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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

28 x 95
Lämpök. MÄ

laude

2,92
jm28 x 117

Lämpök. MÄ
terassilauta

2,25
jm

Pistotie 4, Pudasjärvi, puh. 010 2701 303  • Karpalotie 20, Kello, puh. 010 2701 300

28 x 95
Mökkilautaa

0,99
jm

28 x 95
Painekyllästetty

terassilauta

0,89
jm

Huonokuntoinen öljysäiliö
- riski ympäristölle

- vastuu öljyvahingosta on aina omistajalla

• Tyhjennykset • Puhdistukset
• Tarkastukset

• Korjaukset takuutyönä

Säiliössä oleva öljymäärä
ei haittaa tarkastusta!

Myymme ja asennamme
myös uudet säiliöt

www.pohjolanoljysailiotarkastus.com

NYT ÖLJYSÄILIÖT
KUNTOON

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!

• Mittaus • Suunnittelu
• Valmistus • Asennus
• Rahoitus
• Kalusteovet vanhoihin
  runkoihin asennettuna

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi

Avoinna ma-pe klo 9-17, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

Pudasjärven
juhlamarkkinat
pe-la 3.-4.7.2009

MAINOSTELINEITÄ

• PIENIÄ JA SUURIA
• USEITA ERI VÄREJÄ
• MUOVITASKUJA

POHJOIS-SUOMEN
JÄLLEENMYYJÄ

Haarasuontie 12 Oulu
Puh. 040-720 9264
www.makelin.net

• kaivinkonetyöt
• maansiirtotyöt
• maa-ainestoimitukset
• ym. alan työt

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

Puh. 0400 374 259, Fax (08) 838 237
j.sarkela@luukku.com

Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Sähköistää ja sisustaa
Pudasjärveltä

• Sähköpalvelut
• Sähkösuunnitelmat
• Sähkötarvikemyynti
• Kattopellit
• Pellettilämmitykset
• Kameravalvonnat
• Sähköurakointi / tuntityöt myös Oulunläänin alueella

• Sisustuspalvelut
• Sisustussuunnitelmat
• Nelivo-valaisimet
• Ryijyt
• Lasityöt

SJ Sähkö & SisustusSJ Sähkö & SisustusSJ Sähkö & SisustusSJ Sähkö & SisustusSJ Sähkö & Sisustus
Jouko 040 737 8877, Jaana 040 571 5138

www.sjsahkojasisustus.com

KYSY TARJOUSTA

Teen kotikäyntejä Pudasjärvellä

Hieroja Leena Lukkari

Puh. 045 7840 4346

Huom ! Lahjakortit

• Klassista hierontaa
• Intialaista päähierontaa

Seuraava Pudasjärvi-lehti
ilmestyy 1.7. ja on samalla

myös Markkinalehti.

annus H
eipomo L Café

Leipomontie 71

90900 Kiiminki
Puh. 040 - 195 8430

Kebab 6,50

Matkasi varrella...

Tyttömunkki ja
 iso kahvi 2,60

NAPS -tuotteet ja
asennuspalvelu.
Suunnitellaan järjes-
telmä mökillesi.

SÄHKÖÄ
AURINGOSTA

NAPS -aurin-
kosähköjärjes-
telmät kesä-
mökin sähköis-
tykseen.

Aurinkosähkö tekee
mökkielämän muka-
vammaksi. Voit käyttää
esimerkiksi televisiota,
mikroaaltouunia, jää-
kaappia tai vesipump-
pua aurinkosähköjär-
jestelmän tuottamalla
saasteettomalla ener-
gialla.

NAPS tuottaa
laajan valikoi-
man mökki-
käyttöön sopivia
järjestelmiä.

AH-Telepiste
Toritie 2
93100 Pudasjärvi
08-824 120
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281

Ilmoitusmarkkinointi:
Pauli Tiiro
045 110 9012
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 709 4583

Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585

Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/
Eila Lahtinen

Painopaikka:
Suomalainen
Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 13/2009-lehti 13/2009-lehti 13/2009-lehti 13/2009-lehti 13/2009

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 22%.

PL 7
93101 Pudasjärvi
p. (08) 334 166
fax /08) 334 167
www.vkkmedia.fi

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti ei
vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen € . Muistu-
tus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8
vrk:n kuluessa ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti
ilmestyy 1.7.2009

ja on samalla
Pudasjärven

Markkinalehti

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on
ilmoitustilaa!

Yrittäjä!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan joka
 talouteen ja
yritykseen

Pudasjärvellä.

Viime perjantaiselta Kupson
Kutsun juhlavaellukselta
saatiin monenlaisia luonto-
elämyksiä. Vaellukselle osal-
listui noin 40 henkilöä. Op-
paana toimi Jorma Alatalo.

Korpisen kyläseuran tal-
kooporukka näytti taas voi-
mansa ja järjesti ikimuistoi-
sen luontoelämysretkipäi-
vän. Retki oli osa Pudasjär-
ven 370 juhlavuoteen kuulu-
vista tapahtumista.

Vaelluksella oli mukana
väkeä Raahesta, Suomussal-
melta, Taivalkoskelta ja Puo-
langalta kotikaupunkilaisten
ja -kyläläisten lisäksi. Ka-
uimmaiset vieraat olivat
Thaimaasta ja Englannista.

Tapahtuma alkoi klo 10
Kupson portilta. Kyläseuran
puheenjohtaja Antti Ylitalo
toivotti retkeläiset tervetul-
leeksi juhlavaellukselle ja
luovutti retkueen oppaana
olleen Jorma Alatalon kon-
tolle.

Jorma johdatti vaeltajia
kauniissa kesäisessä säässä

Olemme viettäneet juhlaa,
lähetyksen juhlaa. Meidän
kanssamme on ollut suuri
määrä ihmisiä kirkoista eri
puolilta maailmaa. He ovat
kertoneet meille sanomaa
siitä, että nyt jo maailman-
laaja Kristuksen kirkko elää
suuren juhlan aikaa. Juma-
lan Henki tekee työtään kut-
suen ihmisiä kaikkialla Ju-
malan valtakunnan suureen
juhlaan, jossa iloitaan uusis-
ta jaoista. Epäusko muuttuu
uskoksi, viha ja katkeruus
rakkaudeksi, epätoivo toi-
voksi.

Suuressa osassa maail-
maa Kristuksen kirkko elää
juuri nyt historiansa voi-
makkaimman kasvun aikaa.
Ihmiset kokevat, että evan-

Missä on 150-vuotiaan sitoutuMisen voiMa?

Unohtumattomia

reilun viiden kilometrin mit-
taiselle Lumouspolulle. Po-
lun varrella olevien opastau-
lujen kohdilla pysähdyttiin
kuuntelemaan oppaan selos-
tusta, joka oli ammattimais-
ta ja faktoihin perustuvaa -
huumoriakaan unohtamat-
ta.

- Erittäin hyvä biologian
oppitunti, eräs vaeltaja kiit-
teli opastusta.

Lumouksen kodalla ret-
keläiset saivat nauttia kau-
niista järvi-vaaramaisemista
sekä kyläseuran järjestämäs-
tä ruokailusta. Ruokailua oli-
vat järjestelemässä puheen-
johtajan johdolla Anneli Ala-
talo, Liisa Putula, Annikki
Alatalo, Asta ja Jukka He-
rukka.

Lumoukselta retkeläiset
laskeutuivat Suiponojan var-
teen Elämykseen, jossa sijait-
sevat laavu ja sauna. Puron
solinan soittoa kuunnellen
he saivat nauttia nokipannu-
kahvista ja nauttia lämmite-
tyn saunan tuoksuista. Kah-

vittelujärjestelyistä vastasi-
vat pääasiassa Elsa ja Jani
Lehtola ja paikan siistimises-
tä Jorma Syrjäpalo ja Mauri
Väyrynen.

Saunapehtorina toiminut
Erkki Herukka oli tehnyt
kaksi lupsakkaa vastaakin,
joille olisi toivonut enemmän
käyttöä. Vain kaksi naista
käytti saunomismahdolli-
suutta hyväkseen, mutta
moni aikoi tulla toiste sauno-
maan.

Korpisen kyläseura oli
saanut reilun kymmenen
hengen talkooporukan ka-
saan järjestelytehtäviin. Il-
man uhrautuvaa talkoopo-
rukkaa tämmöiset retket ei-
vät tulisi onnistumaan. Ret-
ki kesti kaikkineen – ruokai-
luineen ja kahvitteluineen
noin 4,5 tuntia.

