen tai hyväksytyksi tulemisen tavoitteleminen ei 
saa johtaa tasapäistämiseen tai persoonattomuuteen. 
Asenteitamme testataan joka päivä, ja pääsemme itse 
kukin miettimään, mitä sisimmässämme liikkuu. Yhden 
sävyn sijaan ainakin itse haluan, että elinpiiriämme vä-
rittää ja rikastuttaa hallitusti elämän monien eri sä-
vyjen kirjo.

Mitäpä jos yrittäisimme karsia pois kaikki ne sävyt, 
jotka eivät minua miellytä? Tai puristaisimme toimin-
tatavat vain yhdenlaisen muotin läpi? Entäpä jos sa-
noisimme lähimmäisillemme, että hän ajattelee asiois-

ta väärin vain sillä perusteella, että hän on eri mieltä 
kuin me itse? Mitä tapahtuisi? 

Todennäköisesti sanoit nyt jo mielessäsi, että ”ei-
hän tuolla tavalla voi toimia”. Kuitenkin tätä tapahtuu 
joka päivä, enkä suinkaan väitä, etteikö omaakin aja-
tusmaailmaani välillä uhkaisi yhden sävyn vallankumo-
us. Sitkeästi yritän kuitenkin ravistella siitä itseäni irti. 
Arki olisi kovin harmaan yksitoikkoista ilman erilai-
suuden mukanaan tuomaa rikkautta. 

Tulevan Lähimmäisen sunnuntain evankeliumiteks-
ti kehottaa meitä Jeesuksen sanoin: ”Mutta minä sa-
non teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainooji-
enne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän 
antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lä-
hettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille.” (Matt. 
5: 44-45).

Terttu Puurunen

Sävyeroja
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

sUORiTAmmE JATkUVAA
mETALLiROmUn kERäysTä

noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

mEILTÄ mYÖS ROmuTuSTODISTuKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTO

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

599

HK
viljaporsaan maustamaton ulkofilee tai
rypsiporsaan pintamaustettu ulkofilee
n. 800 g-1,5 kg

Kg

Ilman korttia 9,95 kg

295
HK 
viljapossun marinoitu 
kasslerpihvi
450 g (6,56/kg)

rs 079
Miniluumutomaatti
250 g (3,16/kg)  
Espanja

rs
Ilman korttia 3,99 rs (8,87/kg) 

199
Valio Oltermanni  
juustot
450-500 g (3,98-4,42/kg)
tuotteissa venäjänkieliset tekstit
rajoitus: 2 kpl/talous

Kpl

rajOitEttu ErÄ

349

suomalainen 
porsaan 
Etuselkä ja lapa

Kg

president
luumu
puola

079   
Kg

-26 %

-39 %

Meillä paistettu
voicroisant
50 g (7,80 kg)

Fazer puikula  
jälkiuuni
6 kpl/370 g (4,57/kg)

169   
ps 039   

Kpl

atria 
Hiillosmakkara
original
400 g (4,88/kg)

195   
pKt

aito
hienosokeri
1 kg

089 
pKt

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

Hinnat voimassa 
to-su 11.-14.9.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Tarjoukset voimassa to-su 11.-14.9.

Niemitalon 
konsulentti 

la 13.9. 
klo 9-17

Opiskelijakunnan hallitus valmistautuu 
Syysmarkkinoihin

Niin kuin muissakin OSA-
On yksiköissä, myös Pu-
dasjärven yksikössä toimii 
opiskelijakunnan hallitus. 
Hallituksen tehtävänä on 
ideoida ja sitten järjestää eri-
laisia tapahtumia, hoitaa op-
pilaita käsitteleviä asioita 
ja saada heidän ääni kuulu-
maan, sekä edistää oppilai-
den viihtyvyyttä yksikössä. 
Oppilashallitus on mukana 
järjestämässä kaikkia kou-
lun tapahtumia, esimerkiksi 
nyt lauantaina 13.9. pidettä-
viä Syysmarkkinoita ja Kaa-
mos kaatuu! -tapahtumaa, 
joka järjestetään marraskuun 
alussa. 

Aktiivitoimijoilla on ta-
voitteena järjestää myös 
koulun ulkopuolisia tapah-
tumia, mutta hallitus ei ole 
vielä tavoittanut innokkai-
ta osallistujia tapahtumiin. 
Oppilashallitus olisi halukas 
järjestämään myös yhteistoi-
mintaa Pudasjärven lukion 
kanssa – josko siten saatai-
siin tilaisuuksiin innokasta 
väkeä.  

Opiskelijakunnan halli-
tuksen nykyiseen kokoonpa-
noon syksyllä 2014 kuuluvat 
puheenjohtaja Jyri Jacob-

OsAO pudasjärven yksikön opiskelijakunnan hallituksen ”meitsie” – kuvaajana pu-
heenjohtaja Jyri Jacobson. 

son sekä hallituksen jäsenet: 
Markus Nätynki, Ville Lehto, 
Sara Kesäniemi ja Viivi Mah-
lakaarto. Sihteerinä toimii 
suomen kielen opettaja Juha-
Pekka Sillanpää ja rahaston-
hoitajana opintoasiainsihtee-
ri Marjut Mertala.

Opiskelijakunta valmis-
tautuu 13.9. järjestettäviin 
Syysmarkkinoihin järjestä-
mällä makkaran, karkin ja 
mehun myynnin lauantai-
na markkinoilla – mikäli ta-
varaa jää, niin sitä myydään 
vielä sunnuntaina kenttärat-
sastuskisoissa. Lauantaina 

kuulemme myös syysterveh-
dyksen hallituksen puheen-
johtaja Jyri Jacobsonilta.
Tervetuloa Syysmarkkinoille!

Työssäoppimista 
Bioklapilla
Bioklapi valmistaa Pudas-
järvellä energiatehokkai-
ta ja ympäristöystävällistä 
puubrikettejä, jotka sovel-
tuvat käytettäväksi kaikissa 
kodin tulisijoissa. Bioklape-
ja ovat markkinoidenkin ai-
kaan valmistamassa OSAO 
Pudasjärven yksikön pro-

sessinhoitajaopiskelijat, jot-
ka ovat suorittamassa työs-
säoppimisjaksoaan Bioklapi 
Oy:llä. Vuosittain harjoitte-
lunsa yksiköstä Bioklapil-
la suorittaa muutama opis-
kelija. 

Bioklapilla on avoimet 
ovet Pudasjärven yksikön 
syysmarkkinoiden aikana 
13.9. kello 10-14. Tervetu-
loa katsomaan, miten biokla-
pi tehdään, toteaa Sirpa Sal-
mela.

Jyri Jacobson ja  
Markus Nätynki

- Sisällä istumapaikkoja 10 hengelle
- Kaikki paistovälineet uusittu 

Avoinna:  
ma-to 10.00-20.00

pe 10.00-05.00
la 16.00-05.00
su 14.00-20.00 

100 

ensimmäiselle 

kävijälle 

eskimojäätelöpuikko! 

AVAJAISET 
Täysin uusittu torin grilli avataan 

ma 15.9.2014 klo 10.00
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Vesihuoltoon yhteistyötä ja ammattimaista osaamista
Vesiosuuskunnille järjestet-
tiin keskiviikkona 3.9. Poh-
jantähdessä koulutus- ja in-
fotilaisuus, jossa kerrottiin 
ajankohtaisina asioina muun 
muassa vesihuoltolain ja ta-
lousvesiasetuksen muutok-
sista, esiteltiin Kuntaliiton 
vesiosuuskuntaopasta, Koil-
lismaan vesihuoltohankkeen 
verkostojen kartoitustyötä 
sekä keskusteltiin vesiosuus-
kuntien yhteistyömalleista.

Pohjantähden auditorio 
täyttyi kuulijoista ja paikal-
la oli edustajia vajaasta 30:stä 
eri vesilaitoksesta. Tilaisuu-
dessa illan aiheista kertomas-
sa ja vastaamassa yleisön ky-
symyksiin paikalla olivat 

kaupungin tekninen johta-
ja Eero Talala, Ely-keskuk-
sesta ympäristön tilaryhmän 
päällikkö Aulis Kaasinen ja 
ylitarkastaja Juha Kangas-
kokko, Oulunkaaren ympä-
ristöjohtaja Pentti Laamanen 
ja Sweco Ympäristö Oy:n 
projektipäällikkö Antti Ta-
bell.

Tilaisuuden avannut kau-
pungin vs, tekninen johtaja 
Eero Talala totesi, että vesi-
huollon järjestämisessä kaik-
kien osapuolien on tärkeää 
olla tietoinen aiheeseen liit-
tyvistä muutoksista ja myös 
siihen liittyvistä eri hank-
keista.

-Tiedonkulku vesilaitos-
ten ja kaupungin sekä viran-
omaisten kanssa tulee myös 
olla ajan tasalla. Esimerkik-
si vesilaitosten yhteystietoja 
ja varautumissuunnitelmia 
kaupunki tarvitsee häiriöti-
lanteiden varalta. Rakenta-
mista ja maankäyttöä kos-
kevien asioiden osalta Talala 
kertoi tiukimpien sääntöjen 
koskevan pohjaveden muo-
dostumisalueita. Näillä alu-
eilla maaperään ei saa johtaa 
minkäänlaisia jätteitä, pai-
notti Talala.

Vesilaitoksilla vastuu 
veden laadusta
Oulunkaaren ympäristö-
palvelujen ympäristöjohtaja 
Pentti Laamanen esitteli 1.9. 
voimaantullutta talousve-

siasetuksen muutosta. Laa-
manen kertoi, että oleelli-
sin muutos on talousveden 
saastumiseen liittyvä vaa-
timus desinfiointivalmiu-
desta, johon kaikilla vesi-
laitoksilla tulee olla testatut 
valmiudet 24 tuntia vuoro-
kaudessa.

-Desinfiointi on aloitetta-
va viimeistään 6 tunnin ku-
luessa siitä, kun tieto talo-
usveden saastumisepäilystä 
on tullut. Desinfiointivalmi-
us vesilaitoksilla tulee olla 
1.3.2015 mennessä.

-Tärkeisiin asioihin kuu-
luu myös vesilaitosten vas-
tuuhenkilöiden riittävä 
tietämys ja nopea päätöksen-
tekokyky vahingon varalta. 
Esimerkiksi veden saastu-
mistapauksessa on hallitta-
va jo heti alussa desinfioin-
tiaineen oikea annostus ja 
annoksen tekeminen sekä 
tarvittavien pumppulaitteis-
tojen käyttö. Tietenkin kai-
killa osapuolilla on myös 
oltava ajan tasalla kaikki tar-
vittavat yhteystiedot.

-Viimeisen kahden vuo-
den aikana Pudasjärvel-
lä on sattunut kaksi talous-
veden saastumistapausta, 
joissa desinfiointi aloitettiin 
vasta 1-4 vuorokauden ku-
luttua. Saastumisen riski-
tilanteet johtuvat usein ve-
denottamon ympäristöstä, 
mutta myös vesilaitoksel-
la kaivossa tehtävät huolto-
työt voivat vaikuttaa veden 

laatuun. Töiden toteutukses-
ta on myös oltava tarkat oh-
jeistukset, jotta esimerkik-
si huoltomies ei itse aiheuta 
mahdollista saastumista.

-Tärkeä on myös tie-
tää, että vuonna 2016 voi-
maan tulevat vaatimukset 
edellyttävät erityistilanteis-
sa ammattimaista osaamis-
ta. Laitoksilla tulee olla talo-
usvesiasetuksen edellyttämä 
erityistilannesuunnitelma 
valmiina 1.9.2016. Laama-
nen korosti, että vesilaitok-
silla on vastuu veden laa-
dusta ja laitoksen talousvettä 
käyttävien ihmisten tervey-
destä.

Vesihuoltolain  
muutoksia
Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskuksen ylitarkastaja Juha 
Kangaskokko kertoi vesi-
huoltolain muutoksesta ja 
esitteli Kuntaliiton vesi-
osuuskuntaopasta. Kangas-
kokko kertoi vesihuoltolain 
keskeisimpiin muutoksiin 
maaseutualueiden näkö-
kulmasta kuuluvan muun 
muassa vesihuollon toi-
mintavarmuus, lievennetty 
liittymisvelvollisuus taaja-
man ulkopuolella, vesilaitok-
sen talouden läpinäkyvyys 
sekä taajamissa osin myös 
hulevesien hallinta.

-Vesihuollon julkisiin val-
takunnallisiin tietojärjestel-
miin kootaan myös aiempaa 
kattavammin yksittäisiä vesi-
laitoksiakin koskevia tietoja. 
Koska pieniä vesihuoltolai-
toksia koskevat samat sää-
dökset ja vaatimukset kuin 
suuriakin, korostuu yhteis-

työn merkitys.

Kuntaliiton  
vesiosuuskuntaopas
Kangaskokko kertoi Kun-
taliiton vesiosuuskuntaop-
paasta löytyvän kattavasti ja 
hyvin yksityiskohtaista tie-
toa vesiosuuskunnan toimin-
taan liittyvistä asioista. 

-Oppaasta ei ole tehty pai-
nettua versiota, vaan se on 
luettavissa internetistä. Op-
paan voi myös ladata omal-
le tietokoneelle. Kuntaliiton 
sivulla (www.kunnat.net) 
on linkki, josta voi ladata op-
paan ja sitä koskevan tiedot-
teen. Opas löytyy Googlella 
hakusanoilla ”vesiosuuskun-
nat luukkonen”, neuvoi Kan-
gaskokko.

Talousasioista Kangas-
kokko muistutti, että vesi-
laitosten kannattaa varautua 
vesihuollon kustannuksiin ja 
saneerauksiin pitkällä aika-
välillä, mihin jo vesihuoltola-
kikin velvoittaa.

-Valmistautumista var-
ten kannattaa olla tehtynä 
taloussuunnitelma. Kustan-
nuksissa vertailua ei kanna-
ta tehdä muihin laitoksiin, 
koska paikalliset olosuhteet 
vaihtelevat paljon.

-Tulevaisuutta varten ve-
siosuuskuntien kannattaa 
miettiä paikallisia yhteistyö-
ratkaisuja. Osuuskunnat voi-
vat esimerkiksi sulautua, yh-
distyä tai jopa liittyä kunnan 
järjestelmiin. Hallintoa ja 
vastuuta voidaan myös kes-
kittää osuuskuntien kesken. 
Tällä hetkellä Suomessa to-
teutuneissa yhteistyömal-

leissa on ollut tyypillistä yri-
tysvetoisuus. Käytännössä 
on tarvittu aktiivinen ja osaa-
va toimija tai yrittäjä, joka ot-
taa rohkeasti ohjat käsiinsä 
ja markkinoi palveluitaan. 
Lainsäädännön vaatimukset 
kasvavat ja vesihuolto muut-
tuu entistä enemmän am-
mattimaiseksi toiminnaksi, 
totesi Kangaskokko.

  
Vesihuollon  
yhteistyöselvitys
Sweco Ympäristö Oy:n pro-
jektipäällikkö Antti Tabell 
Koillismaan kertoi Taivalkos-
ken ja Pudasjärven alueilla 
toteutetusta Koillismaan ve-
sihuollon yleissuunnitelman 
yhteistyöselvityksestä. Tabell 
kertoi, että hankkeessa tehtiin 
muun muassa uuden vesi-
huoltolain vaatimia selvityk-
siä ja kartoituksia.

-Nyt eri toimijoiden käy-
tössä on esimerkiksi kar-
tat kuntien alueen vesijoh-
to- ja vesiviemäriverkostosta. 
Hankkeen työnä kuvattiin li-
säksi muutamaa lukuun ot-
tamatta kaikki vesilaitok-
set siten, että valokuvista voi 
osaltaan päätellä laitosten ja 
niiden laitteistojen kuntoakin. 
Työn tuloksista on myös suu-
ri hyöty esimerkiksi pelastus-
viranomaisille, totesi Tabell.

Tilaisuuden lopuksi Eero 
Talala kiitti esiintyjiä ja var-
sinkin osallistujia siitä, että 
ovat nähneet huolta omien 
vesilaitostensa tilasta ja tulleet 
kuulemaan, mihin suuntaan 
vesilaitoksia tulisi kehittää tu-
levaisuudessa.

Pertti Kuusisto

Tilaisuudessa illan aiheista kertomassa ja vastaamassa yleisön kysymyksiin paikal-
la olivat kaupungin tekninen johtaja Eero Talala, Ely-keskuksesta ympäristön tila-
ryhmän päällikkö Aulis kaasinen ja ylitarkastaja Juha kangaskokko, Oulunkaaren 
ympäristöjohtaja pentti Laamanen ja sweco ympäristö Oy:n projektipäällikkö Ant-
ti Tabell.

Jaalangan vesiosuuskun-
nan varavoimakone. kuva 
Oulunkaaren ympäristö-
palvelut, noora karjalai-
nen.

Vesiosuuskunnille pohjantähdessä järjestetyssä koulutus- ja infotilaisuudessa oli 
tupa niin sanotusti täynnä. Osallistujat saivat tietoa ajankohtaisista asioista, muun 
muassa vesihuoltolain ja talousvesiasetuksen muutoksista sekä kuntaliiton vesi-
osuuskuntaoppaasta ja koillismaan vesihuoltohankkeen verkostojen kartoitus-
työstä. Lisäksi keskusteltiin vesiosuuskuntien yhteistyömalleista.

Traktorimönkijä soveltuu monenlaiseen käyttöön
Oulun Motorman järjesti per-
jantaina 5.9. Polaris mönkijöi-
den esittely- ja koeajopäivän 
ABC Koillisportilla. Amerik-
kalaisvalmisteisia mönkijä-
malleja oli esittelemässä Mo-
tormanin pudasjärveläinen 
laitemyyjä Esa Konola. Kono-
la kertoi, että erityisesti trak-
torimönkijöiden suosio on 
kovassa nousussa.