Teksti: Rauni Räisänen.
Kuvat: J. Lehtola

luontoelämyksiä
Korpisen kyläseurasta oli  reilun kymmenen hengen talkooporukka Kupson vaelluk-
sen järjestelytehtävissä. Vaelluksen jälkeen kyläseuran antimet maistuivat.

Livon kyläseuran, seurakun-
nan, nuorisotoimen, riistan-
hoitoyhdistyksen ja metsäs-
tysseuran yhteisesti puuhaa-
masta nuorten eräleiristä on
muotoutunut suosittu kesä-
tapahtuma. Viime kesänä
leiri pidettiin ensimmäisen
kerran. Koska leiristä saatu
palaute oli myönteinen, yh-
teistyötahot puuhaavat leiriä
tällekin kesälle.

Leirillä tutustutaan erät-
aitoihin ja luonnossa liikku-
miseen yleensä.  Lisäksi ope-
tellaan muun muassa suun-
nistuksen alkeita ja tehdään
retki Ranuan eläinpuistoon.
Eräharrastuksista metsästys
ja kalastus ovat pääosassa,
kertoi Alpo Turpeinen, yksi
leirin puuhamiehistä.

Turpeisen mukaan leirin
aikana käydään läpi metsäs-
tykseen liittyviä asioita. Riis-
tanhoitoyhdistyksen toimin-

nanohjaaja Mikko Lehtola
kertoo metsästykseen ja ka-
lastukseen liittyvistä lakipy-
kälistä.

Leiriläisillä on mahdolli-
suus suorittaa metsästäjätut-
kinto eli niin sanottu metsäs-
tyskortti. Tutkintoon voivat
osallistua muutkin kuin lei-
rillä olevat, Turpeinen mai-
nitsi.

Vanhemmat pääsevät tu-
tustumaan leirin ilmapiiriin
yhteisessä vanhempainillas-
sa, jolloin keitetään nokipan-
nukahvia ja paistetaan räis-
käleitä.

Leiriläiset majoitetaan
yhteismajoituksella -  tytöt
koululle ja pojat pirttimajoi-
tukseen. Leirin tärkein tavoi-
te on saada nuoret kiinnos-
tumaan luonnosta ja luonto-
harrastuksista, Turpeinen
kiteytti leirin tavoitteet. (rr)

Nuorten eräleiri
on suosittu

10 – 15-vuotiaille suunnattu Livon eräleiri on
nuorten suosiossa. Ilmoittautuminen kestää
tämän kuun loppuun saakka. Leirille mahtuu

mukaan 25 nuorta.

silla, jotka Jumala on itse
kullekin antanut. Näiden
mahdollisuuksien, lahjojen,
kokonaisuus muodostaa
Kristuksen ruumiin täällä
maan päällä. Anna-Maija
Raittilan virren sanat muis-
tuttavat meitä: “Yksin
emme työtä tee, toinen tois-
ta tarvitsee, tuomme vaihto-
pöydälle lahjamme ja puut-
teemme.” Emme saa antaa
valtaa puutteille. Yhdessä
toimien ne voidaan voittaa.
Sen sijaan meidän on suun-
nattava katseemme ja toi-
mintamme niihin asioihin,
joissa meitä tarvitaan yhteis-
työssä.

Lähetystyötä tarvitaan,
koska edelleen keskelläm-
me on evankeliumista osat-

tomia eri puolilla maailmaa;
eri syistä syrjäytyneitä, ih-
misarvoisen elämän perus-
asioita vailla olevia, heidän
joukossaan erityistä huolta
meidän tulee kantaa jo
evankeliumin velvoituksen
takia eri tavoin vammaisis-
ta ihmisistä.

Miten me voimme tehdä
tämän kaiken? Jeesuksen
jättäessä opetuslapsensa tä-
män tehtävän eteen, hän lu-
pasi heille “voiman korkeu-
desta”. Meidän ei tarvitse
huolehtia voimavaroista,
vaan sitoutua tähän tehtä-
vään, lähetystyöhön. Juma-
lan valtakunnan siemen
kasvaa Jumalan antamalla
voimalla. Usein siihen tarvi-
taan odotusta. Suomen Lä-

hetysseuran 150 vuoden his-
toriaa rohkaisee meitä sano-
mallaan: odotus ei ole tur-
haa, sitoutuminen lähetys-
työhön tuottaa hyvää hedel-
mää Jumalan valtakuntaan.
Tule mukaan Suomen Lähe-
tysseuran työhön sitoutu-
neiden verkostoon rukoile-
maan ja toimimaan, odotta-
maan ja kiittämään!

keliumin sanoman antaa
mielekkyyden elämään, sel-
keän päämäärän, jota tavoi-
tella, ja mikä tärkeintä – voi-
man elää todeksi Jumalan
rakkauden sanoman yhdes-
sä toisten ihmisten kanssa.
Evankeliumi todella muut-
taa yksilöitä ja yhteisöjä!

Meillä Suomessa on vii-
me aikoina murehdittu ja
hätäilty kirkon elämän puo-
lesta. Minusta meidän on
syytä nyt kuunnella, mitä
sisaremme ja veljemme eri
puolilta maailmaa ovat
meille kertoneet. Kirkon elä-
män ilo ja rohkeus nousevat
evankeliumin sanomasta,
joka varustaa meidät palve-
lemaan kaikkia lähimmäisi-
ämme niillä mahdollisuuk-

Suomen Lähetysseuran
johtaja Seppo Rissasen

puhe Tampereen
lähetysjuhlien

päätösjuhlassa 7.6.2009.

Leirillä tutustutaan erätaitoihin ja luonnossa liikku-
miseen yleensä.  Lisäksi opetellaan muun muas-
sa suunnistuksen alkeita ja tehdään retki Ranuan
eläinpuistoon. Eräharrastuksista metsästys ja ka-
lastus ovat pääosassa. Kuvassa hirviä, joiden
metsästys on sekin oma syksyinen puuhansa.
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PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Avoinna
ma-pe 8-20
la-su 9-18

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi, P. (08) 824 335

PERENNATARJOUS
KAKSI HUONEELLISTA
PERENNAA 10,- / 4 KPL
LISÄKSI ETUKORTTI!

JÄTTIAMPPELIT 22,-
Vähän pienemmät 14,-
(kanta-asiakaskortilla alea)
Kesäbegonia 3,-
Kesäleimu 1,20
Valkoinen Marketta 18,- / 4 kpl
Pelargonia 18,- / 4 kpl
Petunia 10,- / 10 kpl

Hyvä valikoima
hyötykasveja

(tomaatit, kurkut,
kurpitsat, kaalet,

yrtit, yms)

Marja- ja
koristepensaat,

puut ja havut

Pudasjärvellä on MLL:n lastenhoito-
kurssi järjestetty kerran aiemmin ja nyt
kesäkuun alussa vietettiin toisen kurs-
sin päättäjäisiä.

Kurssilta valmistui 11 hoitajaa.
Kurssin kesto on 60 tuntia joka sisältää
4 tuntia harjoittelua, 36 tuntia lähiope-
tusta ja 20 tuntia itsenäistä opiskelua.
Kurssilla opiskeltiin lastenhoitoon liit-
tyvistä asioista aina kasvusta ja kehi-
tyksestä sairastumiseen sekä hyvänä
hoitajana toimimiseen.

Päätösjuhlassa puhunut Airi Kana-
nen, MLL:n Pohjois-Pohjanmaan per-
hetoiminnan päällikkö, kertoi että
MLL:n hoitajavälityksestä perhe voi ti-
lata hoitajan kotiin omien tarpeidensa
mukaan esimerkiksi lapsen, tai hänen
hoitajansa tai vanhempansa sairastues-
sa, hoitaessa asioitaan, käydessään har-
rastuksissa, eli aina kun perhe tarvit-
see hoitoapua.

Hoitopalvelu on tarkoitettu tilapäi-
seen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen. Las-

MLL:n lastenhoitokurssin päättäjäiset

tenhoitotoiminnalla on laatuohjeistus ja
hoitajalla MLL:n hoitajakortti, jolla hän
osoittaa täyttävänsä tehtävän edellyttä-
mät vaatimukset, ja jolloin lapsen voi
turvallisesti ja luottavaisesti jättää hoi-
tajan huomaan. Perhe on kuitenkin hoi-
tajan työnantaja ja maksaa MLL:n suo-
sitteleman tuntipalkan ja huolehtii muis-
takin tähän liittyvistä velvoitteista.

Lisätietoa lastenhoitotoiminnasta saa
liiton sivuilta: http://www.mll.fi/per-
heille/lastenhoito/

Hoitajan voi tilata Internetissä oleval-
la tilauslomakkeella tai soittamalla alu-
eelliseen välityspisteeseen.