-Polariksella on pitkät pe-
rinteet mönkijöiden valmis-
tajana ja Suomessa niitä on 
myyty jo noin 30 vuoden 
ajan. Traktorimönkijöiden 
suosio perustuu siihen, että 
niillä saa ajaa myös maantiel-
lä ja niihin tarvitsee hankkia 

vain edullinen, muutaman 
kympin vuodessa maksava 
liikennevakuutus. Mönki-
jämalleihin on lisäksi saata-
vissa erilaisia lisävarusteita, 
joten ne soveltuvat monen-
laisiin käyttötarkoituksiin. 
Vaikka traktorimönkijän kul-
jettajan ei ole pakko käyttää 
kypärää, on se kuitenkin suo-
siteltavaa jo oman turvalli-
suuden kannalta, neuvoi Ko-
nola.

Pudasjärveläinen Pent-
ti Rantala kertoo omistavan-
sa ennestään jo hyvän mönki-
jän, mutta kun sillä ei saa ajaa 
maantiellä, päätti hän hank-
kia entisen tilalle nyt uuden 

traktorimönkijän.
-Nyt pääsen käteväs-

ti metsätöihin, eikä tarvitse 
kuljettaa mönkijää enää pe-
räkärryssä. Vielä kun mön-
kijään asennetaan lisäva-
rusteina pohjapanssari ja 
takavinssi, on perusvarustus 
niiltä osin kunnossa.

-Minulle keskeisiin mön-
kijän valintaperusteisiin kuu-
luu, että hinta on edullinen 
ja laite toimii luotettavasti. 
Lisävarusteita ostetaan sit-
ten tarpeen mukaan, esimer-
kiksi talvea varten telasarja. 
Näin esimerkiksi metsätöi-
tä voi mönkijää apuna käyt-
täen tehdä ympäri vuoden. 

Kun harrastuksiini kuuluu 
esimerkiksi syksyinen hir-

Oulun motormannin järjestämä polaris mönkijöiden esittely- ja koeajopäivä kiin-
nosti pudasjärveläisiä.

venmetsästys, voin hyödyn-
tää traktorimönkijää siinäkin, 

perusteli Rantala uutta han-
kintaansa. PK
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

pALVELUpisTE

Pudasjärven K-supermarke-
tissa vietettiin maanantaina 
1.9. Pirkan päivää. Päivän 
kuluessa tarjotut munk-
kikahvit kävi nauttimas-
sa  850-900 asiakasta. Yksi 
Pirkan päivän kohokoh-
dista oli ensimmäistä ker-
taa Pudasjärvellä järjestet-
ty Pirkka-ralli, johon pääsi 
kaksi onnekasta viime vii-
kon torstaista sunnuntaihin 
kestäneen arpajaisten kaut-
ta. Rallin säännöt olivat eri-
koiset, mutta yksinkertaiset. 
Päivällä kello 13 järjestet-
tyyn Pirkka-tuotemerkeillä 
merkittyjen tuotteiden os-
tosralliin osallistuivat Lau-
ra Simonen ja Pirjo Riepula. 
Sääntöjen mukaan kilpaili-
ja sai kerätä kahden minuu-
tin aikana Pirkka tuotteita 
ostoskärryynsä, yhden per 
tuote, niin paljon kuin ehtii. 
Kauppias Tommi Niskanen 
kertoi, että kaupan hyllyillä 
oli tarjolla erilaisia Pirkka-
tuotteita yli 2000.

Vauhdikkaasti kaupan 
käytävillä liikkuen ja eni-
ten ostoksia onnistui teke-
mään nuori neito Laura Si-
monen. Kaupan kassalla 
tehdyn laskennan jälkeen 

Pirkka-ostosrallissa huima tulos
selvisi, että Simonen onnis-
tui kahden minuutin aika-
na nappaamaan tuotehyl-
lyiltä kärryynsä yhteensä 
58 erilaista Pirkka-tuotetta, 
joiden rahallinen yhteisar-
vo oli reilu 230 euroa. Ral-
lin tuloksen selvittyä Simo-
nen kertoi, että hänellä oli 
ennakkosuunnitelma kak-
siminuuttisen ostoskierrok-
sen tekemiseen.

-Pirkka-tuotemerkeillä 
merkityt tuotteet oli helppo 
poimia kyytiin, joten tuot-
teiden valintakin sujui erit-
täin nopeasti. Tuntuu tosi 
mukavalta, kun kotona pa-
kastearkku on melkoisen 
täynnä monenlaista ruokaa. 
Pirkka-rallista jää mielee-
ni kaksi voittoa. Ensimmäi-
nen, kun sain sunnuntaina 
tiedon Ralliin pääsemisestä 
ja toinen elämäni vauhdik-
kaimmasta ja ennakoitua 
paremmin sujuneesta ostos-
ten tekemisestä, totesi Simo-
nen mielissään.

Kauppias Tommi Nis-
kanen kertoi järjestäneensä 
Pirkka-rallitapahtumia jo yli 
10 vuoden ajan pitämissään 
eri kauppapaikoissa. Tämän 
päivän rallin tulos on ostos-

kärryyn kerättyjen tuottei-
den kappalemääräkin huo-
mioiden niin kova saavutus, 
että sen ylittämisessä on te-
kemistä kenellä tahansa. Ai-
empi rallien euromääräinen 
ennätys oli 160 euroa, joten 
uutta ennätystä saa ihmetel-
lä, vakuutti Niskanen.

Niskanen kertoi, että 
Pirkka-tuotteiden valikoima 

Ensimmäistä kertaa pudasjärvellä järjestetyn pirkka-
tuotteiden ostosrallikisan voittanut Laura simonen 
kertoi voitokkaan kaksi minuuttia kestäneen ostoskier-
roksen perustuneen ennakkosuunnitteluun. pirkka-
tuotemerkeillä merkityt tuotteet oli helppo poimia kyy-
tiin, joten tuotteiden valintakin sujui erittäin nopeasti, 
totesi simonen iloisena.

kasvaa hallitusti koko ajan.
-Teollisuus ehdottaa uu-

sia tuotteitaan Pirkkasar-
jaan ja vain harvat niistä 
pääsevät hyllylle asti. Pirk-
katuotteilla on jo pitkät pe-
rinteet. Niitä on myyty jo 28 
vuoden ajan, totesi Niska-
nen. 

Pertti Kuusisto

Gospel konsertin teemana on ihmisenä oleminen ja 
kasvu sekä elämän kokoinen löytöretki. 

Hallikainen kutsuu meitä mukaan, ehkä kiireenkin 
keskellä, rauhoittumaan oman elämän pyörteisiin 

sekä löytämään iloa, toivoa ja rakkautta!
Ohjelma 10 €.

Tervetuloa!
pudasjärven seurakunta ja 

pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut

Muusikko ja viihdetaitelija 
Joel Hallikaisen 

”Ruskan kosketus” 
–konsertti 

torstaina 11.9. klo 19 
Pudasjärven kirkossa. 

Kirjaston kuulumisia

KIRJALLISUUSPIIRI
To 18.9. klo 17.30 

syksyn ensimmäinen kirjallisuuspiiri, 
vetäjänä Kaisa Manninen.

Aihe Kate Morton: Paluu Rivertoniin. Kirjallisuuspiiri 
kokoontuu kerran kuukaudessa. Seuraava tapaaminen sovitaan 

ensimmäisellä kerralla.

KIRJASTON NEULEKAHVILA
To 25.9. klo 18 – 20 neulekahvila alkaa

Seuraavat kokoontumiset: 
torstaina 23.10., 20.11. ja 18.12. klo 18-20.

Ota mukaan matkassa kulkeva käsityö. Kirjasto tarjoaa kahvit.
Ensimmäisellä kerralla tutustutaan uusimpiin käsityölehtiin ja 
–kirjoihin. Neulekahvila sopii kaiken ikäisille käsin tekemisen 

ystäville.

RUNOKARHUT
Ensimmäinen kokoontuminen 

ti 30.9. klo 18–20.
Ryhmä runojen (lukeminen, lausunta, sepittäminen) ja 

kirjoittamisen ystäville.
Seuraavat kokoontumiset: 

ti 28.10., ti 25.11. ja ti 16.12. klo 18-20.

Kirjastoon tulossa myös lausuntaesitys.

Lähteäkö vai ei – siinäpä kysymys!
Perussuomalaisten järjestö-
sihteeri Joukamo Kortesal-
mi Kuusamosta lähetti toi-
mitukseen avoimen kirjeen, 
jossa oli otsikkona lähteä-
kö kansanedustajaehdok-
kaaksi tulevissa vaaleissa 
vai ei – siinäpä kysymys! 
Hän myöntää ratkaisun ole-
van vaikea, jopa vaikeampi, 
kuin koskaan aikaisemin 

hänen elämässään. 
- Kumpikin ratkaisu on 

mahdollinen ja molemmis-
sa tapauksissa elämä jat-
kuu. Elänkö vain itselleni, 
perheelleni ja yritykselle-
ni, vai etupäässä ympäris-
tölleni? Ammattipoliitikko 
joutuu aina tinkimään hen-
kisestä mukavuudestaan. 
Joudun tekemään ratkai-

Etenkin sosiaalisessa me-
diassa laajasti tunnettu 
kulttuuripersoona, Pu-
dasjärven Siurualla asuva 
Kari Tykkyläinen on anta-
nut jo suostumuksen kan-
sanedustajaehdokkaaksi. 
Hän kertoi, että häntä on 
kannustettu ehdokkaak-
si myös puolueen johdon 
taholta; on hyvä olla usei-
ta ehdokkaita myös Koil-
lismaalla. Tykkyläinen 
kertoi saaneensa sosiaa-
lisessa mediassakin run-
saasti kannatusta ehdok-
kaaksi lähtemisessä. 

-Elän nykyaikaa ja sii-
hen kuuluu sosiaalisen 
median huomioiminen. 
En ole ottanut ehdokkuu-
desta kuitenkaan painei-
ta. Varmaankin vuoden 
loppuun mennessä myös 
Koillismaan alueen ehdo-
kasasettelu ratkeaa. 

Muina kuulumisinaan 

Tykkyläinen antanut suostumuksen 
kansanedustajaehdokkaaksi

Tykkyläinen kertoi olleen-
sa äskettäin kunniavieraa-
na Orivedellä Reikä Reuna 
elokuvafestivaaleilla ja pis-
täytyneensä samalla mat-
kalla Kankaanpäässä, jon-
ne hänet on kutsuttu ensi 
tammikuussa pidettäviin 
Kankaanpään Taidekoulun 
50-vuotisjuhlaan yhdek-
si juhlapuhujaksi ja myös 
toteuttamaan siellä ensi 
vuonna kesänäyttelyn vide-
oistaan.

Syyskuun lopulla Tyk-
kyläinen kertoi olevansa 
Kärsämäellä Sydänmaan 
kyläpäivillä vetämässä yhtä 
viidestä työpajasta, jossa ai-
heena on luova veistämi-
nen. 

Kuvauksia  
alusasuissa
Menneellä viikolla Tyk-
kyläinen oli ollut kuvauk-

sissa alushousuasussa, jo-
hon osallistui myös lähes 
15 pudasjärvistä henkilöä. 
Kuvaajana oli Hailuodos-
sa asuva valokuvataiteilija 
Aki Roukala, joka on toteut-
tamassa Pudasjärvelle valo-
taulunäyttelyä ulkotiloihin 
Kurenalle. 

-Kuvaukset ovat osa Suo-
men Kulttuurirahaston 75-v 
Pohjavirta –hanketta, jonka 
lahjoituksena julkiset taide-
teokset toimitetaan Pudas-
järven kaupungin keskus-
taan näkyville paikoille ja 
niihin järjestetään valaistus. 
Pudasjärven kaupunki on 
päättänyt ottaa taideteokset 
vastaan. Kahdeksan taide-
teosta valmistuu lokakuus-
sa ja näillä näkymin avajai-
set ovat lokakuun puolessa 
välissä, kertoi Roukala.

Hän kiitteli Tykkyläistä, 
joka oli suureksi avuksi ku-
vattavien henkilöiden löy-

tämisessä. 
-Yllättävän hanka-

laa oli idean toteuttami-
nen käytännössä. Onneksi 
löytyi kuvattaviksi ennak-
koluulottomia henkilöitä. 

Julkisten lasisten ku-
vataulujen toteuttaminen 
läksi liikkeelle Suomen 
kulttuurirahaston ide-
akilpailun pohjalta. Tai-
teilijat lähettivät noin 100 
ideaa julkisista taideteok-
sista, joista jatkoon hyväk-
syttiin 10 ja niistä toteu-
tukseen tulee kahdeksan. 
Roukalan idea suurista la-
sisista muotokuvista ih-
misistä alusvaatteisillaan 
toteutuu ensimmäisenä 
Suomessa ja taideteosten 
paikkana tulee olemaan 
Pudasjärvi. HT

suni, ennemmin tai myö-
hemmin, mahdollisesti 
marraskuussa – viimeistään 
maaliskuussa. On hämmäs-
tyttävää, että jopa kanssa-
kilpailijani toivovat mu-
kaan lähtöäni. Se panee 
miettimään. Edessä ovat 
uhkat ja mahdollisuudet. 
Ovatko uhkat itselleni ja 
mahdollisuudet maakun-

nalle, sitä emme toistaisek-
si tiedä. Tahdonko täyttää 
tehtäväni? Se riippuu pal-
jolti minusta, mutta yhtä 
lailla myös sinusta. Onko 
edessä oma elämä vai elä-
mäntehtävä koko Koillis-
maan kansan puolesta – 
siinä ydinkysymys, pohtii 
kirjoituksessaan Kortesal-
mi. HT
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Tu
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sa

 1
6.

9.
 a

st
i.

kg

Hätälä
Norjan lohifile vac

729 895
kg

Snellman
Sika-nauta jauheliha
400 g (6,73 kg)

Saarioinen
Ruukku-ateriat
300 g (8,30 kg)

Atria
Hiillosmakkara
750 g (4,65 kg)

269pkt 249pkt 349pkt

Valio 
Hyvä suomalainen
Arkijuusto 
1,25 kg (4,23 kg)

Saarioinen
Lauantaimakkara
220 g (4,50 kg)

529pkt 099pkt

Antell
Tuhti sämpylät
6 kpl 410 g (4,76 kg)

195pss

Atria Perhetilan
Broilerin ohut 
leike naturel
480 g (15,19 kg)

499
pkt

Kotimaista
Karjalanpaisti
600 g  (8,32 kg)

Kotimaista
Keittojuures 
tai juureskuutio
300 g (3,30 kg)

099pkt

Kotimaista
Sipuli
500 g (1,18 kg)

059pss

Mandariini Minneola

159kg

pkt77

2

Enemmän kuin edullinen
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Ideaparkkiin pudasjärveläistä naisenergiaa
Kaksi pudasjärveläislähtöis-
tä nuorta naista, Virpi (os 
Iinattiniemi) ja Mervi Lou-
kusa aloittavat yrittäjinä 
syksyllä Oulun Ritaharjus-
sa avattavassa Ideaparkissa. 
Tunnetun liikemiehen Toivo 
Sukarin Ideapark -konseptin 
mukaan toteutettava kaup-
pakeskusidea on saanut suu-
ren suosion. Ensimmäinen jo 
toimiva kauppakeskus sijait-
see Lempäälässä Tampereen 
eteläpuolella ja toinen Rita-
harjun 25 000 kerrosneliö-
metrin laajuinen kauppakes-
kuskauppakeskus avataan 
lokakuun lopussa. Siihen tu-
lee toimitilat yli 50 yrityksel-
le ja työpaikkoja yhteensä 
noin 500 henkilölle.

Yksi uuteen kauppakes-
kukseen avattavista myy-
mälöistä on Jesper Junior 

lastenvaateliike, jonka yrit-
täjinä toimivat Virpi ja Mervi 
Loukusa. Virpi Loukusa ker-
too, että hänellä on aina ol-
lut haaveena perustaa yritys.

-Kun nyt vihdoin tuli vas-
taan varteenotettava vaih-
toehto, päätin tarttua tilai-
suuteen. Uskallusta uuteen 
haasteeseen tarttumises-
ta ei puutu, koska minul-
la on pitkä kokemus lasten 
vaatealalta työskenneltyäni 
10 vuotta Jesper Junior vaa-
teliikeketjun palveluksessa 
Vantaan ja Helsingin myy-
mälöissä myymälänhoitaja-
na. Yrittäjäkumppanini Mer-
vi on aviomieheni sisko ja 
sen ansioista tunnen Mervin 
hyvin jo pidemmältä ajalta. 
Koska Merviä on myös aina 
kiinnostanut yrittäjyys, sain 
houkuteltua hänet mukaani. 

pudasjärveläislähtöiset Virpi (os iinattiniemi) ja mer-
vi Loukusa aloittavat yrittäjinä syksyllä Oulun Ritahar-
jussa avattavassa ideaparkissa. yrittäjäkaksikko avaa 
Jesper Junior lastenvaateliikkeen, joka kuuluu valta-
kunnalliseen liikeketjuun.

Yhdessä olemme hyvä työ-
pari, koska Mervillä 20 vuo-
den työkokemus asiakas-
palvelusta ja myyntityöstä, 
totesi Virpi hyvillään.

Mervi ja Virpi kertovat 
että heillä molemmilla si-
teet synnyinpaikkakuntaan 
Pudasjärveen ovat edelleen 
vahvat, koska molempi-
en vanhemmat sekä lukui-
sia sukulaisia ja ystäviä asuu 
paikkakunnalla.

-Pudasjärvellä vierai-
lut ovat yleensä perheen 
tai kavereiden kanssa yh-
dessä oloa. Koska paikka-
kunnalla järjestetään myös 
monenlaista toimintaa ja eri-
laisia tapahtumia, niissäkin 
on mukava käydä. Venetsia-
laisetkaan eivät jääneet meil-
tä näkemättä, totesivat Mer-
vi ja Virpi.

Virpi kertoo viettävänsä 
perheensä kanssa kaikki lo-
mat Pudasjärvellä.

-Tulevaisuuden haavee-
na meillä on muuttaa tule-
vaisuudessa Pudasjärvelle. 
Aika ja elämäntilanne näyt-
tää, mihin tulevaisuus vie, 
toteaa Virpi.

Yrittäjäkaksikon mukaan 
Jesper Junior myymälä kuu-
luu valtakunnalliseen, lasten 
vaatteisiin erikoistuneeseen 
vaateliikeketjuun.

-Jesper Junior on suo-
malainen liikeketju, jolla on 
oma tuotanto ja tuotevalikoi-
maan kuuluu lasten sisä- ja 
ulkovaatteita sekä jalkineita. 
Valikoimasta löytyy 44-164 
cm:n vaatetta vauvoista aina 
nuorille saakka, kertovat uu-
det yrittäjät. PK

Kirjastossa oli maanantai-
na 8.9. parikymmentä kuu-
lijaa, kun siellä esitettiin do-
kumenttielokuva Suomessa 
vuosina 1941-1944 käydyn 
jatkosota-ajan venäläisten 
partisaanitoiminnasta. 45 
minuuttia kestänyt Poltet-
tu kylä -dokumentti kertoo 
siviilien, äitien ja lasten ko-
kemuksista tuolta ajalta. Ti-
laisuuteen osallistujat ker-
toivat, että oli hienoa päästä 
tutustumaan ja keskustele-
maan vähän esillä olleesta 
aiheesta. Iltaa jatkettiin kes-
kustelujen ja sota-ajan musii-
kin merkeissä laulamalla yh-
dessä sota-ajan lauluja, jotka 
toivat muistoja menneestä 
ajasta.

Dokumenttia ei ole aiem-
min esitetty Koillismaalla. 
Ohjelman nähneisiin se on 
tehnyt syvän vaikutuksen 
ja pannut ihmettelemään, 
mitä kauheuksia sodassa ta-
pahtuikaan. Dokumentti on 
tehty siksi, että se osaltaan 
helpottaisi niiden ihmis-
ten tuskaa, jotka ovat vai-
enneet kokemuksistaan ja 
kärsimyksistään vuosikym-
menien ajan. Näistä asiois-

Naisten sotamuistoja jatkosodan partisaani-iskuista
ta on alettu keskustelemaan 
enemmän vasta viimevuosi-
na. Poltettu kylä -dokument-
ti on aikaisemmin esitetty 
Suomessa erilaisuuksissa ti-
laisuuksissa parisenkym-
mentä kertaa sekä Usa:ssa 
Michiganissa suomalaisten 
suurjuhlassa 2013 kesällä.

Dokumentin tuottaja ja 
kuvaaja Raimo Salo kertoi 
taustatietona, että sota-aika-
na Venäjältä Suomen puo-
lella vierailleiden ja Kremlis-
tä johdettujen partisaanien 
tehtävä oli tehdä iskuja rajan 
pinnassa saksalaisten ja suo-
malaisten sotilaskohteisiin 
sekä pelotella siviilejä hyök-
käämällä myös siviilikyliin.

-Kyliin tehdyissä iskuissa 
sai surmansa vuosina 1941-
44 noin 200 siviiliä. Vaik-
ka sota-aikana partisaani-
toiminta keskittyi itärajan 
kyliin Lappi-Kainuu-alueil-
le, niin sisämaassakin heitä 
kumminkin pelättiin. Parti-
saanijoukot liikkuivat jalan 
ja he olivat usein siviiliasus-
teisiin pukeutuneita.

-Suomessa ensimmäi-
nen itärajalla tehty partisaa-
ni-isku tehtiin Savukoskelle 

Kuoskun kylään syyskuus-
sa 1941, jossa sen koki nyt 
99-vuotias Hilja Kuosku pie-
nen vauvansa kanssa. Hil-
ja on dokumentin pääkerto-
ja. Kuoskun kylässä nähtiin 
sota oikein kunnolla, koska 
kylä poltettiin talvi-, jatko- 
ja Lapin sodan melskeissä 
kaikkiaan kolme eri ker-
taa. Vastaavaa ei tapahtu-
nut muualla Suomessa, tie-
si Salo.

Dokumentin toinen 
kertoja Tyyne Martikai-
nen kertoo kokeneensa itse 
10-vuotiaana Kuoskun Par-
tisaani-iskun ja hän on otta-
nut asian myöhemmin esille 
julkisuudessa sanoen näiden 
iskujen olevan rikos ihmi-
syyttä vastaan.

Raimo Salo kertoi Poltet-
tu kylä -dokumentin syn-
nystä, että se on koottu Esa 
Sirosen Ylen dokumentin 
Pohjoisen partisaanit -doku-
mentin käyttämättä jäänees-
tä aineistosta, joka sisältää 
runsaasti myös haastattelu-
ja.

-Saimme Sallan sota- ja 
jälleenrakennusajan muse-
on ja Kauko Sorjosen säätiön 
sekä Sallan kunnan kiinnos-
tumaan asiasta ja dokument-
ti rahoitettiinkin saaduilla 
apurahoilla, toteaa Salo hy-
villään.

Jo eläkkeellä oleva yli-
luutnanti evp. ja muusikko 
Raimo Salo kertoo perehty-
neensä pitkän laulajauran-
sa varrella myös sota-ajan 
musiikkiin ja levyttäneensä 
muun muassa Toivo Kärjen 
säveltämää musiikkia. Illan 
musiikkiannista Salo totesi, 
että monet sota-ajan laulut 
ovat edelleen rakkaita suo-
malaisille.

-Esimerkiksi Tangomark-
kinoilla nuoret artistit esit-
tävät sellaisia kappaleita, 
kuin Siks oon mä suruinen 
ja Pieni sydän, jotka ovat so-
ta-ajan suuria hittejä. Nyky-
ään myös ravintoloiden ka-

poltettu kylä -dokumentin tuottaja Raimo salo tapasi äskettäin dokumentin pää-
kertojan, 99-vuotiaan hilja kuoskun savukosken palvelutalolla. dokumentissa hilja 
kertoo kokemuksistaan, kun venäläiset partisaanit hyökkäsivät jatkosodan aikana 
vuonna 1941 savukoskella sijaitsevaan kuoskun kylään tuhoa kylväen. kuva Rai-
mo salo.

Vuonna 1941-1944 käydyn jatkosodan aikana venäläis-
ten partisaani-iskut pohjoisen suomen itärajalla sijait-
seviin siviilikyliin olivat käsittämättömäksi koettu jär-
kytys asukkaille. (sA-kuva)

raokeilloissa esitetään näitä 
lauluja, eikä aika ole niitä jät-
tänyt, toteaa Salo.

Dokumentaristi Salo on 
kolmen sodan veteraanin 
poika, kiinnostunut esiinty-
misestä ja sotilastausta on 
auttanut häntä paljon do-
kumentaristin työssä. Sota-
veteraanit, sotalesket, lotat 
ja sotaorvot ovat suhtautu-
neet haastattelijaan suopeas-
ti ja ovat olleet innostuneita, 
että sotilas tulee taltioimaan 
heidän tarinansa. Salolle on 
myönnetty viime vuonna 
rintamaveteraaniliiton kun-
niaristi työstään sotaveteraa-
nin ja lottien hyväksi. Mikäli 
jollakin jäi Pudasjärven tilai-
suus näkemättä, seuraavak-
si se esitetään tämän viikon 
keskiviikkona Kuusamossa 
ja torstaina Posiolla, muis-
tutti Salo. Salo halusi myös 
kiittää Koillismaan kirjasto-
ja, että sai tuoda dokumen-
tin asiasta kiinnostuneiden 
nähtäväksi. PK

kirjastoillan aiheena oli 1941-1944 käydyn jatkosodan 
ajat, jolloin venäläiset partisaanit tekivät tuhoiskuja 
itärajan asutuskyliin. poltettu kylä -dokumentin katso-
misen jälkeen iltaa jatkettiin aiheesta keskustellen ja 
laulamalla yhdessä sota-ajan suosikkikappaleita. ylei-
söä laulatti dokumentin tuottaja ja muusikko yliluut-
nanti evp. Raimo salo. kuva Eija kasesniemi
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* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Olemme ostaneet Pudasjärvellä Simeonintie 4:ssä toimineen 
Oulun Rakennuskonevuokraamon kaluston ja toiminnan.  

Olemme aloittaneet
rakennuskonevuokraustoiminnan Pudasjärvellä.

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Opettaja Saimi Kaipainen 
kuoli 26.8. Pudasjärvellä. 
Hän oli syntynyt Pyhän-
nällä 26.11.1923. Valmis-
tuttuaan alakoulun opetta-
jaksi Tornion seminaarista 
1948 hän toimi ensin opet-
tajana Nivalassa, mutta 
siirtyi Pudasjärvelle vuon-
na 1949. Eläkkeelle hän jäi 
vuonna 1984. Hän työs-
kenteli siis lähes koko työ-
ikänsä Kurenalan kansa- ja 
peruskoulussa. 

Opettajan työ oli Saimi 
Kaipaiselle kutsumusam-
matti. Hänen persoonansa 
oli kuin luotu opetustyö-
hön. Taiteellista ja musi-

Saimi Kaipaisen muistolle
kaalista lahjakkuutta täyden-
si kielenkäytön taituruus, 
joka tuotti lukemattoman 
määrän runoja, kirjoituksia 
ja lehtiartikkeleita. Saimi Kai-
painen otti kantaa ajan ilmi-
öihin mm. Piparmintun pa-
kinoissa. Hän toimi opettajan 
työnsä ohella muun muas-
sa kirjastonhoitajana ja osal-
listui monella tavalla paikka-
kunnan kulttuurielämään.

Saimi Kaipainen oli yh-
teydenpitäjä suvun jäsen-
ten kesken. Hän oli odotettu 
ja mieluinen vieras kodeis-
samme. Hän oli iloinen seu-
raihminen, jolla riitti tarinoi-
ta jokaiselle sukupolvelle. 

Saimi koristeli häät ja loh-
dutti runoillaan surevia. 
Häneltä syntyi sekunnissa 
kronikka tilanteeseen kuin ti-
lanteeseen. Nuo runot juhlis-
tivat kaikkia perhetilaisuuk-
sia läpi vuosikymmenten. 

Saimi oli myös kaikki-
en lasten ystävä. Hänellä oli 
kymmenittäin kummilapsia, 
jotka saivat nauttia hänen ta-
rinoistaan ja laululeikeistään. 
Vierailut tädin luona olivat 
hauskoja ja jännittäviä. Pu-
dasjärven koti oli tulvillaan 
kauniita esineitä ja käden tai-
don näytteitä. Saimi-tätini oli 
kerta kaikkiaan luovin ihmi-
nen, jonka tunnen. Meidän 

omat kotimmekin ovat täyn-
nä hänen käden jälkiään: iha-
nia käsitöitä, askarteluja, tau-
luja, batiikkeja ym. 

Suorapuheinen alakoulun 
opettaja ei aina saanut vasta-
kaikua yleisöltä, koska tart-
tui pelottomasti esimerkik-
si kotikuntansa epäkohtiin. 
Saimi-tädissä oli meille nuo-
remmille sukulaisille mallia 
itsenäisestä naisesta, jonka 
itsetuntokin oli kohdallaan. 
Tädin kanssa syntyi myös 
keskusteluja elämän perus-
kysymyksistä. Lauloimme 
kansanlaulujen lisäksi virsiä 
ja pohdimme ihmisten väli-
siä suhteita. 

Luonto oli Saimille rakas. 
Hän vietti monia kesiä Ki-
varinjärven rannalla ihanas-
sa Junttalassaan marjastaen 
ja vesillä liikkuen. Monet hä-
nen taulunsa, valokuvansa ja 
kirjoituksensa kuvasivat kau-
nista suomalaista luontoa eri 
vuodenaikoina.

Sain olla sisareni kans-
sa saattamassa tätiäni Ku-
renkartanon palvelukodissa. 
Lueskelin tädin vuoteen vie-
rellä hänen kolmiosaista kir-
jasarjaansa Karpaloita ja hil-
lankukkia. Teksteistä välittyy 
elävä kuva pirteästä ja värik-
käästä opettajasta, joka lujal-
la, mutta lämpimällä tavalla 

Liikunnan ammattitutkinnon 
opiskelu alkoi Pikku-Syötteellä

Virpiniemen liikuntaopisto 
aloitti maanantaina 8.9. Pu-
dasjärven kaupungin kans-
sa yhteistyössä liikunnan 
ammattitutkinnon opiske-
lujen toteuttamisen Pik-
ku-Syöte hotellilla. Kurs-
sin aloitti 12 henkilöä, jotka 
ovat Pudasjärveltä ja ym-
päristökunnista. Koulutus 
kestää 12 kuukautta tai sitä 
voidaan räätälöidä lyhyem-
mäksi aikaisemman osaami-
sen mukaan.

Kurssin vetäjänä toimi-
van Katri Virtasen mukaan 
Pikku-Syöte on erittäin so-
piva koulutuspaikka. Siel-
lä toimii Syötteen koulu ja 
leiritoimintaan tottuneina 
nuorisokeskuksen ja hotel-
lin henkilökunta ovat tot-
tuneet koulumaailmaan. 

Maasto ja hotellilla olevat 
palvelut antavat hyvän toi-
mintaympäristön koulutuk-
selle. Lisäksi Kurenalla ui-
mahalli, urheilukenttä ja 
liikuntahalli ovat erinomai-
sia koulutuspaikkoja, ku-
ten päiväkodit ja vanhusten 
palvelutalotkin. 

Tutkinnonsuorittajat jär-
jestävät Virtasen mukaan 
liikuntatoimintaa ja tapah-
tumia opiskelijatyönään 
Syötteellä ja mahdollises-
ti eri kylillä. Liikunnan am-
mattitutkinto on laaja-alai-

nen koulutus, joka antaa 
valmiuksia toimia niin jul-
kisella kuin yksityiselläkin 
puolella. 

-Nykyisin myös yrittä-
jällä on mahdollisuus opis-
kella oppisopimuksella ja se 
antaa yritystoiminnan ke-
hittämismahdollisuuksia li-
sää. Kunnan ottaessa op-
pisopimusopiskelijan voi 
hänen osaamistaan hyödyn-
tää niin varhaiskasvatukses-
sa, työikäisten liikunnassa 
kuin ikäihmisten liikunnas-
sakin. Ja näin saadaan niitä 
kaivattuja liikuntapalvelu-
ja, joita esimerkiksi hoito-
henkilökunta ei juurikaan 
ehdi toteuttaa. Työnhakija-
na olevan henkilön palkkaa-
miseen voi saada palkkatu-
kea, mikä on merkittävä etu 
työnantajalle. Liikunnan 
ammattitutkinnon perusteet 
ovat muuttuneet 1.4.2014 al-
kaen ja se mahdollistaa eri-
koistumisen esimerkiksi 
ikäihmisten ohjaamiseen tai 
lasten liikunnan ohjaami-
seen. Syötteellä valittaneen 
yhdeksi valinnaiseksi lii-
kunta- ja ohjelmapalveluis-
sa ohjaamisen, mikä tukee 
myös matkailua, kertoi Vir-
tanen. HT

kurssilaiset yhteiskuvassa syötteen maisemissa. Vasemmalta kati pyykkönen, Tar-
ja kinnunen, Janne määttä, Jenni ylilehto, sonja mustonen, katri Virtanen, Teija sa-
rajärvi, mika kuusijärvi, Tanja meskus, Jaana mourujärvi, Aila helve ja sirkku käs-
mä. kuvasta puuttuvat Timo kilpinen forsasta ja pudasjärveläinen senja pihlaja. 
kuva ilkka marttila. 

Ensimmäinen kurssipäivä päättyi jousiammuntaharjoi-
tuksiin, jossa vuorossa olivat Aila helve, Jaana mouru-
järvi, sirkku käsmä ja Teija sarajärvi. harjoitus päättyi 
kilpailuun, jossa voiton vei Janne määttä. 

kurssin avajaisissa puheenvuoroa käyttämässä Virpiniemen liikuntaopiston rehto-
ri pekka hämäläinen. puheenvuoroja käyttivät myös johtaja Tuija Vinkka hotelli pik-
ku-syötteeltä. kuva Timo Lahti. 

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

johdatteli pudasjärveläisiä 
koululaisia opin tielle. 

Kiitollisin mielin hyväs-
telin rakkaan tädin, joka 
nukahti rauhallisesti ikiu-
neen läheisten läsnä olles-
sa. 

Sinikka Vuento, 
sisarentytär  
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PirinPuisto
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

Lentäjänmaja
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja sauna-
  iltojen pitopaikaksi

jyrkkäkoski CamPing
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

Hallitusti vauhdin hurmaa
Lentokentällä nähtiin lau-
antaina 6.9. erilaisten moot-
toriajoneuvojen vauhdikas-
ta menoa, kun Taivalkosken 
Moottorikerho järjesti kau-
den viimeisen kiihdytys- ja 
testipäivän. Tapahtumaa oli 
seuraamassa noin 250 hen-
kilöä. Kuljettajia osallistui 
tapahtumaan reilu 50 ja he 
olivat matkanneet Pudas-
järvelle eri puolilta Suomea, 
kauimmaiset etelä-Suomes-
ta asti. 

Ajoihin osallistui noin 40 
kuljettajaa, jotka olivat tul-
leet testaamaan tavalliseen 
maantieliikenteeseen tarkoi-
tettuja ajoneuvojaan. Osa kil-
pakuljettajista oli paikalla te-
kemässä vuoden viimeistä 
testiä menopelilleen ja osa 
halusi antaa tiiminsä jäsenil-
le tai sponsorilleen mahdolli-
suuden testata ajokkiaan.

Päivän mielenpainu-
viin kokemuksiin kuuluivat 
muun muassa Funbike-luo-
kassa ajavien moottoripyöri-
en suoritukset sekä kahden 
eri ikäisen ja tekniikaltaan 
erilaisen Corveten Match 
race, pariajona ajettava ys-
tävyyskisa. Viimeksi mai-
nitussa oli aistittavissa ajan 
nostalgiaa, koska autoilla oli 
ikäeroa reilu 30 vuotta, uu-
dempi teholtaan 1000 hevos-
voimaa vuosimallia 1979 ja 
toinen vuosimallia 1958 te-
hoinaan 200 hevosvoimaa. 

Komeat aplodit sai myös 
nuori Jäälissä asuva auton-
kuljettaja, 12-vuotias Ee-
mil Niskasaari, joka kyykyt-
ti kuusi kertaa pariajoissa 
hänen kanssaan ajaneet ai-
kuiset kilpakumppaninsa. 
Eemilillä oli menopelinään 
aikoinaan 100 euroa mak-
sanut Nissan 100 NX vuosi-
mallia 1996. Nuori kuljettaja 
oli tuumannut ajojen jälkeen, 
että hänellä olisi haaveena 
saada ensi vuonna käyttöön-
sä V8-moottorilla varustettu 
testiauto.