Anu Pekkala

Lastenhoito on tärkeä osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton
toimintaa.  Eri puolilla Suomea liiton toimesta kurssitetut henkilöt
toimivat lastenhoitotehtävissä perheissä. Hoitajana voi toimia 15

vuotta täyttänyt henkilö ja hänen pitää olla käynyt liiton järjestämä
lastenhoitokurssi.

MLL järjesti lauantaina 6.6.09 kirpputorin. Kirpputori pidettiin entisessä Autotarvike Siltakosken tiloissa. Myyjillä
oli mahdollista olla myös ulkona torilla, mutta sää oli niin vaihteleva niin pysyivät sisällä. Myyjiä oli tullut paikalle
ennätysmäärä ja asiakkaitakin riitti. (Kuva Anu Pekkala)

Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)
Ajanvaraus 040 187 1760

Jalkahoitaja Pirjo Leino
palvelee sinua Pudasjärvellä

Tervetuloa!

Jalkojenhoitoa ja
Erstal-vyöhyketerapiaa

Lähetehoidot, hieronta
Pudasjärvi: Fysiopalvelun tiloissa,

Jukolantie 6
Taivalkoski: Urheiluhieroja Ritun tiloissa,

Talonpojantie 8 B 15

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

Muistojen tiellä
Kauttamme Kaavin Kiven
kauneimmat muistomerkit.
Tervetuloa tutustumaan malleihin
liikkeessämme.
Hautamuistomerkit nyt kesän
asennuksiin.

Pudasjärven Hautaustoimisto
 ja Kukka Ky, Pihlaja
Torikeskus
Puh. (08) 821 122
0400 330 058

www.kaavinkivi.fi

MLL:n lastenhoitokurssilaisia juuri päättyneeltä kurssilta. (Kuva Anu Pekkala)

Kurssin loputtua osallistujat saavat
MLL:n hoitajakortin, joka osoittaa,
että kyseinen henkilö täyttää tarvit-
tavat edellytykset lasten hoitamiseen.
(Kuva Anu Pekkala)
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Ennen koulukyyditysten alkamista kunta
järjesti syrjäkylien keskikoulu- ja kansalais-
koululaisille majoituksen joko kunnan op-
pilasasuntoloihin tai yksityiskoteihin. Yksi
suosittu yksityinen majoituskoti oli Elsa
Säkkisen talo Jonguntien varressa.

Talo on vieläkin olemassa samaisella
paikallaan, tosin eri suvun omistuksessa. Se
on rintamamiestyylinen. Yläkerrassa on
kaksi huonetta ja alakerrassa kolme. Lisäk-
si taloon on tehty lisäsiipi ilmeisesti uusien
omistajien aikana.

Elsa Säkkistä kutsuttiin Elsa-tädiksi.
Hän oli ymmärtäväinen ja hyväntuulinen.
Lieneekö koskaan hermostunut, vaikka
nuoria – murrosikäisiä - oli taloon majoi-
tettu ainakin neljään huoneeseen. Vuosina
1961 – 66 koululaisia asui talossa ainakin
10. Elsa-täti itse nukkui keittiössään, josta
aamuisin ja iltaisin oppilaat saivat hakea
teetä huoneisiinsa. Hyvällä ruokahalulla he
nauttivat teetä ja näkkileipää, jota sai tuo-
da koulun keittiöltä repuissaan.

Elsa Säkkinen kävi töissä Rajamaan kau-
passa ja teki pitkää työpäivää. Iltaisin hän

riensi työpäivän jälkeen lämmittämään huo-
neita. Koska tuohon aikaan ei ollut suihku-
ja, täti lämmitti saunan keskiviikkoiltana,
jolloin sai käydä pesulla.

Viikonlopuiksi oppilaat yleensä matkus-
tivat koteihinsa, paitsi pitkänmatkalaiset,
jotka talvipakkasella saattoivat olla korttee-
ripaikassa jopa kolmekin viikkoa yhteen
palaan.

Kesäisin vietetään luokkakokouksia ja
muistellaan kouluaikoja. Entiset Säkkisen
Elsan “ottolapset” ovat aikeissa kokoontua
heinäkuussa kotiseutupäivänä (19.7.) muis-
telemaan Säkkisen-aikojaan. Yhteinen ta-
paaminen alkaisi kotiseutujuhlan jälkeen
Elsa-tädin haudalla käymisellä ja kokoon-
tumisella Säkkisen pihamaalle. Myös puo-
lisot ovat tervetulleita mukaan. Muistelu-
tapahtumaan on tulossa mukaan myös Pu-
dasjärvellä asuva Elsa-tädin tytär Pirkko
Polvi, joka huolehti äidistään sen jälkeen,
kun tädin elinvoimat alkoivat hiipua.

Muistelupäivään halukkaat voivat il-
moittautua allekirjoittaneelle Rauni Räisä-
selle p. 050 3826585. (rr)

LLLLLVI-CENTER OVI-CENTER OVI-CENTER OVI-CENTER OVI-CENTER OYYYYY
ON MYON MYON MYON MYON MYÖSÖSÖSÖSÖS     SÄHKSÄHKSÄHKSÄHKSÄHKÖ-CENTERÖ-CENTERÖ-CENTERÖ-CENTERÖ-CENTER
Tarjoamme:
- tarvikkeet
- huollon
- asennuksen
- suunnittelun

Avoinna ma-pe 9.00-17.00
Pudasjärvi Kauppatie 1 p. 040 350 8905
Oulu Moreenikuja 3 p. 08 8150 500, 0400 954 628

Q750 harQ750 harQ750 harQ750 harQ750 harmaamaamaamaamaavvvvvesiesiesiesiesi 49,-49,-49,-49,-49,-
Q2007 puhdasvQ2007 puhdasvQ2007 puhdasvQ2007 puhdasvQ2007 puhdasvesiesiesiesiesi 29,-29,-29,-29,-29,-
UPPOPUMPUTUPPOPUMPUTUPPOPUMPUTUPPOPUMPUTUPPOPUMPUT

TTTTTARJOUSARJOUSARJOUSARJOUSARJOUS
MMJMMJMMJMMJMMJ
3X 1,5 S3X 1,5 S3X 1,5 S3X 1,5 S3X 1,5 S

MCMKMCMKMCMKMCMKMCMK
2X 1,5+1,5 S2X 1,5+1,5 S2X 1,5+1,5 S2X 1,5+1,5 S2X 1,5+1,5 S

MCMKMCMKMCMKMCMKMCMK
2X 2,5+2,5 S2X 2,5+2,5 S2X 2,5+2,5 S2X 2,5+2,5 S2X 2,5+2,5 S

wwwwwwwwwwwwwww.lvi-center.lvi-center.lvi-center.lvi-center.lvi-center.f.f.f.f.fiiiii
TTTTTererererervvvvvetuloa!etuloa!etuloa!etuloa!etuloa!

HELO SISU RSTHELO SISU RSTHELO SISU RSTHELO SISU RSTHELO SISU RST

asennettunaasennettunaasennettunaasennettunaasennettuna
lähialueellelähialueellelähialueellelähialueellelähialueelle

189,-189,-189,-189,-189,-
sähkökiuas 6 kWsähkökiuas 6 kWsähkökiuas 6 kWsähkökiuas 6 kWsähkökiuas 6 kW

MITSUBISHIMITSUBISHIMITSUBISHIMITSUBISHIMITSUBISHI
ilmalämpö-ilmalämpö-ilmalämpö-ilmalämpö-ilmalämpö-
pumputpumputpumputpumputpumput
asennettunaasennettunaasennettunaasennettunaasennettuna

alk.alk.alk.alk.alk. 1650,-1650,-1650,-1650,-1650,-1,1,1,1,1,4040404040/m/m/m/m/m

1,1,1,1,1,1515151515/m/m/m/m/m

0,0,0,0,0,7070707070/m/m/m/m/m

Kun Arina lopetti kauppa-autopalvelunsa
toukokuun lopussa, monella autottomalla
taloudella tuli huoli ruokaostosten tekemi-
sestä. Muun muassa Jaurakan, Korpisen ja
Siivikon kyläkulmat olivat jäämässä koh-
tuuttomaan tilanteeseen pitkien etäisyyksi-
en vuoksi. Lähimmät kyläkaupat sijaitsevat
noin 25 kilometrin päässä Puhoksella ja Jou-
kokylällä.