Moottorikerhon puheen-
johtaja Teppo Niskasaari 
kertoi, että he ovat järjestä-
neet valvottuja kiihdytys- ja 
testipäiviä Pudasjärvellä jo 

yhdeksän vuoden ja niiden 
suosio on kasvanut tasaises-
ti vuosi vuodelta. 

-Vuosien kuluessa lukui-
sia tapahtumamme ensi ker-
taa osallistuneista nuorista 
harrastaa nykyisin mootto-
riurheilua ja moni kilpailee 
jo SM- ja EM-sarjoissakin. 
Kaikki aiheesta kiinnostu-
neet ikään ja sukupuoleen 
katsomatta ovat tervetullei-
ta tapahtumiimme. Tapahtu-
man valvotuissa olosuhteissa 
on hyvä käydä testaamassa 
myös maantieliikenteeseen 
tarkoitettuja tavallisia moot-
toriajoneuvoja ja vaikka niin 
sanotusti piilossa pidettyjä 
itse rakennettuja tai viritetty-
jä ajokkejakin.

-Tapahtumapaikkana ja 
olosuhteiltaan Pudasjärven 

lentokenttä on erinomainen 
näiden tapahtumien järjestä-
miseen, josta olemmekin saa-
neet runsaasti kiitosta myös 
osallistujilta. Pudasjärven ta-
pahtumat ovat alan harrasta-
jille tärkeitä. Esimerkiksi niin 
sanottua varttimailia ei enää 
näin loppuvuodesta valvo-
tuissa olosuhteissa Suomessa 
järjestetä. Niinpä tämä oli tä-
män vuoden viimeinen kerta 
testata Suomessa ajopelinsä 
suorituskykyä ja käyttäyty-
mistä. 

Ensi vuonna kausi ja mu-
kavat tapahtumat Pudasjär-
vellä taatusti jatkuvat, lupasi 
moottoriurheiluun hurahta-
nut Niskasaari.

Pertti Kuusisto, 
kuvat Teppo Niskasaari

kahden corveten match race, pariajona ajettu ystävyyskisa huokui ajan nostalgi-
aa. Autoilla oli ikäeroa reilu 30 vuotta ja ne erosivat toisistaan myös tekniikan osal-
ta, vanhempi moottoriteholtaan 200 hevosvoimaa vuosimallia 1958 ja uudempi 1000 
hevosvoimaa vuosimallia 1979.

12-vuotias Eemil niskasaari kyykytti kuusi kertaa pari-
ajoissa hänen kanssaan ajaneet aikuiset kilpakumppa-
ninsa. Eemilillä oli menopelinään aikoinaan 100 euroa 
maksanut nissan 100 nx vuosimallia 1996.
corvettepari

kauden viimeisen kiihdytys- ja testipäivän mielenpai-
nuviin kokemuksiin kuuluivat muun muassa funbike-
luokassa ajavien moottoripyörien suoritukset.

Pudasjärven kirjastossa vie-
tettiin syksyn avajaisia tors-
taina 4.9. Avaus veti noin 150 
kävijää, joista vierailukonser-
tin kuunteli 40 henkeä. Uu-
tena alkavista toiminnoista 
eniten kiinnostusta herätti-
vät neulekahvila sekä runo- 
ja kirjoittajapiiri, jotka käyn-
nistyvät jo syyskuussa. 

Myös elokuvailtoihin il-
moittautui tulijoita, ja kun 
maanantaina 8.9. järjestetty 
ensimmäinen elokuvailta ke-
räsi väkeä mukavasti, on jat-
koa jo sovittuna. Samoin eri-
laisia konsertteja toivottiin 
lisää, ja kirjasto etsiikin nyt 
keväälle kuukausikonsert-
tien esiintyjiä. Kirjastoestra-
dia on avoin kaikenlaiselle 
musiikille, joten oman lau-
luryhmän, kuoron tai bän-
din esitystä kannattaa tarjo-
ta. Varauksia otetaan jo koko 
vuodelle 2015, kertoi kirjas-
tonjohtaja Eeva-Liisa Kases-
niemi. 

Ilta päättyi posiolaisen 
Kolme kotaa –ryhmän kon-
serttiin, jossa kuultiin otteita 
Miekka-Jussin taoksia –kylä-
musikaalista. Ryhmä oli saa-
punut noin 20 hengen voimin 
ja mukana oli lapsia, nuoria 
ja aikuisia. Kuoroa säesti li-
ve-bändi, lisäksi tehosteena 
käytettiin valokuvaaja Olli 
Moision kuvaprojisointeja 
sekä esitystilanteessa tuotet-
tuja ääniefektejä.

Esitetyt kappaleet oli-
vat otoksia Posiolla vuosi-
na 2011 – 2014 esitetystä ky-
lämusikaalista, jonka ovat 
käsikirjoittaneet Reino Hä-
meenniemi sekä Eija-Liisa 
Kasesniemi. Musikaalisäve-
liä on julkaistu myös levyl-
lä Omaa & outoa – tulipahan 
sekin sanottua (cd), ja par-
haillaan ryhmä työstää toista 
äänilevyä. 

Kolme kotaa -ryhmä on 
musikaalin pohjalta syntynyt 
harrastajaryhmä, joka tuottaa 
kulttuuri- ja kädentaito-oh-
jelmaa eri tilaisuuksiin.  Ni-

Kirjastolla syyskauden avajaiset
mensä ryhmä on saanut Posi-
on vaakunasta. 

Heimo Turunen

posiolainen kolme kotaa ryhmä esitti konsertin, jossa 
kuultiin otteita miekka-Jussin taoksia kylämusikaalis-
ta. kuoroa säesti live-bändi. Lisäksi tehosteena käytet-
tiin Olli moision kuvaprojisointeja. 

Oikealla esitystä oli seuraamassa seppo puhakka, joka 
kertoi ajaneensa kirjastoautoa vuodesta 1972 vuoteen 
2005, jolloin jäi eläkkeelle. hänellä oli runsaasti muis-
toja ja kertomista työajastaan. seppo kertoi käyttävän-
sä edelleen ahkerasti kirjaston palveluja. 

Aija mari partala ja Auri haataja. he kertoivat olevansa 
tyytyväisiä, kun kaikki harvinaisemmatkin kirjat saa no-
peasti kaukolainausta käyttäen. kuvassa mukana myös 
Aijan lapset Julia kolme vuotta ja Juho kuusi vuotta. 

posiolaisesiintyjät kutsunut 
kirjastonjohtaja Eeva-Liisa 

kasesniemi tallensi tilantei-
ta omaan kameraansa. 
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Voiteluainepäivät xx.–xx.xx.14!

Gear Basic HP 80W-90 
Korkealaatuinen vaihteisto-
ja vetopyörästö-öljy 20 l
• käytettäväksi traktorien ja työkoneiden 

vaihteistoissa ja vetopyörästöissä sekä 
erityisesti hypoidtyyppisissä akselis-

 toissa, joissa vaatimuksena API GL-5 
luokan öljy

• hyvät voiteluominaisuudet kaikissa
 olosuhteissa, alhaisissakin lämpötiloissa
• SAE:80W-90
• API:GL-5

Diesel Basic 10W-30
• laadukas dieselmoottoriöljy
• soveltuu useisiin raskaan- ja työkone-
 kaluston ahdettuihin ja ahtamattomiin
 moottoreihin
• API: CH-4,CG-4,CF-4
• ACEA E2

WKOM1030-20 5990

WKOM1030-200 553,-

20 l

(2,71 e/l)

204 l
(2,99 e/l)

Viima Voiteluainepäivät ilmoituspohja 1/2 sivu (260x180) 

Tynnyrit
rahtivapaasti 
asiakkaalle!

MEG36100 159,-

Rasvaprässi 18 V akulla
• 400 g patruunoille, irtorasvalle
 (450 g) ja täyttöpumpulle
• sis. akut 2 kpl 18 V 1,3 Ah NiCd,
 latauslaite, joustava korkeapaine-
 kumiletku (760 mm) ja
 kantosalkku

Maatalouden yleisöljy
Universal MP 10W-30 20 l
• moottoriin, vaihteistoon ja hydrauliikkaan
• API CD / SF, API GL-4, DIN HLP

Hydrauliöljyt
• voiteluyksiköille ja hydraulisille
 ohjausjärjestelmille
• soveltuu erityisesti liikkuvan kaluston,
 traktoreiden, maansiirtokoneiden ja
 alusten hydraulijärjestelmiin
• suunniteltu käytettäväksi vaihtuvissa
 käyttöolosuhteissa ja lämpötiloissa, 

jossa vaaditaan tehokasta suojaa
 kulumiselta

WKOH32-200 495,-
WKOH32-20 56,-

Hydraulic Basic 32
• ISO VG 32
• DIN 51524 OSA 3 HVLP, ISO-L-HV,
 VICKERS I-286-S, M-2950-S

20 l

205 l
(2,80 e/l)

(2,41 e/l)

Rasvaprässi
ammattikäyttöön
• 400 g rasvapanoksille tai
 irtorasvalle
• kumiletkulla ja 4-leukasuuttimella

Tynnyrin ostajalle
veivattava
tynnyripumppu
KAUPAN
PÄÄLLE!
1 kpl/asiakas.
Arvo 49,90
(X005112A)

Kumiletkut testattumax. 1600 barin iskulla

Saksalaista laatua!

Yleisrasva EP-2, 420 ml
• litiumpohjainen
 korkeapainelisäaineistettu (EP) 

voitelurasva

3,90 kpl (9,28 e/l)

3990WKR11

12 kpl

Viima varmistaa voitelun!

5990WKM10W30

69,-WKOG8090-20 495,-WKOH46-200

29,-MA3051303

(2,99 e/l)

(3,45 e/l)

WKOH46-20 56,-

Hydraulic Basic 46
• ISO VG 46
• DIN 51524 OSA 3 HVLP, ISO-L-HV,
 VICKERS I-286-S, M-2950-S

(2,80 e/l)

20 l

205 l

(2,41 e/l)

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

  

Pudasjärvi

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

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

Color Mask 
shampoo
9,90€ 
(norm. 14,90)

Uutuus!

Uutuus!

Voiteluainepäivä pe 12.9.2014!

NYT ILMAN TOIMITUSKULUJA!
skootteri mönkijä 

gtx 300 4x4

traktori t3 400 4x4

1290,-

5790,-

mönkijä 110 cc

825,-

NYT
299,-

comanche 90 cc

699,-
comanche 550 cc

3990,-

maganex meg27
hallitunkki 2000 kg

199,-

4280,-
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Hetekylässä muistettiin 
Maa- ja kotitalousseuran pitkäaikaisia jäseniä

Hetejärven Maa- ja kotitalo-
usseuran johtokunta muis-
ti jälleen pitkäaikaisia jä-
seniään 31.8. Hetepirtillä 
järjestetyssä tilaisuudes-
sa. Tilaisuuteen oli kutsuttu 
seuran 80 vuotta täyttäneet 
jäsenet, sekä uudet että ai-
kaisemmin palkitut. 

Uusia kunniajäseniä oli-
vat Senni Pirnes, Kauko 
Heikkilä, Sanna A. Pert-
tunen ja Elma Takarautio. 
Olipa joukkoomme saapu-
nut kaksi jäsentä, jotka oli-
vat täyttäneet jo kunnioitet-
tavat 90 vuotta: Aura Rautio 

ja Kalle Kuurola. Puheenjoh-
taja Jouko Niva ja varapu-
heenjohtaja Ritva Jurvansuu 
jakoivat kunniakirjat ruusu-
jen kera. Makoisat tarjoilut 
olivat tehneet Annikki Paa-
vola ja Ritva, voileipäkakku 
ja täytekakku maistuivatkin 
kahvin ja mehun kera. Val-
misteluista vastasi myös ra-
hastonhoitaja Helena Kuu-
rola. 

Vastaavan tapahtuman 
seura järjesti aikaisemmin 
samassa paikassa vuonna 
2012, joten siitä on tullut jo 
perinne. Avauspuheessaan 

kuvassa marjatta Oinas, Erkki paavola, Aarne Takkinen, kalle kuurola, heimo ja he-
linä heikkilä.

kuvassa vasemmalta sanna A. perttunen, senni pirnes, Annikki heikkilä, Elma Ta-
karautio ja Aura Rautio.

Jouko Niva tiedotti myös so-
dassa kaatuneitten muisto-
taulusta, joka on siirretty He-
tepirtille entiseltä koululta.  
Sitä voi käydä katsomassa 
eri tilaisuuksien yhteydessä, 
esimerkiksi hirvipeijaisis-
sa. Hetekylän Nuoriseuran 
omistama Hetepirtti on nyt 
ainoa yleinen kokoontumis-
paikka Hetekylässä, koska 
koulu on myyty yksityiselle 
omistajalle. 

Hetejärven Maa- ja kotita-
lousseura on toiminut lähes 
80 vuotta. Aluksi vuonna 
1935 perustettiin Heteky-

län Maamieseura ry ja vuon-
na 1988 Hetejärven Maa- 
ja kotitalousnaiset ry, jotka 
myöhemmin yhdistyivät 
Hetejärven Maa-ja Kotitalo-

usseura ry:ksi. 
Kiitämme kunniajäse-

niä juhlaan osallistumises-
ta. Moni näki pitkästä aikaa 
ikätovereitaan, joten porinaa 

riitti. Oli ilo saada teidät run-
saslukuisena paikan päälle 
juhlaan. 

Ritva Jurvansuu

Junior Ranger –leiri syksyisellä Syötteellä
Reippaat Rimminkankaan 
8-luokkalaiset viettivät elo-
kuun lopulla muutaman päi-
vän Syötteen maisemissa 
Metsähallituksen ja OSAO:n 
matkailulinjan opiskelijoiden 
järjestämällä Junior Ranger, 
eli JR –leirillä. 

JR-toiminnan tarkoitukse-
na on esitellä suojelualueita 
ja niiden henkilökunnan, eli 
rangereiden, töitä ja arkipäi-
vää. Kenties joku nykyisistä 
leiriläisistä aikanaan työllis-
tyy Syötteen kansallispuiston 
tehtäviin? 

Leiriläiset pääsivät ennal-
listamaan aikanaan metsäta-
loudellisista syistä perattua 
puroa. Vesi ohjattiin kulke-
maan luonnollista uomaansa 
myöten patoamalla kaivinko-
neella kaivettu oja ja avaamal-
la mies- sekä naisvoimin um-
peenkasvanut vanha uoma. 
Ojaan kiviä laittamalla kaloil-

le ja muille joen eliöille muo-
dostuu niiden tarvitsemia 
levähdys- ja lisääntymispaik-
koja. Uoman kunnostuksen 
ohessa tutkittiin mielenkiin-
toisia pohjaeliöitä oppaiden 
johdolla. Kukin koululainen 
pääsi itse valmistamaan lou-
nasta nuotiolla. Monelle mie-
luista retkievästä olivat nuu-
delit, olipa opettajalla poron 
sisäfilettäkin. Toisena leiri-

päivänä oppilaat tutustui-
vat geokätköilyyn ja rakensi-
vat oman kätköradan lapsille 
luontokeskuksen lähimaas-
toon. Kaija-karhun kätkörata 
avataan virallisesti Syötteen 
ruskaviikonlopun yhteydes-
sä lauantaina 27.9. kello 11, 
mutta radalle voi lähteä jo 
aiemminkin. Vihjelapun saa 
luontokeskukselta. 

OSAO:n opiskelijat vasta-

sivat ansiokkaasti leirin va-
paa-ajan ohjelmasta ja herk-
kuruuista. Leirillä yövyttiin 
teltoissa Naamankajärven 
toimintakeskuksella. 

Kaikki JR-leirille tänä tai 
aikaisempina vuosina osal-

listuneet kutsutaan mukaan 
JR-jatkotoimintaan. Jatkotoi-
minnan ensimmäinen tapah-
tuma on retki Ahmatuval-
le lokakuun 11.-12. päivinä. 
Leiristä kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä Syötteen luon-

tokeskukseen.

Kiitos kaikille hienosti 
onnistuneesta leiristä!

Kaisu Mankinen,  
kuvat Annu Partanen

puro ennallistettiin entiseen uomaansa. 

Rimminkankaan 8-luokkalaiset viettivät leirillä muutaman päivän syötteen maise-
missa. 

Tuppurainen vierailee syyskuussa Pudasjärvellä
Oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen 
kertoo ajankohtaisia asioita syksyn ensimmäi-
sessä uutiskirjeessään, josta pääkohtia. 

Eduskuntatyön käynnistyttyä saim-
me heti istuntokauden alkajaisiksi käsiteltä-
väkseen hallituksen ehdotuksen ensi vuoden 
budjetiksi, joka on luonteeltaan kiristävä. Tasa-
painotustoimista huolimatta valtionvelka ylit-
tää ensi vuonna sadan miljardin euron rajan. 
Velan taittaminen on keskeinen tavoite, sillä 
emme voi jättää laskua tuleville sukupolville. 
Työn alla ovat myös sote-uudistus ja toimet 
pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseksi. Osa 
työttömistä työnhakijoista on tosiasiallisesti 
työkyvyttömiä ja ansaitsisivat oikeuden siirtyä 
kunniallisesti eläkkeelle.

Ukrainan ja Venäjän konfliktista jär-
kytys on päivä päivältä suurempi. Euroopan ti-

lanne muistuttaa huolestuttavasti viime vuosi-
sadan alkupuolta. Kun Ukrainassa soditaan, se 
vaikuttaa koko Euroopan vakauteen. Jo yli su-
kupolven ajan moni meistä on ajatellut, että 
Euroopan unioni rauhanprojektina on juh-
lapuheiden aihe ja EU on pelkkä direktiivi-
automaatti. EU:n perimmäinen tarkoitus - ra-
kentaa rauhaa maanosaan - on nyt polttavan 
ajankohtainen: EU:ta tarvitaan juuri rauhan ja 
vakauden tuojaksi. 

Lämpimään kesään sisältyi häät heinä-
kuussa, kun piispa Samuel Salmi vihki minut 
ja mieheni Pertti Rauhion avioliittoon Oulun 
tuomiokirkossa. Yksi mieluisimmista kesäajan 
tehtävistäni oli Kalevan kesäkolumnistina toi-
miminen. Olen saanut paljon viestejä sekä kri-
tiikkiä että mukavaa palautetta kirjoituksista. 

Maakuntakierrokset on sovittu syk-

syn ajaksi, johon kuuluu sunnuntaina 21.9. kel-
lo 12 kaikille avoin aluetapaaminen -tilaisuus 
Pudasjärven kaupungintalossa. Kierroksilla on 
mukana mm. piirin uusi toiminnanjohtaja Ter-
hi Mustakangas, joka on sopinut tapaamiset.

Tukiryhmän olen kutsunut käynnistä-
mään tulevan kevään eduskuntavaalien vaali-
kampanjaa. Mikäli et ole vielä saanut kutsua 
tilaisuuteen, mutta haluat olla mukana vaali-
työssä, ota yhteyttä. 

Kansanedustajan kahvitunti järjeste-
tään ennakkotiedosta poiketen Strada Cof-
feessa 20.10.

Hyvää alkanutta syksyä!

Tytti Tuppurainen

Pudasjärven kirjastos-
sa aloitettiin syyskuus-
ta lähtien aukiolot myös 
lauantaisin, joka alkoi 6.9. 
todella hyvin. Kirjaston-
johtaja Eeva-Liisa Kases-
niemen mukaan kirjas-
tossa asioi viiden tunnin 
aikana 72 henkeä. Laino-
ja kirjattiin yli 250, mikä 
vastaa esimerkiksi tavan-
omaisen keskiviikon tai 
perjantain lainausta. Pa-
lautetta lauantaiaukiolos-
ta kerätään kirjastossa 

lomakkeella. Ensimmäi-
senä lauantaina kertynyt 
palaute oli hyvin innos-
tunutta. 

Lauantaina käytös-
sä ovat kaikki normaalit 
kirjastopalvelut. Tulossa 
on myös lauantaille ajoit-
tuva tapahtuma, kansal-
linen pelipäivä 15. mar-
raskuuta. Tapahtuma on 
suunnattu erityisesti nuo-
rille, ja se järjestetään yh-
teistyössä muiden nuori-
sotoimijoiden kanssa. HT

Kirjasto avoinna 
myös lauantaisin



12 13nro 37PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.9.2014 10.9.2014nro 37

Kesän viimeinen peräkonttikirppis

Lauantain peräkonttikirppispäivää vietettiin upeassa syyssäässä.

kerttu simu haastatteli torimyyjiä ja asiakkaita. haas-
tateltavana kiuruvetinen maija-Liisa haimakainen, joka 
löysi teräskahvipannun ja oli löydöstään tosi iloinen. 
Tuli kuulemma käyttöön.

pudasjärven eläkeläiset ry:n lauluryhmä esiintyi torilla.

Kesän viimeiseksi kaavailtu, 
järjestyksessään 5. peräkont-
tikirppis vietettiin kauniis-
sa, aurinkoisessa syyssäässä 
Pudasjärven torilla. Torie-
mäntä, Kerttu Simu, toteaa, 
että jos kysyntää vielä perä-
konttikirppikselle näyttäsi 
olevan, niin otetaan tieten-
kin toivomukset huomioon 
mahdollisuuksien mukaan. 

-  Lauantain peräkontti-

kirppis onnistui hyvin. To-
ripaikan varauksia oli 20 ja 
19 myyjää tuli paikalle. Pal-
jon oli uusia myyjiä ja myös 
muualta paikkakunnilta tul-
leita, myhäili Kerttu Simu 
ja totesi että sinnikäs työ on 
tuottanut hedelmää. Syksyn 
sadon myyjiä olisi paikalle 
toivottu, mutta hyvä näin-
kin. 

Simu  antaa kiitoksensa 

Torikioskille, lätynpaistajill-
le ja kirppispäivän esiintyjil-
le sekä tietenkin myyjille ja 
asiakkaille.

 - Kaikista näistä ainek-
sista syntyy hyvä toripäivä! 
Sydämellinen kiitos kaikille 
mukana olleille!

Sienipäivään runsaasti kiinnostusta Syötteellä
Syksyinen sienipäivä lau-
antaina 6.9. keräsi Syötteen 
luontokeskukselle lähes 400 
vierasta. Jo aamusta oli ke-
rääntynyt runsas väkijoukko 
kuulemaan kauppasienineu-
voja Riitta Ronnun mielen-
kiintoista luentoa Syötteen 
alueen sienistä. Luennon ai-
kana tutustuttiin muun mu-
assa haperoihin, rouskui-
hin ja tatteihin sekä joihinkin 
myrkkysieniin. 

Luennon jälkeen lähdet-
tiin lähes 30 ihmisen voimin 
sieniretkelle Lauttalammen 
maastoon. Metsät Syötteel-
lä ovat sieniä pullollaan eikä 
Lauttalammen ympäryskään 
tänä vuonna tuottanut pet-
tymystä. Ensimmäiset män-
nynherkkutattilöydöt tehtiin 
jo parkkipaikalla. Varmas-
ti jokainen retkeläinen vas-
taisuudessa tunnistaa aina-
kin kyseisen sienen. Myös 

kangas-, männyn- sekä koo-
kokselta tuoksahtavat kan-
gaspalsamirouskut löysivät 
paikkansa retkeläisten ko-
reista. Retken aikana löy-
tyi myös muutama matsu-
take, eli tuoksuvalmuska, 
joka on erityisesti Japanilais-
ten suurta herkkua. Keli suo-
si retkeläisiä ja taisipa mel-
ko montaa osallistujaa purra 
pienoinen sienikärpänen.

Päivän aikana luontokes-
kuksen auditoriossa lapset 
askartelivat ja piirsivät sie-
niaiheisia töitä. Pudasjärven 
4H-yhdistys järjestää piirus-

tuksista näyttelyn Topin to-
rin ikkunaan, jossa niitä voi 
ihailla koko kuun. Omaa 
suosikkiaan kannattaa käydä 
myös äänestämässä.

Siruka eräpalveluiden 
Kari ja Sirpa ahersivat kyö-
kin puolella ja loihtivat pöy-
tään ihania sieniherkkuja, 
mikä aiheutti lounas-kah-
vilan puolella mukavaa ku-
hinaa. Myynnissä olevat 
paikalliset käsityöt sekä mo-
nenlaiset matkamuistot teki-
vät myös hyvin kauppansa.  

Luontokeskuksen laa-
vulla Minna Annila johdat-

teli aamusta alkaen sieni-
värjäyksen saloihin. Ensin 
lankoja puretettiin alunalie-
messä, jotta väri saatiin tart-
tumaan lankaan. Värjäyslie-
miä keiteltiin herkkutateista, 
verihelttaseitikeistä ja suo-
muorakkaista. Värjäyksen 
aikana liemien lämpötiloja 
seurattiin tarkkaan parhaan 
värjäystuloksen saamiseksi. 
Lopputuloksena syntyi ker-
rassaan ihania, luonnollisen 
kauniita lankoja. Tulevana 
talvena pystytetään luonto-
keskuksen kahvilaan neulo-
misnurkkauksen, jonne voi 
hiihtolenkin lomassa piipah-
taa neulomaan. 

Iltapäivällä 4H-yhdistyk-
sen runsas sieninäyttely val-
tasi luontokeskuksen aulan. 
Näytteillä oli suuri joukko lä-

himetsien sieniä sekä tarjolla 
asiantuntevaa sienineuvon-
taa. Moni oli tullut paikal-
le kuulemaan parhaat tun-
nistus- ja kasvupaikkavinkit. 
Sieninäyttelyssä tutuiksi tu-
livat sekä ruokasienet että 
myrkkysienet. Monien kiin-
nostuksen herättivät Syöt-
teeltä löytyneet keltavahve-
rot eli kantarellit. Vinkkinä 
sienineuvojat kehottivat et-
simään kantarelleja vaarojen 
itärinteiltä. 

Kiitos kaikille sienipäivässä 
mukana olleille ja tervetuloa 

luontokeskukselle myös 
tulevien tapahtumien

yhteydessä!

Annu Partanen ja 
Oili Annila

sieninäyttely kiinnosti vieraita paljon. metsien aarteita etsimässä. sienillä värjättyjen lankojen mahtava väriskaala. 

Kuva: Oili Annila, MH

Kuva: Annu Partanen, MH

Kuva: Oili Annila, MH

Korpisen kyläseuran syyskausi alkanut reippaasti

Joukokylän Rouskuriihes-
sä oli iloinen tunnelma, 
kun Toivo piira (edessä 

vasemmalla) ja Juha 
ylitalo innostuivat heittä-

mään huulta toisilleen. 

Korpisen kyläseuran syys-
kauden toiminta on alkanut 
reippaanlaisesti. Venetsia-
laisia vietettiin Juhan mökil-
lä Holapanvirran rantamai-
semissa elokuun viimeisenä 
lauantaina. Kynttilöiden lois-
tetta, grillimakkaroita ja pii-
rakkakahvia kävi nautti-
massa kuutisenkymmentä 
henkilöä. Arpaonnikin suo-
si joitakin henkilöitä. Ilta su-
jui yhdessäolon ja jutustelun 
merkeissä.  

Perhekerhokin pyörii jo 
täydellä tehollaan kyläta-
lon tiloissa. Virkistyskerho 
on kokoontunut ensimmäi-
sen kerran viime perjantaina 
5. syyskuuta. Kerhopäivä on 

jatkossa joka kuukauden en-
simmäinen perjantai. Päivien 
aikana mukana on hoitoalan 
yrittäjä, joka voi antaa hoitoja 
kiireestä kantapäähän.

Korpisen näytelmäpiiri 
vieraili 6.9. Joukokylän syys-
päivillä ja järjesti Rouskurii-
heen Ilikamat. Esitys koostui 
Annikki ja Antti Ylitalon esit-
tämistä lauluista, Juha Ylita-
lon ja Toivo Piiran esittämäs-
tä sketsistä ja hupaelmasta 
Kesäajan sattumia. Siinä oli-
vat mukana Annikki ja Juha 
Ylitalo, Toivo Piira ja Rauni 
Räisänen. Ilikamat huipentui 
Rohvessori Julkun eli Juha 
Ylitalon esitelmään. Ilmeistä 
ja tunnelmasta päätellen esi-

tys oli hulvattoman hauska. 
Jatkoakin saattaa vielä seu-
rata, sillä jotkut toivoivat uu-
sintaesitystä. Ilikamat juonsi 
vallassa oleva saunapehtoori 
Antti Ylitalo.

Kyläseura jatkaa työllis-
tämistä tämän vuoden lop-
puun saakka. Kyläseuran jä-
senet voivat tilata erilaisiin 
kotiaskareisiin ja tarpeisiin 
työntekijöitä edulliseen päi-
vähintaan. RR
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SYYSTARJOuKSET PuDAS-KONEESTA

pudasjärvi, kauppatie 4, p. (08) 822 415

Liikkeemme avoinna:
ma-pe 9-17
la suljettu

ERÄ PYÖRIÄ HIRmuTARJOuKSIN!
MIeSTeN

499€

POLKUPyöRÄ CS28 8-V

499€ 749,-

POLKUPyöRÄ 3-V 26”

259€ 429,-

POLKUPyöRÄ 
CS28

NAISTeN

TyTTöJeN

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

L62470FL

● 1400 kier/min
● Pesuajan lyhennys
● Energialuokka A+++
● Jäljellä olevan pesuajan näyttö

459€

PyyKINPeSUKONe
● 1400 kier/min
● Energialuokka A+ 299€

wHM3911 
SÄILIöPAKASTIN

● Bruttotilavuus 395 litraa
● Energialuokka A+
● Pakastusteho 20 kg/24 h 499€

50FLHK985BH

● Sisäänrakennettu terä-
väpiirtoviritin antenni ja 
kaapeliverkkoon

● 1000 sivun teksti-tv
599€

 MIKROAALTOUUNI
● Teho 800 W
● Grillitoiminto 99€
ALCOFINdeR dA 7000 
ALKOHOLITeSTeRI 60€

ZwGB5140P

PyyKINPeSUKONe

50” Full Hd Led-TV

KAUNOTAR 3 V

PyöRÄN 
Led-

VALAISIMeT

299€

9€

KULKURI 3V

299€

JOPO SCOOTeR

99€

● Hintaan sisältyy laadukkaat  
alumiinivanteiset  
vaihtopyörät

mARJAAN JA mETSÄLLE

KeVyT SAAPAS
● Saappaiden ostajalle Sievi 

kangaskassi kaupanpäälle 59,90

MUKAVUUSPOHJALLISeT
● Tee hyvistä kengistä vielä paremmat

29,90

LX8 RIISTAKAMeRA

250€
2 kpl ERÄ!

● Näkymätön inframustasalama
● 8.0 megapikselin kuvakenno

KAIKKI 
VARASTOSSA 

OLeVAT MARTIINI 
PUUKOT

-20%
LAAdUKKAAT TyHJIöPAKKAUSLAITTeeT

7951

99€

7949

139€
HuOm! meiltä myös laadukkaat uudelleen 

käytettävät OBH Nordica 
tyhjiöpakkauspussit ja -rullat.

POISTOHINNOIN KOTIIN

429,-

429,-
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Rakentajahaukkujen kym-
menvuotisjuhlakisat käytiin 
Pudasjärvellä lähes kesäke-
lissä. Rakentajahaukut jär-
jestettiin Iso-Syötteen mai-
semissa jo toista kertaa, 
ensimmäinen Rakennuslii-
ton hirvikoirakisa vedettiin 
samoissa maastoissa vuon-
na 2006.

Kilpailusää lauantaina 
6.9. ei ollut paras mahdolli-
nen.

– Aamuyöllinen vesisade 
ja tyyni sää vaikeuttivat koi-
rien työskentelyä, Pudasjär-
ven Metsästyspystykorva- ja 
Ajokoirakerho ry:n puheen-
johtaja Ari Rantala arvioi.

Rantalan mielestä Raken-
tajahaukkujen tulostaso oli 
hyvä ajankohtaan nähden. 
Parhaimman 92,5 pisteen 
tuloksen teki kolmevuotias 
jämtlanninpystykorvanarttu 
Meriell.

– Hakua tuli 25 kilomet-
riä ennen hirven löytymis-
tä. Minulla oli vielä epäilys, 
että lääkekuurin takia Me-
rin kunto olisi ollut huono. 
Yllätyin siitä, kuinka hyvin 
se jaksoi, Asko Moilanen oli 
tyytyväinen koiran suorituk-
seen.

Meriellin peruskunto on 
kuitenkin hyvä alkusyksyn 
harjoittelun ansiosta. Koiran 
luontaiset metsästysvaistot 
ovat kohdillaan.

– Meriellille en ole ampu-
nut kuin yhden hirven. Sil-
lä on niin hyvät lähdöt, että 
uskallan sanoa sen saavutta-
van hirvikokeessa vielä sata 
pistettä, Moilanen kehui.

– Piste iin päälle on Merin 
tottelevaisuus, niillä pisteil-
lä ne huippusijat ratkaistaan. 

Meriell on jo pyöräyttä-
nyt pari pentuetta. Jälkikas-
vusta on löytynyt hyviä hir-
vikoiria.

– Kun pentu täyttää viisi 
kuukautta, se saa itse ruve-
ta lähtemään autolta hirven-
hakuun. Sillä tavalla minä 
saan aikaiseksi ne hakevat 
koirat. Koiralle ei pidä läh-
teä metsään oppaaksi, Moi-
lanen kertoo omista koulu-
tustavoistaan. 

Oulussa asuva Moilanen 
on kotoisin Pudasjärveltä.

– Olen ollut täällä hirvi-
porukassa 35 vuotta, käyn 
metsällä Pudasjärvellä joka 
syksy.

Vaikka Moilanen on käy-
nyt useaan otteeseen Tai-
valkoskella hirvikokeissa, 
kilpailumaasto ei ollut tut-
tu. Nuorelle koiralle kaikki 
maastot ovat vielä uusia, jo-
ten kotikenttäedusta ei Moi-
laselle ollut hyötyä.

Hirvikoiria Moilanen on 
kasvattanut jo 15 vuotta. 
Harrastukseen kuuluu myös 
koirakokeiden tuomarointi.

– Voitin Rakentajahaukut 
ensimmäisen kerran vuonna 
2007 jämtiuroksella, Moila-
nen kertoi.

Porot etelän miehille 
uusi tuttavuus
Moni Rakentajahaukkui-
hin osallistunut koira tapasi 
maastossa ensimmäistä ker-
taa poroja. Uusi tuttavuus 
sotki pahasti hirvenhaku-
touhut.

– Poroista tuntui meidän 
koira tykkäävän, 25 kilomet-
riä meni ensin poron peräs-
sä, ryhmätuomarina muka-
na ollut haminalainen Jani 
Lankila sanoi.

– Minun koirani sekaan-
tui poroihin. Aina ei voi 
voittaa, viimevuotisten Ra-
kentajahaukkujen hopeati-
lan ottaneen Palokallion Ro-
nin isäntä Kauno Peltonen 
harmitteli.

Porojen kanssa jouduttiin 
välillä aivan nokikkain.

– Vasa ja poroemä tuli-
vat niin kohti, että meidän 
piti väistää puiden taakse, 
ryhmätuomari Elina Tennilä 
kertoi Moposarven Sussun 
porolenkistä.

Millainen tulevaisuus 
Rakentajahaukuille?
Rakentajahaukut on jär-
jestetty kymmenen vuot-
ta samanlaisella lohkojär-
jestelmällä. Jostain syystä 
länsirannikolta, Lapista ja 
Keski-Suomesta ei ole löy-
tynyt osallistujia. Järjestä-
jäpuolella on myös pientä 
turnausväsymystä, joten ta-
pahtuman aikana keskustel-
tiin myös Rakentajahaukku-
jen tulevaisuudesta.

– Onko meillä valinta-
menettelyssä jotain kehitet-
tävää? Voisiko se olla jokin 
muu kuin nykyinen lohkoja-
koon perustuva, Rakennus-
liiton Pohjanmaan aluepääl-
likkö ja hirvikoiraharrastaja 

Janne Kemppainen kysyi.
Eniten kannatusta sai ny-

kyisen lohkojaon ja aikai-
sempiin tuloksiin perustu-
van systeemin välimuoto. 
Asko Moilasen mielestä ny-
kyinen Rakentajahaukkujen 
lohkojärjestelmä on toimiva.