Korpisen kyläläiset olivat aktiivisia ja
ottivat yhteyttä Joukokylän kauppiaisiin
Mervi ja Risto Seppäseen. Koska kauppiail-
la oli halukkuutta ulottaa kauppa-autopal-
velut Pudasjärven rajanpinnassa oleviin
kyliin, kauppiaat ryhtyivät muuttamaan
kauppa-auton reittejä uuteen malliin.  Paa-
vonniementien pysäkille Jaakkolan pihalle
oli kokoontunut ihmisiä jo tunti ennen au-
ton pysäköintiaikaa odottamaan kauppa-
auton saapumista.

Joukokylän kauppa-auto
laajensi reviiriään

 Joukokylän kauppa-auto on alkanut kulkea Korpisen kylän teitä.
Kesäkuun toisesta päivästä lähtien se on ulottanut ajoreittinsä

Pudasjärven puolelle rajakyliin. Näin päättyi korpelaisten
viikkojen pituinen piina kauppa-autopalvelujen jatkumisesta.

Kauppa-auto kulkee tiistaisin ja perjantaisin.

- Nyt meillä on värikäs kauppa-auto, ihas-
teli oranssinkeltaista Joukokylän kauppa-au-
toa asioimaan tullut Kotipellon Aarne.

Peltolan lapsilla oli karkkipäivä, joten he
juoksivat kilvan tekemään karkkiostoksiaan.
Naisväkeä kiinnosti auton hyllyiltä löytyvä
tuotevalikoima, johon oltiin varsin tyytyväi-
siä. Muun muassa Helena Ylilehto oli toivo-
massa toista kauppa-autopäivää, kuten mo-
net muutkin olivat tehneet. Risto Seppänen
kertoi tehneensä linjoihin jonkin verran muu-
toksia ja siten saanut toisen ajopäivän järjes-
tymään. Kauppa-auto kulkee sekä tiistaisin
että perjantaisin.

Kauppa-auton ensimmäisellä reissulla oli
kauppias Risto Seppäsen mukana toisena
kauppa-auton kuljettajana toimiva Jari Sep-
pänen. Hän piti tarkkaa kirjanpitoa kunkin
pysäkin ajantarpeesta, jotta aikataulua voi-
daan täsmätä tarpeen mukaan. (rr)

Ainakin 1960-luvulla oli aika paljon syrjäkylien koululaisia
majoittuneena Elsa Säkkisen omakotitaloon. Talo sijaitsi Jongulle
menevän maantien varressa. Talo on vieläkin olemassa samaisella

paikallaan, tosin eri suvun omistuksessa. Kuinka moni muistaa
kyseiset vuodet, ja keitä talossa tuolloin oli?

Entiset Säkkisen Elsan “ottolapset” ovat aikeissa kokoontua heinäkuussa koti-
seutupäivänä (19.7.) muistelemaan Säkkisen-aikojaan. Yhteinen tapaaminen al-
kaisi kotiseutujuhlan jälkeen Elsa-tädin haudalla käymisellä ja kokoontumisella
Säkkisen pihamaalle. Kuvassa Säkkisen Elsa-täti sylissään Tuija-koira.

Missä Säkkisen Elsan “ottolapset”?

Pudasjärvi-lehti toivottaa
kaikille lukijoilleen

Hyvää Juhannusta!
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OLEN LOMALLA
19.6.-5.7.2009

Parturi-Kampaamo SAXARI
Puistotie 2, p. 08-823 023

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

KAIKKI RAKENNUSTYÖT,
SANEERAUKSET, MUUTOSTYÖT

SEKÄ SUUNNITTELU
TUNTITYÖNÄ TAI URAKKANA

PUDAS RAK-SA

VUOKRATTAVANA:
• Iso Lapinkota täydellisellä
  keitto- ja paistovarustuksella
• Juhlateltta 6x12 m/80 henkeä
• Juhlateltta 5x8 m
• Juhlateltta 3x8 m

NURMIKOIDEN LEIKKAUKSET

 
 
 
 
  

       

    
   

    
 

 

Kuvassa pudasjärven ilmailukerhon uusi ultrakevyt lentokone A-22L Foxbat.
Ensimmäiselle lennolle lähdössä kerhon päälennonopettaja Marko Kemppai-
nen, kyydissä kerhon puheenjohtaja Marko Ojala. Kone on hankittu kerholais-
ten käyttöön ja sitä voi kerhon jäsenet vuokrata. Ensialkuun kone on melko
paljon koulutuskäytössä kun talven aikana lupakirjan teoriaosuuden suoritta-

Syksyllä alkaa Pudasjärvellä uusi ultrakevyt lentolupakirjakurssi
neet alkavat lentämään lento-osuutta lupakirjaa varten. Syksyllä alkaa Pu-
dasjärvellä uusi ultrakevyt lentolupakirjakurssi. Koneeseen ja kerhon toimin-
taan on hyvä mahdollisuus tutustua Sunny Nights Fly In ilmailutapahtumassa
heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Arinan hallintoneuvoston
puheenjohtaja Matti Pikka-
raisen mukaan Osuuskaup-
pa Arina on vastannut Pu-
dasjärvellä asiakasomistaji-
en odotuksiin investoimalla
yli 4 miljoonaa euroa uusiin
palveluihin. Arina on raken-
nuttanut uuden yli 2 000 m2
liikekiinteistön, johon sisäl-
tyy S-marketin lisäksi Alko
sekä Kulma-kahvila tarjoten
myös tilauskeittiö- ja matka-
huolto-palveluja. S-marke-
tissa asioivat asiakkaat saa-
vat myös S-Pankin ja Veik-
kauksen palvelut sekä syys-
kuusta alkaen myös Postin
palvelut saman katon alta.

Pikkarainen mainitsi Ari-
nan halunneen investoida
Pudasjärven keskustaan,
jonne kohonnut komea liike-
keskus muuttaa kaupungin
ilmeen myönteisesti. Kau-
pungin tervehdyksen ja on-
nittelut tuonut kaupungin-

Uuden S-marketin liike-
kiinteistön avausnauhan
katkaisemassa Kaarina
Daavittila. Häntä avustivat
Vesa Riekki (vas.)  ja Matti
Pikkarainen. Nauhaa kan-
nattelivat Johanna Uusi-Il-
likainen ja Ari Pyky. Mar-
ketin avajaisia oli saapu-
nut todistamaan runsaas-
ti pudasjärveläisiä asia-
kasomistajia.

Osuuskauppa Arina
avasi uuden S-marketin

Osuuskauppa Arina avasi maanantaina uuden S-
marketin Pudasjärven keskustaan. Avajais-

tervehdykset esittivät Arinan hallintoneuvoston
puheenjohtaja Matti Pikkarainen ja Pudasjärven

kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila.  Liike-
keskuksen avajaisia oli saapunut seuraamaan

useita satoja henkilöitä.

johtaja Kaarina Daavittilan
oli Arinan ratkaisusta varsin
tyytyväinen.

Kaupunginjohtaja kiitteli
Arinan johtoa onnistuneesta
liikekeskusratkaisusta ja luo-
vutti Pudasjärven standaa-
rin yhdessä kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa
Riekin kanssa. Osuuskau-
palla

Riekin, Pikkaraisen ja
Daavittilan yhdessä leikkaa-
man avausnauhan jälkeen
asiakkaat pääsivät tutustu-

maan uusiin tiloihin ja pal-
veluihin. Avajaispäivänä
asiakkaille oli tarjolla muun
muassa kakkukahvit ja bo-
nusneuvontaa.

Avajaisissa mukana ollut
Sakari Kontio Levo-ojalta
muisteli Pudasjärvellä olleen
jo useita osuuskaupparaken-
nuksia.

- Tämä rakennus on jo mi-
nun elinaikanani neljäs
osuuskaupparakennus,
Kontio mainitsi ja kertoi ol-
leen ikänsä osuuskaupan jä-
sen.

Osuuskaupan entinen lei-
puri Jussi Seliö oli myös tul-
lut seuraamaan uuden liike-
keskuksen avajaisia.

Ennen aikaan osuuskaup-
paan leivottiin leivät, rieskat
ja kahvileivät omassa leipo-
mossa. Siellä oli mukava olla
töissä, eläkkeellä oleva Seliö
muisteli.

Osuuskauppa Arina on
pohjoissuomalainen osuus-
toimintayritys. 60 % Pudas-
järven ja koko toimialueen
kotitalouksista ovat asiakas-
omistajia. Arinalla ei ole
muita omistajia. Pudasjär-
ven S-market työllistää mar-
ketpäällikkö Pykyn lisäksi 20
työntekijää. Asiakasomista-
jille merkittävin etu on bo-
nus, jota asiakasomistajat
saivat viime vuodelta yh-
teensä 20,9 miljoonaa euroa
eli keskimäärin 179 euroa
taloutta kohden.