– Joka lohkolta lähtee ki-
saan kolme koiraa. Kun koi-

ylituomari mikko pentinmäki (oik.) sekä metsästyspys-
tykorva- ja Ajokoirakerho ry:n puheenjohtaja Ari Ran-
tala seuraavat koirien liikkumista maastossa.

Ryhmätuomari Elina Tennilä kertoo seuraavan päivän 
koemaastosta Veijo koskelle. 

palokallion Roni (kesk.) oli ensimmäistä kertaa poro-
jen kanssa tekemisissä, joten kauno peltonen (oik.) 
ei päässyt tällä kertaa pokkaamaan palkintopokaalia. 
Jani Lankilan tuomaroimalla koiralla kävi alussa sa-
manlainen porosekaannus.

merill tekee vielä sadan pisteen suorituksen, Asko moilanen uskalsi luvata.

ylituomari mikko pentinmäki tarkistaa arvostelujen yh-
denmukaisuutta. kirjurina mika Timonen.

ramäärä on rajattu, jokai-
selle koiralle saadaan hyvä 
koemaasto. Nykyinen valin-
tasysteemi on oikeudenmu-
kainen, tässä ei voi olla sa-
manlaista spekulointia kuin 
keihäänheitossa.

Jukka Nissinen

Rips’akan Riitu haukkui parhaiten Otto-haukuissa

Riitu ja Teemu tyytyväisinä palkintoineen.

Pudasjärven metsästys-
pystykorva ja ajokoira-
kerho sekä Taivalkosken 
kennelkerho järjestivät yh-
dessä viime viikonpoppu-
na 6-7.9.2014 Taivalkosken 
Maijanlammella Kansain-
väliset linnunhaukkuko-
keet ”Otto-haukut”. Kil-
pailuihin osallistui 
yhdeksän eri koiraa, jois-
ta Pudasjärveltä osallistui 
kaksi, Sörlidbäckens Jykä 
ja Rips’akan Riitu. Kauim-
paa kokeisiin saapunut 
koira-isäntäpari oli mat-
kannut etelä-Suomesta, 
Järvenpäästä.

Pudasjärveläisen Jari 

Keräsen omistama Sörlid-
bäckens Jykä osallistui ki-
saan vain yhtenä päivänä, 
lauantain tuloksen ollessa 
61 pistettä. Teemu Moila-
sen omistama Rips’akan 
Riitu haukkui viikonlo-
pun parhaan yhteistulok-
sen, lauantaina 86 pistettä 
ja sunnuntaina 92 pistet-
tä. Riitun suorituksena oli 
viikonlopun paras yhteis-
haukkutulos ja näinpä ko-
tiinviemisinään Riitulla 
ja omistajallaan Teemulla 
oli haukkukokeiden pää-
palkintona ollut Garmin 
Astro-tutkapaketti. Kokei-
den ylituomarina toimi-

neen Pekka Määtän mu-
kaan kilpailujen järjestelyt 
olivat erinomaiset ja kisat 
olivat hyvähenkinen ta-
pahtuma.

Ylituomarin mukaan 
lauantain kisapäivän osal-
ta lintulaskennassa kirjat-
tiin havaintoina seitsemän 
metsoa, kuusi koppeloa, 
45 teertä ja viisi pyytä. 
Päivän kuluessa ryhmien 
(tuomari ja koiran ohjaaja) 
maastossa kulkema matka 
oli yhteensä 38,2 kilomet-
riä, jonka aikana metsäka-
nalintuja tavattiin mastos-
sa 1,6 lintua per kuljettu 
kilometri. Tämä lukema 

kertoo osaltaan syksyn 
lintukantojen olevan 
keskiarvoa hieman pa-
rempi. Sunnuntain osal-
ta vastaavat kirjaukset 
olivat metso yhdeksän, 
koppelo 16, teeri 35 ja 
pyy seitsemän. Ryhmien 
kulkema matka maas-
tossa yhteensä 39,7 ki-
lometriä ja 1,7 lintua per 
kuljettu kilometri.

Tulosten ja 
Teemu Moilasen 
haastattelun pohjalta 
Pertti Kuusisto
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myyTävänä

• polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

puDasTORI
myyDään

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Laadukas heittopyörämallinen, 
hammasratasvälitteinen pe-
runannostokone. P. 040 508 
4792.

Mazda 626 talvirenkaat van-
teineen 5 pulttiset, Craisler 
Neonin talvirenkaat vanteineen 
5 pulttiset, molemmat kokoa 
185/65/14. 20 € kpl Pudasjär-
vellä. P. 044 083 5860.

Uudehko rivitalokaksio Raja-
maanrannassa, 53 m2, sauna, 
katettu terassi, oma tontti. Van-
husten palvelukeskus vieressä.
P. 040 826 6588 tai 0400 261 
418.

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

Renault Clio henkilöauto, v. 
-91. Sinkitty kori, siisti, hyvä-
kuntoinen, vähän ajettu, kat-
sastettu. Tarjousten perusteel-
la. P. 044 503 0134.

kannot Pois 
teHokkaaLLa 

jyrsimeLLä! 

Puh. 040 822 4983
Huom. Kotitalousvähennysoikeus.

/ Eero Riihijärvi

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä
Tanssiorkesteri Crystal Hotelli Iso-Syötteellä
Tulevana lauantaina 13.9. 
Hotelli Iso-Syötteellä esiin-
tyy tanssiorkesteri Crystal, 
jolla on kokemusta tans-
siväen viihdyttämisestä 
jo 17 vuoden ajan. Crystal 
perustettiin alkuvuodesta 
1997 ja ensimmäiset keikat 
soitettiin pääsiäisenä -97. 
Orkesteri on vaalinut esiin-
tymisessään jo alkuaikojen 
linjausta esittäen hyviä me-

lodisia kappaleita ja tanssit-
tavia rytmejä. Pitkän linjan 
muusikoista koostuva soitta-
jatrio keikkailee aktiivisesti 
ympäri Suomea ja se on tut-
tu näky niin laskettelukes-
kuksissa, ravintoloissa kuin 
laivoillakin. Orkesterin soi-
tanta alkaa noin kello 21.30 
tutulla työnjaolla: Kari Kor-
honen koskettimet ja laulu, 
Tarmo Huovinen rummut ja 

laulu, Juha Alikoski basso ja 
laulu. PK

Vuokrattavana remontoitu kol-
mio 67 m2. Keskellä Pudasjär-
veä. Oma sauna. Vuokra 750€. 
P. 0400 992 999

Vuokrattavana yksiö 34 m2. 
Oma Sauna. Uudehko asunto 
keskellä Pudasjärveä. Vuokra 
480€. Vapaa 1.10.2014 alkaen. 
P. 0400 992 999.

Vuokrattavana pieni omakoti-
talo Syötekylällä. P. 0400 684 
623.

vuOKRaTTavana

OsTETaan
9 mm filmivaneria 2-3 kpl. P. 
040 767 2198.

Ostetaan puhdistettua mustik-
kaa omaan käyttöön 5-40 kg. 
P. 044 080 0281.

Musta DNKY-mekko, joka oli 
myynnissä torikirppiksellä 23.8. 
P. 040 587 9778.

Myydään iso tramboliini, 
halkaisija 4 m. P. 040 769 
7498.

HEnKILÖKOHTaIsTa

Mukava ja lupsakka mies etsii 
naisihmistä ja koiraa elämän-
kumppaniksi ja kaveriksi. P. 
040 482 5544.

Kurenkoskessa tanssittaa Jarkko Honkanen & Taiga
Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa esiintyy lauantaina 
13.9. Jarkko Honkanen Tai-
ga-yhtyeen kanssa. Seinä-
joen Tangomarkkinoiltakin 
tuttu Jarkko on tänä vuon-
na viihdyttänyt tanssikan-
saa Pudasjärvellä jo useaan 
kertaan. Jarkolla on jo kol-

me pitkäsoittoa ja hänen tä-
män vuoden singleistä on 
radiosta saatu kuulla muun 
muassa kappaleita Jäit vie-
rellein ja Kaksi kaunista. 
Jarkko on pidetty esiintyjä 
mukaansatempaavalla tyy-
lillään ja lisäksi hänen per-
soonallinen lauluäänensä on 

jäänyt monen mieliin. Jar-
kon julkaisemat kappaleet 
ovat keränneet listasijoituk-
sia jo vuodesta 2005 lähtien. 
Illan ohjelmistoon kuuluu 
omilla sovituksilla tanssit-
tavimpia kappaleita kautta 
aikojen. Taiga-yhtyeen ko-
koonpanoon kuuluvat Tero 

seinäjoen 
Tangomarkkinoiltakin 
tuttu Jarkko honkanen 
on tänä vuonna 
viihdyttänyt tanssikansaa 
paikkakunnalla jo useaan 
kertaan. 

Ylisirkka (basso, laulu), 
Matias Sassali (rummut, 
laulu), Risto Mattanen (ki-
tara, laulu) ja Heikki Ke-
tola (piano, kosketinsoitti-
met). PK

Jyrkkäkoskella Härkäjuhlat ja lavakauden päättäjäiset
Jyrkkäkoskella vietetään 
lauantaina 13.9. Härkäjuh-
lia ja lavakauden päättäjäi-

siä. Illan tanssimusiikista 
vastaa Hannu Hautaniemi 
yhtyeineen. Oululainen yh-
tye on julkaissut kaksi levyä, 
vuonna 2012 Katse vain ja 
kainaloon ja uusimman tänä 
vuonna Sydän puhuu sul-
le. Tanssiyleisö on ottanut 
yhtyeen omakseen ja yhty-
een suosion kasvaessa myös 
esiintymismatkat ulottu-
vat entistä laajemmalle alu-

eelle lähinnä tanssilavoil-
le ja -taloille välillä Kuopio 
– Äkäslompolo. Hannu 
Hautaniemen yhtye on pe-
ruskokoonpanossaan tans-
simusiikkia esittävä kvin-
tetti: solisti, harmonikka, 
koskettimet, basso/kitara, 
rummut. Tilanteen vaati-
essa yhtye keikkailee myös 
kvartettina.PK

KaDOnnuT
Yksi perheenjäsenemme on 
kadonut. Hän on leikattu uros 
kissa. Selkä on ruskeankirjava 
ja vatsa sekä jalat valkeat, tun-
tee nimen Leevi. Kissa asuste-
lee Killinkankaalla ja pyydystää 
työkseen alueen hiiriä - Ei siis 
mikään turha katti. Ilmoita ha-
vannoistasi 040 526 2765/Tarja.

Alueyhteistyön ja elinvoiman 
valiokunnan kokousasiaa
Syyskauden ensimmäisessä 
kokouksessa 22.8. Alueyhteis-
työn ja elinvoiman valiokun-
nan vieraana oli kaupungin-
johtaja Tomi Timonen, jonka 
johdolla keskusteltiin valio-
kunnan työskentelyyn liitty-
vistä asioista tarkastuslauta-
kunnan ohjeistusten tiimoilta. 
Valiokuntien asioiden etene-
minen hallituksen käsittelyyn 
nopeutuu, kun asiat viedään 
pöytäkirjanotteella hallituk-
sen asialistalle. Valiokun-
ta päätti ottaa käsittelyyn va-
liokunnan toimintamallin 
kehittämisen toiminnan itse-
arvioinnin menetelmällä. Ti-
monen totesi, että tällä het-
kellä kaupungin talous on 
suhteellisen hyvällä tolalla, 
joskin haasteita tuleville vuo-
sille on odotettavissa valtion 
säästötoimenpiteiden myötä. 
Pudasjärven myönteinen ke-
hitys vaatii edelleen lisävoi-
mavaroja, joita ovat muun 
muassa erilaisten hankerahoi-
tusten hyödyntäminen.

Valiokunnan uusi esitteli-
jä kehitysjohtaja Jorma Pieti-
läinen muistutti Kuntasuun-

nitelman sisällön tärkeydestä 
ja merkityksestä asioiden 
suunnittelussa, valmistelus-
sa ja päätöksenteossa. Kärki-
aiheita ovat hirsirakentami-
nen ja maahanmuutto, jotka 
molemmat ovat kansainvä-
lisiä asioita, joita on mahdol-
lisuus kasvattaa ja jalostaa. 
Keskustelussa todettiin, että 
vastaanottokeskuksessa ole-
vien ihmisten ja muiden maa-
hanmuuttajien paikkakunnal-
le jäämistä on edistettävä ja 
kotouttamiseen panostettava, 
jotta he jäisivät oleskeluluvan 
saatuaan paikkakunnalle työ-
elämän käyttöön.

Palvelusuunnittelija Rit-
va Kinnula ja vs. työllisyys-
koordinaattori Ulla-Maija 
Paukkeri esittelivät Työlli-
syyssuunnitelman 2014 ti-
lannekatsauksen. Vuonna 
2014 kaupungin oma työl-
listäminen on lisääntynyt 75 
prosenttia eli reilut 60 hen-
kilöä. Kuntaosuusmaksuis-
sa on säästetty yli 48 000 eu-
roa. Laki julkisista palveluista 
on muuttumassa siten, että 
pitkäaikaistyöttömien mak-

sut siirtyvät entistä enemmän 
kuntien maksettaviksi. Kun-
touttavan työtoiminnan oh-
jaaja siirtyy vuoden vaihtees-
sa Oulunkaarelta kaupungin 
palvelukseen.

Kehittämisasiantuntija 
Virpi Harilahti-Juola esitteli 
Laavu- ja Työtä ja Yrittäjyyttä 
- hankkeet. Projektipäällikkö 
Ilkka Saarijärvi kertoi PoRi- 
hankesuunnitelman etenemi-
sestä.

Puheenjohtaja toi tervei-
set asiapainotteisilta Alue- 
ja paikallishallintopäiviltä. 
Linkki koulutusmateriaalin 
tutkimiseen on lähetetty kau-
pungin luottamushenkilöil-
le ym. Valiokunnan tulevissa 
kokouksissa tullaan käsittele-
mään valmisteilla olevaa Elin-
keino-ohjelmaa, Maaseudun 
kehittämistyöryhmän val-
mistelevia asioita, Syötteen 
Masterplanin sisältöä, Ku-
renalan kauppapaikan val-
mistelua ja vuoden 2015 ta-
lousarvion valmistelua.

Sointu Veivo, valiokunnan 
puheenjohtaja

Myytävänä hirsilato/liiteri/
taukotupa. Lankkulattia. 
Koko 2,5x3 m. Kokonaan 
siirrettävä. P. 0400 188 125.

KIRPPIS
ti-ke 16.-17.9. klo 10-16.

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

MAANANTAINA 15.9.
Pudasjärvi ABC    klo  08.00 – 10.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700
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Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen koor-
dinoiman Iijoen kala-
tiet 2011-13 -hankkeen 
tavoitteena olleet ka-
latiesuunnitelmat ovat 
valmistuneet. Kokonais-
kustannuksistaan reilun 1 
miljoonan yhteistyöhan-
ke toteutettiin Euroopan 
aluekehitysrahaston ja 
viiden kunnan (Ii, Yli-Ii/
Oulu, Pudasjärvi, Taival-
koski, Kuusamo), PVO-
Vesivoima Oy:n ja Met-

Iijoen kalatiesuunnitelmat valmistuneet
sähallituksen rahoituksen 
avulla.

Seuraavassa vaiheessa 
kalateiden rakentamiseksi 
Iijoen ala juoksulle haetaan 
vesilain mukaista lupaa 
Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirastolle jätettävällä  
vesitalouslupahakemuksel-
la, kun sen edellytyksenä 
olevat päätökset on tehty. 
Vuoden 2014 tavoitteisiin 
sisältyvät myös kalateiden 
rakentamiseen tarvittavan 
rahoituksen neuvottelu ja 

valmistelutyöt.
Nyt valmistuneessa 

hankkeessa valmistuivat 
säännöstelypadon ohitta-
va kalatie Kostonjärvelle, 
yleissuunnitelma Raasa-
kan voimalaitoksen ja sään-
nöstelypadon välisellä jo-
kiosuudella niin sanotussa 
vanhassa uomassa tehok-
kaasti toimivasta kalojen 
vaellusreitistä. Lisäksi val-
mistuivat lupahakemusta-
soiset kalatiesuunnitelmat 
kustannusarvioineen kah-

delle säännöstelypadolle 
(Raasakka ja Irnijärvi) ja vii-
delle voimalaitokselle (Raa-
sakka, Maalismaa, Kierikki, 
Pahkakoski, Haapakoski).

Iijoen alajuoksulla olevi-
en voimalaitosten kalatei-
den rakennuskustannuk-
set ovat yhteensä 15–20 
miljoonaa euroa. Raasakan 
vesi voimalaitoksen alueel-
le rakennettavan kalatien 
kustannusarvio on matkai-
lu- sekä tutkimusrakenteet 
ja -varustukset mukaan lu-

kien 3-4 miljoonaa euroa. 
Sen rakentaminen voidaan 
aloittaa aikaisintaan vuon-
na 2016. Kalateiden raken-
taminen tarjoaisi maa- ja ve-
sirakennusalan töitä Oulun 
seudulle 50-100 henkilötyö-
vuotta.

Pääosa kalateiden raken-
tamisessa tarvittavasta ra-
hoituksesta pyritään saa-
maan Euroopan unionin 
ja valtion varoista. Näiden 
saamiseksi on paikallinen 
rahoitusosuus välttämätön-

tä. Siitä vastaavien kun-
tien (Iin kunta, Oulun 
kaupunki, Pudasjärven 
kaupunki, Taivalkosken 
kunta ja Kuusamon kau-
punki) sekä PVO-Vesivoi-
ma Oy:n rahoitusosuus 
on edelleen neuvoteltava-
na. Päätökset niistä odo-
tetaan saatavan vuoden 
2015 aikana.