Uuden S-marketin val-
mistumisen myötä tulee
myös kiinteistön parkkialue
muuttumaan. Entisen S-
marketin purku- ja pihatöi-
den jälkeen P-alueelle mah-
tuu 140 autoa. (rr)
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Sähkötie 1, puh. 0207 890 456
ark. 8-21, la 8-18, su 12-21

TUORETUORETUORETUORETUORE
LLLLLOHIFILEEOHIFILEEOHIFILEEOHIFILEEOHIFILEE

666669999999999
kg

Norja, n. 1kg
2/talous

- RAIKAST- RAIKAST- RAIKAST- RAIKAST- RAIKASTA SAA SAA SAA SAA SATTTTTOOOOOA -A -A -A -A -

VVVVVARHAIS-ARHAIS-ARHAIS-ARHAIS-ARHAIS-
PERPERPERPERPERUNUNUNUNUNAAAAATTTTT

Suomi, n. 1kg
(1,99/ 1,1,1,1,1,9999999999

pss

HK KABHK KABHK KABHK KABHK KABANOSSIANOSSIANOSSIANOSSIANOSSI
GRILLIMAKKARAGRILLIMAKKARAGRILLIMAKKARAGRILLIMAKKARAGRILLIMAKKARATTTTT
400 g (4,48 kg) 111117777799999

-33%
Ilman korttia 2,69 rs (6,73Kg)

pkt

Voimassa 15.-24.6

AAAAATRIA HIILLTRIA HIILLTRIA HIILLTRIA HIILLTRIA HIILLOSMAKKARAOSMAKKARAOSMAKKARAOSMAKKARAOSMAKKARA
JJJJJA GRILLIPIHVIA GRILLIPIHVIA GRILLIPIHVIA GRILLIPIHVIA GRILLIPIHVI
320-400 g
(3,75-4,68/kg)

3,3,3,3,3,0000000000
2 pkt

-33%
Etu K-Plussa-kortilla

Etu K-Plussa-kortilla

AAAAATRIANTRIANTRIANTRIANTRIAN
PORSAAN OHPORSAAN OHPORSAAN OHPORSAAN OHPORSAAN OH

6,6,6,6,6,9595959595
rs

naturel ja bbq-marinoitu
750-800 g
(9,26-8,68/kg)
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COCA-COLACOCA-COLACOCA-COLACOCA-COLACOCA-COLA
VIRVIRVIRVIRVIRVVVVVOITUSJUOMAOITUSJUOMAOITUSJUOMAOITUSJUOMAOITUSJUOMA
myös light ja Zero
2 plo x 1,5 l(0,40 l)
sis. pantit 0,80
rajoitus: 2x2-pack/talous

Voimassa 15.-24.6

111119999999999
-52%

Etu K-Plussa-kortilla

2-pack

Ilman korttia 3,29/2 pack (0,83 l)

INGMANINGMANINGMANINGMANINGMAN
MEIJERIVMEIJERIVMEIJERIVMEIJERIVMEIJERIVOIOIOIOIOI
500 G (3,18 kg)
2 pkt/talous 111115959595959

pkt

-15%
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman korttia 1,89 pkt (3,78)
sis.pantit 0,80

PULLAPIRPULLAPIRPULLAPIRPULLAPIRPULLAPIRTINTINTINTINTIN
OHRARIESKAOHRARIESKAOHRARIESKAOHRARIESKAOHRARIESKA

1,1,1,1,1,8989898989

Voimassa 15.-24.6

HUTLEIKEHUTLEIKEHUTLEIKEHUTLEIKEHUTLEIKE

Etu K-Plussa-kortilla

CARLSBERCARLSBERCARLSBERCARLSBERCARLSBERGGGGG
III-OLIII-OLIII-OLIII-OLIII-OLUTUTUTUTUT

-20 %
Etu K-Plussa-kortilla

24 tlk x 0,33 l (2,06 l)
sis. pantit 3,60

19,19,19,19,19,9595959595
ltk

Ilman korttia 24,24 ltk
(2,61 l), sis. pantit 3,60

3 kpl/660 g
(2,86/kg)

pss

Voimassa 4.5.-4.7.2009

u
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Metsähallitus myy nyt en-
simmäistä kertaa kahdenlai-
sia pienriistalupia: 1. metsäs-
tyslupa kaikelle pienriistalle
(ns. kanalintulupa) ja 2. met-
sästyslupa muulle pienriis-
talle kuin kanalinnuille (ns.
vesilintu- ja jänislupa). Hei-
kon kanalintutilanteen
vuoksi Lappiin tai Koillis-
maalle (Pudasjärvi, Taival-
koski ja Kuusamo) ei myydä
vielä kesäkuussa ollenkaan
lupia kaikelle pienriistalle
(kanalintulupa).

Näiden alueiden kanalin-
tuluvat tulevat myyntiin
vasta elokuun lopulla, koska
kaikki rauhoitukset eivät ole
vielä tiedossa. Metsästyslu-
pia kaikelle pienriistalle eli
ns. kanalintulupia myydään
kesäkuussa muillekin alueil-
le vain syyskuuksi. Loka-
kuun metsästyspäivät tule-
vat myyntiin elokuun lopus-
sa.

Myyntipäivät
porrastettu
Lupien myynti alkaa seuraa-
vasti: Luvat kaiken pienriis-
tan metsästykseen 1-7 vrk

(kanalintulupa) 2. kesäkuu-
ta: Etelä-, Itä- ja Länsi-Suo-
mi, Oulun lääni (pl. Koillis-
maa, Suomussalmi, Kuhmo)
ja 4. kesäkuuta: Suomussal-
mi ja Kuhmo. Ei kesämyyn-
tiä: Lappi ja Koillismaa (Pu-
dasjärvi, Taivalkoski, Kuu-
samo). Puhelinpalvelu auke-
aa mainittuina päivinä kello
8 ja nettikauppa kello 10.
Luvat muulle pienriistalle
kuin kanalinnuille, 1-7 vrk
(vesilintu- ja jänislupa) 9.
kesäkuuta: koko maa. Sekä
puhelinpalvelu että netti-
kauppa aukeavat mainittu-
na päivänä kello 8.

Mainittuina päivinä met-
sästyslupia voi alkaa hank-
kia puhelinpalvelusta 0203
44122 tai Villin Pohjolan net-
tikaupasta osoitteessa
www.villipohjola.fi/netti-

kauppa. Puhelinpalvelusta
ja nettikaupasta voi ostaa
sekä lupia kaikelle pienriis-
talle, että lupia muulle pien-
riistalle kuin kanalinnuille.

Puhelinpalvelu aukeaa
aina kello 8, mutta netti-
kauppa aukeaa 2. ja 4. kesä-
kuuta vasta kello 10. Vesilin-
tu- ja jänisluvan aloituspäi-
vänä 9.6. nettikauppakin au-
keaa jo kello 8. Kesäkuussa
tai elokuussa myyntiin tule-
vat luvat koskevat lyhyitä
metsästyslupia, jotka kestä-
vät lyhimmillään vuorokau-
den ja pisimmillään viikon.

Muun pienriistan luvat
myös kännykällä
Muulle pienriistalle kuin ka-
nalinnuille voi hankkia
myös kännykkäluvan 9. ke-
säkuuta alkaen. Luvan voi

Pirkko-Liisa Luhta on ammatillisestikin pätevöitynyt jo-
kiluonnon tuntija. Hän on koulukseltaan iktyonomi ja
työskentelee eräsuunnittelijana Metsähallituksessa. Luon-
nonsuojeluliiton Ympäristöpalkinnon hän saa kuitenkin
varsinaisesti ansioistaan vapaaehtoisessa kansalaistoi-
minnassa.

- Pirkko-Liisa Luhta on laittanut itsensä kirjaimellises-
tikin likoon joen puolesta. Hän on johtanut jo kertaalleen
suojellun joen puolustamista voimayhtiöiden uusia hyök-
käyksiä vastaan avoimen ja laillisen kansalaistoiminnan
keinoin, kiitti Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjoh-
taja Risto Sulkava.

Valtion liikelaitos Metsähallituksen organisaatiooon
kuuluva, luonnonsuojelutehtäviä hoitava luontopalvelut
on puolestaan kantanut kiitettävästi vastuunsa kansal-
lisomaisuutemme kestävästä hoidosta ja hyödyntämises-
tä. Palkinnon vastaanotti apulaisjohtaja Marja-Liisa Hint-
sanen Metsähallituksen luontopalveluista.

- Metsähallituksen luontopalvelut on kyenneet pienil-
läkin resursseilla tekemään pitkäjänteistä työtä suoma-
laisten virkistysmahdollisuuksien ja luontomme puoles-
ta. Kansallispuistoverkostomme kehittäminen ja hoito on
ollut luontopalvelujen sitä ydinosaamista, josta me me
kaikki suomalaiset saamme nauttia. Kiitoksemme on
suunnattu koko luontopalvelujen organisaatiolle ruohon-
juuritasolta johtajiin, onnitteli puheenjohtaja Risto Sul-
kava.

SLL on jakanut ympäristöpalkinnon vuodesta 1980 al-
kaen tunnustuksena ympäristömme hyväksi tehdystä
työstä. Se on Suomen suurimman ympäristöjärjestön tär-
kein järjestön ulkopuolisille henkilöille tai yhteisöille
myönnettävä vuotuinen tunnustus. Siihen ei liity raha-
palkintoa.

Pirkko-Liisa Luhta
palkittiin Iijoen
suojelutyöstä Kalle Päätalo syntyi

11.11.1919 Taivalkosken Jo-
kijärvellä Hermanni ja Riitu
Päätalon seitsenlapsiseen
perheeseen, teki kansakou-
lun käytyään pääasiassa
metsä- ja uittotöitä ja osallis-
tui sekä talvi- että jatko-
sotaan. Sodan jälkeen Pääta-
lo asettui Tampereelle, mis-
sä hän eli perheineen aina
kuolemaansa v. 2000 saakka.

Esikoisromaani Ihmisiä
telineillä ilmestyi vuonna
1958, ja vapaaksi kirjailijak-
si hän ryhtyi vuonna 1963.
Kaikkiaan Päätalo on jul-
kaissut 39 romaania sekä lu-
kuisia muita kertomuksia ja
näytelmiä. 26 -osaisen, oma-
elämäkerrallisen Iijoki -sar-
jan ensimmäinen osa Huo-
nemiehen poika ilmestyi
vuonna 1971, ja sarja valmis-
tui vuonna 1998 viimeisen
osan, Pölhökanto Iijoen tör-
mässä, -teoksen myötä.

Kalle Päätalon kirjoja on
painettu kaikkiaan 3,5 mil-
joonaa kappaletta, niitä on
käännetty useille kielille ja
kirjojen pohjalta on tehty
myös elokuvia. Päätalolle
myönnettiin professorin ar-
vonimi 1978. Kalle Päätalon

Päätaloviikko Taivalkosken
kesän huippukohta

hauta sijaitsee Tampereen
Messukylän hautausmaalla
sankarihautojen vieressä.

Päätalokeskus avataan
Kalle Päätalon juhlavuosi
näkyy myös Taivalkosken
kunnan kesässä; mm. Pääta-
lon lapsuudenkoti, Taival-
kosken Jokijärvellä sijaitseva
Kallioniemi on kesällä 2009
avoinna perjantaista 12.6
sunnuntaihin 16.8. saakka.
Kalle Päätalon Tampereen
kotitalosta valmistuu puo-
lestaan kattava valokuvate-
os, muistorikas kuvakirja,
joka toimii myös Päätalon
90-vuotisjuhlateoksena. Kir-
jan julkistaminen tapahtuu
Jalavan Kauppakartanossa
Päätaloviikolla 29.6.2009 kel-
lo 13.00.

Juhlavuonna Taivalkos-
kelle avataan myös Päätalo-
keskus, jolle on kevään mit-
taan saneerattu tilat Taival-

kosken koulukeskukseen,
kirjaston ja yläkoulun yhte-
yteen. Päätalo-keskuksesta
löytyy näyttelytiloja (Pääta-
lon näköistyöhuone ja muu-
ta Päätaloon liittyvää näytte-
lyesineistöä sekä vaihtuvien
näyttelyiden tila), arkistot-
iloja (Päätalon arkisto, Pää-
talo-instituutin satuarkisto
sekä kulttuuriperinteen di-
giarkistot), Möllärimestari-
omakustannekirjasto sekä
toimistotiloja ja tutkijanhuo-
ne. Kaikille avoin tilojen ava-
jaistilaisuus pidetään Pääta-
loviikon yhteydessä keski-
viikkona 1.7.2009.

Päätaloviikolla riittää
tapahtumia ja tekemistä
Maanantaina 29.6 käynnisty-
vän Päätaloviikon ohjelmas-
ta löytyy em. tilaisuuksien
ohella muun muassa laulu-
iltoja, konsertteja, soututans-
seja sekä erilaisia Päätalo-ys-

29.6. - 5.7. 2009 vietettävä Päätaloviikko
huipentaa Taivalkosken kesän tavallistakin

juhlavimmissa merkeissä, sillä kirjailija,
professori Kalle Päätalon syntymästä tulee tänä

vuonna kuluneeksi 90 vuotta.

tävien lukijatapahtumia. Jo-
kijärven Pölkky-teatterilla
vietetään puolestaan ohjel-
mallisia iltamia ja nähdään
Kirvesmiehestä kirjailijaksi
-näytelmää.

Taivalkosken melonta-
keskuksessa nähdään koski-
melontanäytöksiä, ja kuulu-
pa viikon ohjelmaan myös
taivalkoskelaisten ja päätalo-
vieraiden yhteinen torita-
pahtuma sekä Päätalo -aihei-
nen tietokilpailukin.

Viikon aikana myös Iijo-
kisoutajat soutavat ja melo-
vat jälleen puhtaiden vesien
sekä vaelluskalojen puolesta
Taivalkosken Jokijärveltä
Pudasjärven Kipinään. Mat-
kalle mahtuu yli 160 km vir-
taavia vesiä ja 100 koskea ja
nivaa.

Möllärimestari 2008 -
omakustannekilpailun par-
haat saavat puolestaan pal-
kintonsa perjantaina 3.7. Pal-
kinnot jakavat kirjailija Nii-
lo Keränen ja Päätalo-insti-
tuutin johtaja Kati Koivu-
kangas. Palkintojenjaon yh-
teydessä järjestetään myös
Kirjatori, missä kirjailijat
myyvät omakustanteitaan.

Metsähallituksen pienriistalupien (1-7 vrk)
myynti ensi syksyksi alkoi tiistaina 2.6. kello 8.

Metsähallitus myy vuosittain noin 37 000
pienriistanmetsästyslupaa valtion maille. Tänä

vuonna myyntiä on kuitenkin jouduttu
rajoittamaan.

MH:n metsästyslupien myynti rajoitettua
ostaa soittamalla automaat-
tinumeroihin. Vuorokauden
luvan saa kaikkina vuoro-
kauden aikoina numerosta
0600 829003, kahden vrk:n
luvan numerosta 0600
829004 ja kolmen vuorokau-
den luvan numerosta 0600
829005. Pienpetokausiluvan
voi ostaa automaattinume-
rosta 0600 829006 ja nuoriso-
luvan numerosta 0600
829007.

Puhelun aikana äänitie-
dote pyytää näppäilemään
alueen numeron, jonka nä-
kee Metsähallituksen verk-
kosivuilta www.metsa.fi/
metsatys. Lisäksi äänitiedo-
te pyytää valitsemaan luvan
aloituspäivän. Kännykkälu-
vat ovat siis vain muulle pi-
enriistalle kuin kanalinnuil-
le ja ne tulevat käyttöön 9.
kesäkuuta.

Listasta löytyvät ohjeet niin käärmeenpureman, haavo-
jen, palovammojen kuin nyrjähdystenkin ensiapuun. Oh-
jeisiin on hyvä tutustua etukäteen   tiedät miten toimia
tositilanteessa. Kesän ensiapuohjeisiin on koottu myös
lista matka-apteekin tarvikkeista. Listan avulla on help-
po tarkistaa, että mökin lääkekaapissa tai ensiapulaukus-
sa on kaikki tarpeellinen.

- Tärkein ohje kesän mökkeilyn ja lomareissujen va-
ralle on ennakointi. On hyvä käydä mielessä läpi, mitä
voi sattua, ohjeistaa Punaisen Ristin ensiavun koulutus-
suunnittelija Jouni Pousi.

Jos jotain tapahtuu, pitää hätäkeskukselle osata selit-
tää missä on. Sen vuoksi tarkan osoitteen ja kunnan tuli-
si olla tiedossa. Kesän tavallisimpia vaaratilanteita ovat
lasiin astuminen, nyrjähdykset, remontoidessa ja halko-
jen hakkuussa sattuneet onnettomuudet, sekä humalati-
lassa hukuksiin joutuminen.

Ensiaputuotteet löytää kätevästi esim. Punaisen Ris-
tin verkkokaupasta. Punaisen Ristin tuotteet ovat laaduk-
kaita ja ensiapupakkauksia löytyy useita erilaisia vaihte-
leviin tarpeisiin - mökille kannattaa ostaa peruspakkaus
ja sen lisäksi punkkipihdit. Saatavilla on myös täyden-
nyspaketti “ensiapukaapin sisältö”, jolla päivität lääke-
kaappiin tarvittavat ensiaputarvikkeet.