PK, laadittu  
ely-keskuksen tiedotteen 
pohjalta

Iijoen vesistöalueella toteu-
tettiin vuosina 2006-2014 
pääosin Metsähallituksen 
yhteistyöosuutena mittava 
lohen ja meritaimenen poi-
kasten istutusohjelma. Met-
sähallituksen hallinnassahan 
on lähes puolet valuma-alu-
eesta ja noin 1/3-osa vesi-
alueista. Iijokeen ja sen sivu-
uomiin istutettiin lohia lähes 
90 koskialueelle yhteensä 1 
265 000 vastakuoriutuneina 
ja 332 000 yksivuotiaina poi-
kasina. Meritaimenia istutet-
tiin vain vastakuoriutuneina 
25 virtavesialueelle yhteen-
sä 721 000 poikasta. Nämä 
kotiutusistutukset olivat 
mahdollisia Riista ja kala-

Iijoen vesistöalueen lohen ja meritaimenen poikasten istutusohjelma
talouden tutkimuslaitoksen 
poikaslahjoitusten avulla, 
Metsähallituksen uittovel-
voitteina sekä muutamien 
osakaskuntien ja yhdistys-
ten varoilla. Lisäksi hanke-
varoilla istutettiin vuonna 
2012 yhteensä 60 000 lohen 
vuoden vanhaa ja meritai-
menen vastakuoriutunutta 
poikasta kohdennetusti Ete-
lä-Kuusamossa sijaitseviin 
Iijoen latvauomiin.

Joessa kutevien kalo-
jen nousuvaelluksen tur-
vaamiseksi Iijokisuun kala-
väylää jatkettiin ulottumaan 
merelle viiden kilometrin 
päähän jokisuusta. Väylän 
laajentaminen parantaa ka-

lojen mahdollisuuksia pääs-
tä jokeen, koska kalastus-
ta kalaväylän alueella on 
rajoitettu kalastuslailla. Ka-
laväylätoimitusta haki Ete-
lä- ja Pohjois-Iin kalastus-
kuntien aloitteesta Kainuun 
ELY-keskus. Lisäksi kalas-
tuksen valvontaa on Iijoel-
la tehostettu Iijoen vesistön 
kalastusalueen järjestämänä 
vuodesta 2012 alkaen, jotta 
lisääntymisalueilleen siirret-
tyjen lohien poikastuotto oli-
si paras mahdollinen.

Sukukypsien  
lohien ylisiirto 
Vuosina 2009-2014 on kalas-

tajien Iijokisuulta pyydystä-
miä elinvoimaisia, lisäänty-
misikäisiä lohia ylisiirretty 
voimalaitospatojen ohitse 
keskijuoksulla oleville kutu- 
ja poikastuotantoalueil-
le yhteensä yli 800 yksilöä. 
Vuoteen 2016 voimassa ole-
valla kalatalousviranomai-
sen myöntämällä luvalla 
saadaan siirtää vuosittain 
300 sukukypsää merilohta 
voimalaitospatojen ohitse li-
sääntymisalueilleen, jotta lo-
hikannan kotiutuminen Iijo-
keen saataisiin varmistettua.

PK, laadittu ely-keskuksen 
tiedotteen pohjalta

Vesialueen haltija vapauttamassa ylisiirrettyä lohta ke-
sällä 2013 iijoen keskijuoksulla Jurmussa. kuva: kari 
Vääräniemi.

Perhemarketissa järjestet-
tiin viime perjantaina 5.9. 
IKH-myymälöiden valta-
kunnallinen ja syyshenki-
nen markkinapäivä makka-
ratarjoiluineen. Asiakkailla 
oli myös mahdollisuus osal-
listua valtakunnalliseen 
kuomullisen peräkärryn ar-
vontaan. Yrittäjä Pertti Heik-
kinen kertoi, että tapahtuma 
kiinnosti asiakkaita ja pai-
koitusalueella oli täyttä heti 
aamusta lähtien.

Heikkinen kertoi, että 
Perhemarketin myymälän 
laajennustöitä on valmistel-
tu parin vuoden ajan ja ne 
ovat vaiheittain edenneet 

Perhemarketin toiminta ja tuotevalikoima laajenee
suunnitellusti.

-Viimeksi kesällä meil-
le valmistui uudet tavaran 
vastaanottotilat ja syys-lo-
kakuun vaihteessa avataan 
pienkonehuolto, jossa asiak-
kaat voivat huollattaa kaikki 
koneet. Parasta aikaa raken-
namme myymälän ympäri-
kiertävää, asfaltoitua nou-
topihaa, joka valmistuu 
ensi kevääksi huhtikuus-
sa. Noutopihassa on myyn-
nissä muun muassa raken-
nustarvikkeita sekä erilaisia 
koneita ja laitteita. Noutopi-
hassa tavarat nostetaan asi-
akkaalle kyytiin tarvittaessa 
trukeilla. Lisäksi myymälän 

etupuolelle rakennamme 
ennen lumien tuloa mootto-
rikelkoille ja talvitarvikkeille 
suojakatoksen, jossa tuotteet 
ovat hyvin esillä ja lumisa-
teelta suojassa. Kokonaisuu-
dessaan myymälän ja palve-
lujen laajennus on meille iso 
ja tärkeä asia. Onpa luvassa 
muutama uusi työpaikka-
kin, totesi Heikkinen.

Asiakkailla oli mahdolli-
suus osallistua valtakunnal-
liseen kuomullisen peräkär-
ryn arvontaan, jonka voittaja 
selviää myöhemmin.

Pertti Kuusisto
perhemarketissa riitti viime perjantaina vilskettä, kun siellä järjestettiin ikh-myymä-
löiden valtakunnallinen ja syyshenkinen markkinapäivä makkaratarjoiluineen.

yrittäjä pertti heikkinen kertoi, että syys-lokakuun vaihteessa myymälään avataan 
uutena palveluna pienkonehuolto ja ensi vuoden huhtikuussa valmistuu myymä-
län ympäri kiertävä noutopiha. myymälän työkalupuolelta löytyy myös traktoreiden ja työkoneiden varaosat.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

 

HINAUS- JA KULJeTUSPALVeLUITA, VARAOSAT

KIINTeISTöHUOLLOT, ISÄNNöINTI,
KIINTeISTöNVÄLITySTÄ

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

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

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
* myösvarmuuslukot asennettuna

LUKKO- JA AVAINPALVeLUT

RAKeNTAMINeN, ReMONTIT

TARVIKKeITA, ASeITA,
VARUSTeITA yMS.

MAANRAKeNNUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVeLUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

PAINOPALVeLUITA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

maansiirtokuljetukset 
pudasjärven alueella.

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

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

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KeLLOSePÄNLIIKe

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät 

RATSASTAMAAN!

www.hirvaskoski.fi
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

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
-	KalaverKot:
	 laajin	valikoima
-	vaaput,	lusikat	ja		
 lipat
	 alk.	4kpl/10€

-	SIIMat,	Kelat,
	 vavat,	SetIt
- KAHLUUSAAPPAAT
- KAHLUUHOUSUT
- KETTU	ym.	PILLIT
-	Uv-maalit	sorsankuviin
- ACTIONKAmERA
	 FullHD	+	tarv.	190€
-	autokamera	99	€
- ASEET JA
	 erÄtarvIKKeet	YM.
-	Nelitahti	PerÄMoot-	
	 torIt	2,6	hv	599€,
 5	hv	899€
-	airsoft	aseet	alk.	15€
-	Kuulat	2,50€/1000	kpl
-	täyssynteettinen		
	 moottoriöljy	5w-40		
	 4€/l	omaan	astiaan

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

RATSASTUSPALVeLUJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVeLUJA

puistotie 2, pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

HIeRONTAA, KUNTOSALI
FySIOTeRAPIAA, TeRAPIAPALVeLUITA

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

ALASI 
AMMATTILAINeN, 

ILMOITA 
PALVeLU-

HAKeMISTOSSA!  
PALVeLU-

HAKeMISTOSTA 
edULLISTA 

ILMOITUSTILAA!   
p. 040 1951 732  

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

Minimitoimituserä 
painettuna 15 kpl/tuote, 
hinta sis. seuran 
tunnuksen painotyön.
Ilman painatuksia myös 
yksin kappalein.Talvilippistä 

rajoitettu erä!
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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 toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 5487169 

Tervetuloa!

Su 14.9. klo 11 Reijo Komu
Su 21.9. klo 11 Aila Pyörälä&tiimi ja   
 Tuulan eläkkeelle jääntikahvit
Su 28.9. klo 11  Olemme Oulussa, Uusikatu 78,  
 Tuulan eläkkeelle lähtöjuhla 

Jään lumo - näyttely Syötteen luontokeskuksella nähdään 1.9.-30.10. Jään 
lumo – näyttely, joka esittelee Kerttu Karjalaisen jääaiheisia valokuvia.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Joel Hallikaisen konsertti Pudasjärven kirkossa to 11.9. klo 19. 
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta makkaranpaiston merkeissä 
Asmuntin urheilukentän kodalla to 11.9. klo 19.
Syysmarkkinat la 13.9. klo 10-14. OSAOn Pudasjärven yksikkö toivottaa 
Teidät tervetulleeksi Syysmarkkinoille! Samaan aikaan kenttäratsastuskisat, 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.
Härkäjuhlat ja päättäjäiset Jyrkkäkoskella la 13.9. klo 21 Jyrkkäkosken 
huvialue.
Aikalisä-teemailta:  Terveys to 18.9. klo 18.  Virkistysuimala Puikkari, Tuuli-
myllyntie 4.
Rumbiitta-tanssikurssi pe 19.9. klo 18-20. Lakarin koulu, Postimiehentie 1.
Tanssikurssi - Tango ja hidas valssi pe 19.9. klo 18-22. Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.
Lasten tanssikurssi la 20.9. klo 10-12. Lakarin koulu, Postimiehentie 1.
Tanssikurssi - Cha cha la 20.9. klo 10-12. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyl-
lyntie 4.
Senioritanssikurssi la 20.9. klo 12-15 Kurenalan koulu, Rimmintie 1.
Tanssikurssi - Jive la 20.9. klo 13-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
KurenTanssi-iltatapahtuma la 20.9. klo 18. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyl-
lyntie 4.
KurenTanssi-lavatanssit Jyrkkäkoskella la 20.9. klo 21. Jyrkkäkosken 
huvialue.
FC Kurenpojat - IVFC su 21.9.  Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Tanssikurssi - Salsa ja rumba su 21.9. klo 10-15 Tuomas Sammelvuo -sali, 
Tuulimyllyntie 4.
Kestävyysseminaari Hotelli Iso-Syötteellä pe 26.9. klo 18.00 alkaen.
Huippukymppi Syötteellä la 27.9. Huippukympissä on omat sarjansa kilpa-
juoksijoille ja kuntoilijoille sekä naisille että miehille. Se on myös yleisötapahtuma. 
Myös sauvakävelijöille on oma sarjansa.
Luppovesi Palaa la 27.9. Iso-Syöte.
Pudasjärven Ommaiskahvila ma 6.10. klo 18-19.30,  Palvelukeskus, Kauppa-
tie 25.

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

La 13.9. Tanssiorkesteri Crystal
La 20.9. Tanssiorkesteri Maximus

La 27.9. Maarit Peltoniemi & 
Coralia

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

La 20.9.2014 KuREnTanssI

Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!        
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

T-paita-arvonta

JyRKKäKOsKI
puDasJäRvI

HäRKäJuHLaT 
Hannu Hautaniemi 

yhtyeineen    
HIKImaJassa Karaoke  (K-18)      

REvOnTuLIDIsKO
Lippu 12 € /8 € 

La 13.9.2014 klo 21.00-01.30 
LavaKauDEn pääTTäJäIsET

Kokko 

palaa rannassa 

- valoja      

Oulun Seudun Hengitysyhdistys on 
mukana Pudasjärven syysmarkkinoilla. 

Tule juttelemaan ja 
tutustumaan toimintaan! 

nähdään lauantaina 13.9. klo 10-14!

PuU Uimajaosto
Uimajaoston uintivuoro puikkarissa keskiviikkoisin 
10.9. alkaen klo 16-20. Uintiaika 2 h. Tervetuloa!

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

Wintissä: klo 24-03.30  
dJ LEiLA

KuRENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
perjantaina 12.9.

pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Wintissä: 
klo 24-03.30  

dJ hAmmER

Lauantaina 13.9.

TULOSSA:  la 20.9. Kaija Lustila,  la 4.10. Marko Juhani Group, 
la 18.10. Petri Nygård, la 25.10. Kake Randelin

Lippu 12€ sis. ep

salissa: 
JARkkO 

hOnkAnEn
Lippu 5€ sis. ep

Pudas-

järvellä! Pe-su
19.-21.9.

2014
Tervetuloa 

KurenTanssi 

-tapahtumiin!

Järjestäjät: Pudasjärven Nuoriso seura,
Pudasjärven Kaupunki, Pudasjärven Urheilijat

TANSSIKURSSIT 
Tuomas Sammelvuo -salilla

Pe 19.9.2014 klo 18.00 - 22.00
TANGO JA HIDAS VALSSI 

- Kimmo ja Marika Lasanen
Hinta 15 €.

La 20.9.2014 klo 10.00 - 12.00 
CHA CHA - Kimmo ja Marika Lasanen
klo 13.00 - 15.00 JIVE - Päivi Perttunen

Hinta 15 €.

Su 21.9.2014 klo 10.00 - 15.00
SALSA JA RUMbA - Päivi Perttunen. 

Hinta 15 €.

Tuomas Sammelvuo -salin pe-su 
tanssikurssit pakettihintaan 60 €!
Hinta sisältää lounaan lauantaina ja sun-

nuntaina sekä pääsyn lauantain iltatapahtu-
maan Tuomas Sammelvuo -salilla.

Pe 19.9.2014 klo 18.00 - 20.00 
Lakarin koulu

RUMbIITTA-TANSSIKURSSI 
- Katri Virtanen/PuU Voimistelujaosto. 

Hinta 5 €

La 20.9.2014 klo 10.00 - 12.00 
Lakarin koulu 

LASTEN TANSSIKURSSI 
- Inka Kipinä/

PuU Voimistelujaosto
Ei osallistumismaksua!

La 20.9.2014 klo 12.00 - 15.00 
Koskenhovi

Senioritanssikurssi - Eila Kainulainen
Hinta 5 € Huom! Paikka muuttunut!

Liikuntahallin pihalla Pudasjärven 
Vanhempainyhdistyksen 
KENTTÄKEITTIö

Lounas 8 €, sisältää keiton, kaksi viipaletta 
leipää, levitteen,juustoa, kurkkua ja hedel-

män. Ruokajuomana vesi tai mehu.

KurenTanssi-iltatapahtuma 
la 20.9.2014 klo 18.00

Tuomas Sammelvuo -salilla
Liput: aikuiset 15 €, 

perhelippu 40 €, 
koululaiset (alle 16 v.) 10 €

KurenTanssi -lavatanssit 
Jyrkkäkoskella

la 20.9. klo 21.00 – 01.30
Tanssit tahdittaa Tuomas Kaikkonen ja 

Onnen Kerjäläiset
Lippu 12 €

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

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

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut
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“Oisitko mun aikuinen?”

KIINNOSTAAKO VAPAAEHTOISTYÖ LASTEN HYVÄKSI?
Lapsiperheen elämä on antoisaa, mutta välillä myös 
vaativaa. Vanhempien voimavarat voivat joskus olla 

vähissä. Vapaaehtoisena Pelastakaa Lapsissa voit olla 
mukana auttamassa lasten ja nuorten arjessa 
tukihenkilönä, tukiperheenä tai lomakotina.

Pelastakaa Lapset ry:n ryhmämuotoinen 
tukiperhevalmennus alkaa 
PUDASJÄRVELLÄ 25.9.2014 

Lisätietoja / ilmoittautumiset valmennukseen 
pe 19.9. mennessä:

maria.hiltunen@pelastakaalapset.fi, 
p. 050 439 3783

TUKIPERHE- JA 
LOMAKOTITOIMINNAN

INFOTILAISUUS PUDASJÄRVELLÄ
Aika: To 11.9.2014 klo 17.30

Paikka: Seurakuntakeskuksessa, Varsitie 12
Kahvitarjoilu

TERVETULOA!

www.pelastakaalapset.fi

Sotiemme veteraanien 
Pohjois-Pohjanmaan

pohjoisten jokialueiden seutukunnallinen

KIRKKOPÄIVÄ
Pudasjärvellä su 14.9.2014

Kirkkopäivän ohjelma:
10.00 Yhteinen jumalanpalvelus Pudasjärven kirkossa
 Saarna, kirkkoherra Juha Rauhala
 Avustaa kirkkoherra Marko Patronen
 Seppelpartion lähettäminen kenttärovasti
 Jouni Parviainen
11.30 Ruokailu Rimminkankaan koululla
13.30 Päiväjuhla Rimminkankaan koululla
 Avaussanat, puheenjohtaja Aarno Strömmer
 Juhlapuhe, kansanedustaja Juha Sipilä
 Puolustusvoimien tervehdys, kenraalimajuri
 Jorma Ala-Sankila
 Päätössanat, rovasti Jaakko Granlund

Tervetuloa Kirkkopäivään!

Juhlatoimikunnat

Pudasjärven Vesiosuuskunta hoitaa  
Pudasjärven kaupungin keskustaajaman vesihuoltoa. 

Laitos palvelee toiminta-alueensa 5000 asukasta. 

Haemme taloushallinnon ammattilaista. Työnimikkeesi on 

TOIMISTOSIHTEERI
Vastaat yrityksen kirjanpidosta, palkkalaskennasta ja 
laskutuksesta. Toimenkuvaasi kuuluu myös asiakaspalvelu 
ja yleiset toimistotehtävät.
Jos olet tarkka, täsmällinen, vastuuntuntoinen, oma-
aloitteinen ja asiakaspalveluhenkinen, olet etsimämme 
henkilö. 
Tarjoamme itsenäisen ja vastuullisen työn. Käytössämme 
on Econet-ohjelmat ja laskutuksessa Vesikanta-ohjelma. 
Noudatamme Avainta ry:n työehtosopimusta. 
Tarjoamme pitkäaikaisen ja vakaan työsuhteen, rauhalli-
sen työympäristön ja uudet toimitilat.
Työhön annamme hyvän perehdytyksen. Työsuhteen 
alussa on 4 kk:n koeaika.
Nykyinen toimenhaltija jää eläkkeelle kesällä 2015.
Sinun tulisi aloittaa työsi meillä jo viimeistään vuoden 
2015 tammikuun alussa. 
Lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestämme antaa 
toimitusjohtaja Paavo Salmela, p. 0400 176 735 tai 
toimistosihteeri Kyllikki Tolkkinen p. 08 821 349.
Tietoa yrityksestä saat myös kotisivuiltamme  
pudasjarvenvesi.fi.
Hakemukset 30.9.2014 mennessä sähköpostitse os.  
toimisto@pudasjarvenvesi.fi

PL 31 • 93101 Pudasjärvi • Puh. (08) 821 349

Pudasjärven TAKSIT tiedottaa!
Arvoisat pudasjärveläiset taksiasiakkaat.