Suven vaaratilanteista
selviät parhaiten
ennakoimalla vaaratilanteet

Muista myös ensiapulaukku

Punainen Risti on koonnut muistilistan kesän
tärkeimmistä ensiapuohjeista, jonka voi tulos-
taa verkosta: www.punainenristi.fi ja kiinnittää

vaikka lääkekaapin viereen. Näin näkyvillä
ovat myös hätänumeron soitto-ohjeet.

Suomen luonnonsuojeluliitto jakoi tärkeimmän
vuotuisen tunnustuksensa Maailman ympäris-
töpäivänä 5.6. Jyväskylän Luonto & Erä 2009 -
messujen avajaisissa. Palkinnon saivat pudas-
järveläinen Pirkko-Liisa Luhta Iijoen suojelusta

sekä Metsähallituksen luontopalvelut.

Pudasjärven 370-v juhlamarkkinat
pe-la 3-4.7.2009
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VAIHTOAUTOJAMME

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16, Oulu

p. (08) 344134
Ark. 9-17, La 10-14

0400 430 910
0400 680 670

www.oulunautoporssi.fi 

Hyundai i30 1.6CRDi uusi ajamaton -09 19900 €
MB E200 CDi ilmast. -05 19900 €
Citroen C5 2.0HDi farm -07 15900 €
Toyota Avensis 2.0D4D farm ilmast. -04 14300 €
BMW 525d farm ilmast.  02 12900 €
BMW 320i Coupe ilmast. -99 12900 €
Opel Vectra 2.2i autom. 
aj.165tkm ilmast. -03 10900 €
Ford Mondeo 2.0TDi ilmast. -03 10500 €
Skoda Octavia 1.9TDi farm ilmast. -04 9600 €
VW Golf 1.9TDi aj.170tkm -02 9500 €
Toyota Avensis 2.0D4D farm paku -03 8890 €
Toyota Avensis 2.0 D4D -02 8800 €
VW Passat 1.6i aj.79tkm 1-omist. -98 8500 €
MB E200  bensa aj.143tkm -96 8500 €
Audi A4 2.4i farm ilmast. -99 8300 €
Volvo S80 2.5TDi ilmast. -01 7900 €
Peugeot 307 2.0HDi farm ilmast. -03 7650 €
Fiat Stilo 115JTD
aj.127tkm ilmast.webasto -03 7500 €
Renault Scenic 1.6i aj.140tkm ilmast. -02 6900 €
Ford Focus 1.6i aj.137tkm farm -01 6850 €
Seat Cordoba 1.9SDi farm aj.168tkm -02 6700 €

Seat Cordoba 1.4i aj.140tkm -02 6400 €
Renault Scenic 1.9TDi ilmast. -02 6300 € 
Opel Vectra 2.0TDi aj.195tkm ilmast. -00 5900 €
Renault Megane 1.9TDi 
aj.120tkm ilmast. -00 5900 €
Citroen Xsara 2.0HDi farm.
aj.210tkm ilmast. -03 5900 €
Fiat Stilo 1.2i aj.60tkm -02 5900 €
Opel Agila 1.2i aj.60tkm -01 5600 €
Opel Astra 1.6i aj.180tkm -00 5500 €
Fiat Stilo 1.8i ilmast. -02 5500 € 
VW Bora 1.9TDi -00 5500 €
Volvo S70 2.5TDi ilmast. -97 5500 €
Volvo V70 2.5TDi ilmast. -98 4900 € 
Opel Astra 2.0TDi farm -00 4900 €
Suzuki Alto 1.0i aj.9000km 1-omist. -01 4900 €
Fiat Punto 1.2i aj.145tkm ilmast. -04 4900 €
Daewoo Matiz 1.0i aj.130tkm ilmast. -04 4850 €
Citroen Saxo 1.1i aj.72tkm -02 4500 €
Ford Mondeo 1.8i farm ilmast. -00 4500 €
Nissan Almera 1.6i 4-ov -98 4450 €
Lada 110 1.5i aj.20tkm -05 3600 € 
Renault Laguna 1.8i farm -98 3500 €

Skoda Felicia 1.3i aj.130tkm farm -00 2990 € 
Audi 80 2.8E  -92 2900 €
Suzuki Alto 1.0i aj.76tkm -00 2800 €
Toyota Carina 2.0TD farm paku -97 2550 €
Opel Corsa 1.7D  -98 2450 €
Nissan Almera 2.0D -96 1490 €
Peugeot 306 1.6 -96 1350 €
Matkailuauto Peugeot Eura mobil 280  
aj.vain 105tkm  -90 9500 €
Toyota Hiace 2.4D pitkä sis.alv -02 10900 €
VW Transporter 1.9TDi sis .alv -01 9500 €

Kirkkotie 1, PL 10, 93401 TAIVALKOSKI
puh. 020 7780 450 fax. 020 7780 455
toimisto@etappina.fi www.etappina.fi

Ota yhteyttä taloushallinnon ammattilaiseen.
Saat luotettavan yhteistyökumppanin!

13.7.-26.7. toimisto suljettu. Toivotamme asiakkaille hyvää kesää!

Kovapuiset PIHAKALUSTEETPIHAKALUSTEETPIHAKALUSTEETPIHAKALUSTEETPIHAKALUSTEET

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

     -40%-40%-40%-40%-40%

Juhannus-
aattona
suljettu

PUDASTORIPUDASTORI
�Soittamalla:
Soita 0600 - 41 33 65 
(pvm). Toimi ohjeiden 
mukaan. Ilmoituksen 
hinta 5e.

�Teksiviestillä:
Kirjoita viestiin: Rivi5 (väli) 
PJL (väli) ilmoitustekstisi
Mainitse viestissä myytkö/ 
ostatko/ vaihdatko/ vuok-
raatko/ lahjoitatko, tuote, 
lyhyt kuvaus ja hinta. Max. 
160 merkkiä.
Esimerkkiviesti:

Rivi5 PJL Myy-
dään Opel Astra 
1.6 -96, siisti peli, 
hp. 3400e

Lähetä viesti numeroon 
173197. Viestin h. 5e.

Ilmoitukseen tulee auto-
maattisesti lähettävän 
kännykän numero, jos 
haluat toisen numeron, 
lisää se ilmoitustekstin 
loppuun.

Ilmoitusta ei voi jättää 
tekstiviestillä GoMobile-
liittymästä.

�Internetissä:
Mene osoitteeseen:

PUDASJARVI.
MAINOSTAJA.COM 
ja jätä ilmoitus.

Voit liittää myös kuvan! 
Maksuvaihtoehdot verk-
kopankki ja luottokortti.

JÄTÄ ILMOITUS

1. Ilmoitukseen vastaaminen

SOITA 0700 - 51 30 
90, näppäile 9 ja ilmoi-
tusnumero. Kuulet il-
moituksen - halutessa-
si voit yhdistää puhelun 
ja voitte jutella heti - tai 
jättää viestin niin ilmoit-
taja voi soittaa sinulle.

TEKSTAA: Kirjoita PJL 
(väli) ILMOITUSNUME-
RO (väli) viestisi. Lähetä 
nroon 173193. Numero-
si pysyy salaisena.

2. Ilmoituksen jättäminen

SOITA 0600 - 41 33 65 (pai-
kallispuhelu) ja jätä ilmoitus.  
Sinulle voidaan soittaa, 
lähettää tekstiviestejä tai 
jättää viesti vastaajaan.
TEKSTAA: Kirjoita PJL 
(väli) ILMO (väli) ilmoi-
tustekstisi. Mainitse 
tekstissä sukupuolesi, mil-
laista seuraa etsit ja miltä 
suuntanumeroalueelta. 
Lähetä nroon 173193. 
Nrosi pysyy salaisena.
Pidätämme oikeuden 
muokata, lyhentää tai olla 
julkaisematta ilmoitustasi.
Prostituution ja vastaavien 
seksuaalipalveluiden mark-
kinoiminen on rangaistava 
teko (rikoslaki 9§), tällaisia 
ilmoituksia ei julkaista.
3. Oma ilmoitus: vastaukset

SOITA 0700 -51 30 90, 
näppäile 8. Kuulet saa-
masi viestit (myös tek-
stiviestit) ja voit soittaa 
kaikille vastaajille.

TEKSTAA: Saamasi vies-
tin alussa on vastaajan-
ro esim. V2. Kirjoita: V2 
(väli) vastaustekstisi. 
Lähetä nroon 173193.