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

( KELA TILAuSNumERO 0100 86500
mainitkaa tilatessa, että haluatte taksin kotikunnasta. 

Järjestelmä etsii teille lähimmän vapaan pudasjärven taksin.

Lisätietoja antaa Pudasjärven taksiautoilijat.
Terveisin Pudasjärven Taksiautoilijat ry

Tulokset
T 9 junnukeihäs 1. Essi Parkkila 
13,26, 2. Oona Ritola 12,73 
T 9 pituus 1. Vilma Luukkonen 
Kuusamo 3,53, 5. Essi Parkkila 2,97, 
6. Auni Ranua 2,84 
T 9 v. 40 m 1. Essi Parkkila 7,32, 4. 
Roosamari Mattila 7,62
T 9 v. 1000 m 1. Julia Partanen Tai-
valkoski 4,13,52, 2. Essi Parkkila 
4,34,24, 4. Emmi Illikainen 4,55,02 
T 11 korkeus 1. Annamaija Oinas 
Taivalkoski 120, 4. Janette Takarau-
tio 110, 6. Eveliina Törmänen 100
T 11 kuula 1. Janette Takarautio 
7,23, 3. Ebba Illikainen 6,70
T 11 v. 60 m 1. Matleena Patosalmi 
Kuusamo 9,20, 2. Viia Korva 9,53, 4. 
Janette Takarautio 9,74
T 11 v. 1000 m 1. Ella Haataja Kuu-
samo 3.37,50, 6. Janette Takarautio 
4.14,65, 7. Viia Korva 4.48,73
T 13 korkeus 1. Jutta Kela Kuusa-
mo 138, 4. Julia Hökkä 120, 5. Wil-
ma Schavikin 115
T 13 kuula 1. Anniina Leskelä Kuu-
samo 8,93, 5. Julia Hökkä 7,04, 6. 
Anni Hirvasniemi 7,00
T 13 v. 60 m 1. Roosa Kilpivaara 
Kuusamo 9,32, 3. Vanessa Karlberg 
9,49, 4. Anni Hirvasniemi 9,54
T 13 v. 1000 m 1. Marianne Mylly-
lä Kuusamo 3,26,71, 2. Maria Tau-
riainen 3,50,07, 3. Anni Hirvasnie-
mi 3,58,41
T 15 kuula 1. Susanna Leskelä Kuu-
samo 10,08, 4. Krista Väisänen 
7,71, 6. Anniina Sarajärvi 7,07
T 15 korkeus 1. Minna Leinonen 
Kuusamo 139, 2. Krista Väisänen 
130
T 15 v. 100 m 1. Melissa Korkman 
Kuusamo 14.30
T 15 v. 800 m 1. Melissa Korkman 
Kuusamo 2,46,14
P 9 junnukeihäs 1. Leevi Kesti Tai-
valkoski 16,62, 5. Topias Kortenie-
mi 13,20, 6. Eeli Tuohimaa 12,99
P 9 pituus 1. Eeli Tuohimaa 349, 5. 

Koillismaan koululaiset 
kisasivat 

yu-mestaruuksista
Koululaisten Yleisurheilun 
Koillismaan mestaruuskil-
pailut järjestettiin 1.9. Suo-
jalinnalla, Pudasjärvellä. Ko-
konaispisteissä Kuusamo oli 
paras 270,5 pisteellä, Pudas-
järvi sijoittui toiseksi 222 pis-

teellä ja Taivalkoski oli kol-
mantena 181,5 pisteellä.

Tuloksissa on mainittu jo-
kaisen sarjan voittajat sekä 
kaikki pudasjärveläiset osal-
listujat.

Eetu Riekki 311
P 9 40 m 1. Eeli Tuohimaa 7,02, 4. 
Julius Tyni 7,38
P 9 v. 1000 m 1. Aleksi Kär-
ki 3,53,13, 4. Topias Kortenie-
mi 4,00,92, 5. Joona Takarautio 
4,14,05
P 11 kuula 1. Pekka Seiteri Taival-
koski 8,86, 2. Juhana Ranua 7,28, 3. 
Joonas Mattila 7,18
P 11 pituus 1. Pekka Seiteri Taival-
koski 418, 2. Antti-Jussi Raappana 
403, 6. Huugo Riekki 355
P 11 v. 60 m 1. Eelis Karjalainen 
Kuusamo 9,54, 4. Niilo Talala 9,88, 
5. Antti-Jussi Raappana 9,98
P 11 v. 1000 m 1. Eelis Karjalai-
nen Kuusamo 3,36,71, 2. Antti-Jus-
si Raappana 3,38,37, 4. Niklas Kär-
ki 3,39,74, 6. Ville-Veikko Salmela 
3,54,28
P 13 kuula 1. Jami Törrö Taivalkos-
ki 9,17, 3. Jarno Vääräniemi 8,79, 6. 
Teemu Isomaa 8,22
P 13 pituus 1. Heikki Kataja Kuusa-
mo 3,84, 2. Jarno Vääräniemi 3,82, 
4. Tuomo Panuma 3,78
P 13 v. 60 m 1. Jere Ohtonen Kuu-
samo 8,93, 3. Jarno Vääräniemi 
9,33, 4. Bienvenu Boukono 9,49
P 13 v. 1000 m 1. Joonas Jur-
mu 3,47,58, 4. Bienvenu Boukono 
3,51,75
P 15 pituus 1. Tomi Parkkila 5,24, 3. 
Samuli Pernu 4,85
P 15 keihäs 1. Matti Seiteri Tai-
valkoski 39,76, 2. Aleksi Isomursu 
38,49, 4. Tuomas Väyrynen 35,85
P 15 v. 100 m, tuuli + 0,6 1. Tomi 
Parkkila 12,53, 2. Tuomas Väyry-
nen 13,23
P 15 v. 800 m 1. Aleksi Isomursu 
2,19,22
Sukkulaviesti (T/P 9, 11, 13 ja 15 
v.) 8 x 60 m 1. Kuusamo 1.15,18 2. 
Pudasjärvi 1.15,93: Eeli Tuohimaa, 
Niilo Talala, Jarno Vääräniemi, Tomi 
Parkkila, Essi Parkkila, Viia Korva, 
Vanessa Karlberg ja Anni Hirvas-
niemi.

KANSALAISOPISTON OPINTO-OPAS 2014 -2015 
julkaistaan verkossa 15.9.2014, jolloin alkaa myös kurssi-ilmoit-
tautuminen, osoitteessa 
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/index.asp
Painettu ohjelma jaetaan myöhemmin joka talouteen.
Lukuvuoden 2014 - 2015 opetus alkaa pääsääntöisesti viikolla 39 
eli ma 22.9.2014 alkaen.
Taiteen perusopetus ja joitakin yksittäisiä kursseja käynnistyy jo  
15.9.2014 alkavalla viikolla.
Avoimen yliopiston opintoja on alkanut jo syyskuun alussa, mutta 
kaikki löytyvät tallenteina myöhemmin opintoihin ilmoittautu-
neille opiskelijoille asianomaisten yliopistojen verkkosivuilta.

MUSIIKKIIN ILMOITTAUTUMINEN syksyllä 2014
• Kansalaisopiston PIANORYHMIIN ilmoittautuminen 
 ma 15.9.2014 klo 16 - 18 kansalaisopiston 1-rakennukses-
 sa Neuvokissa. Puh. Reijo Kossi 0400 646 132.
• Kurenalan koululla pidettävään pianoryhmään ilmoittau-
 tuminen Kurenalan koululla ma 15.9.2014 klo 14 - 15/
 Lasse Aaltonen
• Lakarin koululla pidettävään pianoryhmään ilmoittautu-
 minen ti 16.9.2014 klo 14 - 15 Lakarin koululla Kemppai-
 sen luokassa.

MUSIIKIN TAITEENPERUSOPETUS ALKAA VIIKOLLA 38 
(15.9.2014 ALKAVA VIIKKO) HENKILöKOHTAISESTI SOVIT-
TUINA SOITTOAIKOINA. Oppilaat on valittu pääsykokeilla. 
Tiedustelut Reijo Kossi, puh. 0400 646 132.

ALKAVIA KURSSEJA

POSLIININMAALAUS 11030004 
KUVATAIDELUOKKA/Anu Rautakoski
19.-20.9.2014 alkaen pe 18.00-21.00, la 10.00-14.00 76 €
Perehdytään posliininmaalauksen perusteisiin ja uusiin tekniikoihin. Mukaan voi 
tulla myös posliininmaalauksen harrastusta aloittavat. Ensimmäinen kokoontumi-
nen viikonloppuna pe 19.9.2014 klo 18.00-21.00 ja la 20.9.2014 klo 10.00-14.00. 
Muut kokoontumiskerrat/viikonloput (kuusi viikonloppua syksyllä ja seitsemän 
keväällä) sovitaan ensimmäisellä kerralla. Kokoontumiset joka toinen viikonloppu. 
Kurssimaksu sisältää polttomaksun.

MUSKARI  11012001 
NEUVOKKI/Marjut Kossi-Saarela 
21.9.2014-23.5.2015 la 9.45-12.45 24 €
Ensimmäinen kerta poikkeuksellisesti sunnuntaina 21.9. Muut kerrat lauantaisin.
Ryhmät:
9.45-10.30 0 - 2 -vuotiaat, lapsi - vanhempi -ryhmä 
10.30-11.15 3 - 6 -vuotiaat
11.15-12.00 3 - 6 -vuotiaat, liikunta/tanssipainotteinen muskari
12.00-12.45 7 - 9 -vuotiaat, rytmireppu

Rytmireppu on 7 - 9 -vuotiaille koululaisille suunnattu musiikinteorian, säveltapai-
lun ja musiikin historian opintoihin valmentava ryhmä. Tunnilla käydään läpi em. 
aineiden alkeita leikin, laulun, soiton ja liikkeen avulla, antaen pohjaa tuleville teo-
rian opinnoille, sekä tueksi jo olemassa olevalle tai tulevalle soittoharrastukselle. 
Ennakkoilmoittautuminen: Reijo Kossi, puh. 0400 646 132 tai kansalaisopisto.

Syyslukukausi: 21.9., 11.10., 15.11., 29.11. ja 13.12.2014
Kevätlukukausi: 24.1., 7.2., 21.2., 14.3., 11.4., 25.4. ja 23.5.2015

LASTEN KUVATAIDERYHMÄT
Lasten kuvataideryhmät ovat taiteen perusopetukseen kuuluvia kuvataidekursse-
ja, joilla syvennytään erilaisiin maalaus- ja piirustustekniikoihin sekä kolmiulotteis-
ta rakentelua. Kurssit on tarkoitettu 9 - 12 -vuotiaille. Opetustunteja 52 h/kurssi. 
Kurssimaksu 56 €, sisältää materiaalimaksun 14 €.

LASTEN KUVATAIDE - Kipinä  11031002 
KIPINÄN KOULU/Vuokko Nyman
16.9.2014 alkaen   ti 17.30-19.00 56 €

LASTEN KUVATAIDE - Sarakylä 11031001  
SARAKYLÄN KOULU/Pia Parkkinen
18.9.2014 alkaen   to 14.00-15.30 56 €

LASTEN KUVATAIDE - kansalaisopisto   11031003 
KUVATAIDELUOKKA/Vuokko Nyman
19.9.2014 alkaen   pe 14.30-16.00 56 €

ELOKUVAKURSSI   11030008 
POHJANTÄHTI, SAUNATORIO/Kalle Jurvelin
19.9.2014 alkaen   pe 18.30-20.30 62 €
Kurssilla tehdään lyhytelokuvia ja animaatioita. Harjoitellaan mm. käsikirjoit-
tamista, kuvaamista, ohjaamista, editointia ja näyttelemistä. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

KÄSITYöPAJA - Korpinen  11040008 
KORPISEN KYLÄTALO/Hilkka Anttila
16.9.-25.11.2014   ti 9.00-12.00 28 €
Kurssilla tehdään erilaisia käsitöitä kurssilaisten toiveiden mukaan. Mahdollisuus 
ostaa opettajalta materiaaleja. Kurssi kokoontuu 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11. 
ja 25.11.2014.

Taekwon-do ja kuntonyrkkeily kokoontuvat ensimmäisellä kerralla Salikin taka-
osassa ylioppilaskirjoitusten vuoksi.

TAEKWON-DO PERUSKURSSI syksy 83010004 
SALIKKI/Jari Ramberg
16.9.-16.12.2014   ti 17.30-19.00 50 €

TAEKWON-DO JATKOKURSSI syksy 83010005 
SALIKKI/Jari Ramberg
16.9.-16.12.2014   ti 19.00-20.30 50 €

KUNTONYRKKEILY PERUSKURSSI syksy 83010008 
SALIKKI/Janne Ahonen
18.9.-18.12.2014   klo 18.00-19.00 36 €

KUNTONYRKKEILY JATKOKURSSI syksy 83010009 
SALIKKI/Janne Ahonen
18.9.-18.12.2014   klo 19.00-20.00 36 €

JOOGA - Ala-Siurua  83010027 
SIURUAN TYÖVÄENTALO/Paula Timonen
17.9.-5.11.2014   ke 18.00-19.15 26 €

KUNTOJUMPPA - Hetekylä 83010040 
HETEPIRTTI/Jenni Ylilehto
17.9.2014 alkaen  ke 19.30-20.30 36 €
Kurssi sopii kaikentasoisille kuntoilijoille. Kurssilla kehitetään lihas- ja yleiskuntoa 
tehokkaalla kuntopiiriharjoittelulla, askelsarjoilla ja erilaisia välineitä käyttäen. 
Teemat ja tunnin rakenne vaihtelevat viikoittain. Ei syyslomaa.

Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA

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



20 TPnro 37PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.9.2014 10.9.2014nro 37

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00-14.00

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

Rakennustarvike/LVi: Eero Paukkeri 040 754 5071

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

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

Tervetuloa esittelypäivällemme pe 12.9.2014 klo 10-15!
Tule paikalle ja 

kysele koneasioista, 
tehtaan edustajat ovat paikalla!

Elho Sidechopper 330 
työnäytös klo 12-12.30

näytöspaikka noin 500 m kaupalta.

YAMAHA 
* mönkijät
ULTRATEC
* mönkijän peräkärryt ja lisävarusteet
ELHO
*vesakkomurskaimet
VAMA 
* tienhoitokoneet
* polanneterät, aurat ym.
* leppä lumilingot
VICTORIUS OY
* peräkärryjen kuomut

Esillä mm.

TARjOUkSIA:
Aurausviitta/

merkintäkeppi 
20x800 mm, 

6 kpl:n paketti

5,50/pkt

Ubo parsimatto 
kimmoisa, kulutusta kestävä ja 
hygieninen luonnonkumimatto

91,90/kpl 120x150 cm

98,90/kpl 120x165 cm

kiiltoclean Hand 
Cleaner 3,8 l
19,95/kpl

* maatiloille ja 
korjaamoihin

jäähdytysneste 
Zero HD 10 l

24,95/astia

MAkkARA-
TARjOILU 

TERVETULOA!

pOISTOHInTAAn 
jäljellä olevat 2014 
AjOLEIkkURIT!

la 13.9.2014 klo 10.00-15.00
OSAO/Pudasjärven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18 A

10.00  tilaisuuden avaus jyri jacobson/opiskelijakunta
10.05  yksikönjohtaja elisa Laakso
10.00 - 15.00 opo-piste ja muu info yläkouluikäisille  
 päärakennuksen yläkerrassa
11.15   markkinapuheen pitäjät:  
 kuntayhtymän johtaja jarmo Paloniemi ja  
 Pudasjärven kaupungin valtuuston  
 edustaja Hilkka Parkkisenniemi
15.00  grillikatoksen arvonta , arpa 2€ 
 (kontiotuotteen lahjoittama katos)

toimintaa:
-  ohjelmaa lapsille (alkaa heti klo 10.00) 
-  ammattialat esittäytyvät työnäytöksinä ja lavalla
-  talutusratsastusta
-  sisäkahvio
-  kotakahvio
-  Peräkärrykirppis

OSAO Pudasjärven yksikön
KANsALLIsEt KENttÄKILpAILUt 

jA sYYsmArKKINAt

kuLjetukset s-marketin parkkipaikalta klo 9.45.

tiedustelut:
juha-Pekka sillanpää 

puh. 0400 688 440
toimisto ja paikkavaraukset 

puh. 010 272 3775 

toivomme paikalle juures- ja vihanneskauppiaita!

tapahtumia 

aamusta iltaan! 

tervetuloa!

ruokaLa 
avoinna 10.30–14.30

Lihakeitto, sämpylä, 
ruuturuispala, juusto ja 

vihanneksia. 
Jälkiruokana 

puolukka jäädyke
Hinta aikuiset 6 €, 

lapset: 3,50  €

musaa  
livenä!

Pääesiintyjänä 
tykylevits

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

Ranuan Kenkätalo

Syysuutta.......

Hyvä valikoima pipoja ja hanskoja koko perheelle!

koot: 36-42, 
väri: musta

ARcOPEdIcO 
NILKKURIT
koot: 36-41, 
väri: pun

84,50 
NILKKURIT
koot. 36-42, 
väri: musta

35,90

KUMISAAPAS 
koot: 36-48, musta 
koot: 36-41, pun

55,00

ERÄ NAISTEN  
KÄVELYKENKIÄ

-50%

MIgANTIN 
SKEITTIKENgÄT   
koot: 37-41, väri vihr/musta  
koot: 41-46, pun/musta

33,5069,00

NAISTEN 
SAAPPAAT

(89,50)