4. Oma ilmoitus: sulkeminen

SOITA 0600 - 41 33 65 
(paikallispuhelu), näp-
päile 2.

TEKSTAA: SULJE (vä-
li) ILMNRO (väli) TUN-
NUSLUKUSI. Nroon 
173193 (1,20e/viesti).

NEUVONTA joka päivä 
klo 9-21 numerossa 
0400 808 654
Puhelut nroon 0700-51 30 
90 1,20e/min + pvm, tek-
stiviestit 1,20e/kpl. Tek-
stiviestit EIVÄT toimi Go-
Mobile-liittymästä.

1. Ilmoitukseen vastaaminen

2. Ilmoituksen jättäminen

3. Oma ilmoitus: vastaukset

4. Oma ilmoitus: sulkeminen

Myy, osta, 
vuokraa, lahjoita...

�YHDISTYSILMOITUKSET

Uskova mies, missäpäin 
luuraat Suomenniemeä? 
En ole löytänyt sinua vie-
läkään. Olen 52v, uskova, 
huumorintaj., liikunnasta 
pitävä, sievä nainen. Vas-
taathan minulle. Ei seikkai-
lijat ja vakivastaajat. Löy-
dänkö sinut näin? (887743)

Mistä sinut löydän pitkäh-
kö, avoin, rehti, liikunnal-
linen, n. 55-62v mies 08-
alueelta? (887625)

Vaalea, uskova, 60v, itses-
tään hyvää huolta pitävä, 
pirteä ja romanttinen, solak-
ka nainen hakee tosiusko-
vaa, isoa, tummaa, 55-60v 
miestä vaikka loppuelämäk-
si. Kesä on ja yksin ikävä. 
Olethan rehellinen ja avoin, 
sitä arvostan. (887571)

Rehellinen, reipas, puhu-
va ja pussaava, vapaa, 
herkkä mies, n. 40-53v, 
hakusalla. Sinua odottaa 
47v nti. Vain fi ksuille ja 
tosimielisille. (887381)

Mies, vapaa, rehellinen, 
huumorintaj., +45/175, au-
toileva. Viihdyt kotona, 
mökkireissuilla. Vastaa 172/
XXXL naiselle. (886821)

Olen liikuntarajoitteinen, 
45v, nätti nainen. Olen rai-
tis enkä polta. En tarvitse 
elättäjää itselleni. (886258)

Olen savuton mies. Haen 
53-59v naisesta seuraa. 
(888005)

Mies, 60v, etsii n. 60v, 
mukavaa naista. (887995)

Olen 57v, normaalivart. 
mies, tumma tukka, omillani 
toimeentuleva. Pidän luon-
nosta ja eläimistä, kiltinluon-
toinen. Löytyiskö elämän-
kumppania? (887982)

Hellitä nyt neiti näpsäkkä 
hetken aikaa kaiken kiireen 
keskel ja ota känny kä-
teen, kun 40v, hyvät mitat 
omaavalla miehellä morsi-
an hakusessa. (887961)

Olen nuorekas, 54v, huu-
morintaj., tunteikas, läm-
minsylinen, yhden naisen 
mies. Etsin samanhenk., 
sopusuht. naista elämääni. 
Viihdyn luonnossa. (887936)

Tääl 43v mies 08-arealta et-
sii tositark. kivaa naista. Olen 
työkyvyttömyyseläkkeel-
lä ollut kohta vuoden. Sinulla 
sais olla ikää 30-50v. Vaik jo 
juhannus kahden. (887933)

Mies, 55+, hakee nais-
seuraa. (887859)
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MAKEN RAKENNUS- JA
HUOLTOPALVELU

Puh. 040 5541 689
maken.rakennus@dnainternet.net

• uudisrakentaminen
• korjaus- ja saneeraustyöt
• laatoitukset, tapetoinnit

• ym. sisustustyöt
• mökkihuolto, siivouspalvelut

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS JOPA 6000 EUROA!
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Maalauksia ja ikoneita
14.5.-24.6. Taidehuone Pudikis-
sa.
Vuodenajat-näyttely
24.5.- 24.7. Syötteen luontokes-
kuksessa. Luontokuvia luonnon-
ilmiöistä eri vuodenaikoina.
”Mustaa valakosella”/ Hete-
kylän vanhoja valokuvia
15.6.- 31.7. Hetepirtillä.
Susisuon hartaustilaisuus
17.6. klo 20.00 Susisuon poro-
aidalla.
Pohjantähti Games
18.6. klo 17.30 Suojalinnan ur-
heilukentällä.
Juhannus Rallisprint
19.6. klo 12-20 Iso-Syötteen Ju-
hannuksen Perinteinen ralli-
sprint pidetään nyt 23. kerran
Tunturimaisemissa. To 18.6. har-
joitukset alkavat klo. 16.00. Ho-
tellille ylös menevä tie suljetaan
tunti ennen harjoituksia.
Tanssit Möykkälässä
Puhoksella 20.6. alk. klo 21.
Tanssit Sarapirtillä
20.6. alk. klo 21.

Moskiito Ralli Pudasjärven Il-
mailukeskusksessa 22.6. - 28.6.
Perinteikäs purjelentokisa Pu-
dasjärven taivaalla.
Tanssit Hampushallilla
27.6.alk. klo 21.
Kesäteatteri “Terveen pape-
rit”  28.6. klo 19.00 Koskenho-
vin kesäteatteri ssa. Esitysaikoja
myös: 12.7. klo 19 ja 19.7. klo
13 ja 26.7. klo 13 sekä klo 19.
Cooperin testi Suojalinnan
urheilukentällä. 29.6. klo 20.00.
Kesätapahtuma
Lasten, nuorten, nuortenmielis-
ten ja kaikkien kesätapahtuma
Jyrkkäkoskella 30.6. klo 17-
01.Koiranäytökset,  hevoskul-
kue, näytösratsastusta,  Matc-
show. Disco; diskoviihde Juke
Paavola.
Iijokisoutu
29.6. - 4.7. Paikka Taivalkoski Saija
29.6, lähtö 30.6 kohti Pudasjär-
ven Kipinää, jonne tullaan 4.7.
Sunny Nights Fly-In
1.7. - 5.7. Ilmailukeskuksesssa.
IC-Rock (Mk. 1) levynjulkis-

Mitä tehdä? Minne mennä?

Tapahtumista voi ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne
mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Määräaikaista 
kaikki on vain
Juuri nyt on hyvä hetki vaihtaa 

sähkösopimuksesi Energiapolarin 

määräaikaiseen Polar Takuu – sähkö-

sopimukseen. Hinta on heilahtanut 

eduksesi ja kun teet tasahintaisen 

sopimuksen nyt, on sähkösi takuu-

varmasti edullista seuraavat 24 

kuukautta. Jotkut asiat elämässä 

on hyvä ottaa määräaikaisena.

S-Etukortilla Bonusta 
kaikkialle Suomeen.

Tutustu koko tuoteperheeseen ja tee sopimus osoit-
teessa www.energiapolar.fi. Liity samalla postituslistal-
lemme ja osallistut lahjakorttien arvontoihin (jokaisessa 
arvotaan 500 euron lahjakortti S-ryhmän myymälöihin). 
Arvonnat suoritetaan 31.3.2009, 30.6.2009, 30.9.2009 
ja 31.12.2009.

www.energiapolar.fi

Leirillä opetetaan maastossa liikkumisen
taitoja, varustautumista metsästys- ja ka-
lastusreissuihin sekä suunnistustaitoja.
Leirin lopussa voi suorittaa metsästäjä-
tutkinnon.

Leirimaksu
95 e sisältää kyydin Kurenalta Livolle ja
takaisin, käynnin Ranuan eläinpuistossa,
ruoat ja majoituksen. Metsästäjätutkin-
nosta menee erillinen maksu 13 e.

Ilmoittautumiset
30.6.2009 mennessä ja lisätiedot:
Alpo Turpeinen, p. 0400-243 142

Järjestää:
Pudasjärven riistanhoitoyhdistys, Livokas
ry ja Livon metsästysseura yhdessä Pu-
dasjärven kaupungin nuorisotoimen sekä
Pudasjärven seurakunnan kanssa.

NUORTEN
10-15 v. ERÄLEIRI
Livon koululla 20.-24.7.2009

tamiskeikka 3.7. klo 22.00 jäl-
keen Ravintola Amaretossa.
Pudasjärvi Markkinat
3.7. - 4.7. Pudasjärven  keskus-
tassa torialueella.
Jalkapallon Heinäturnaus
3.-4.7. pe klo 19.00 alkaen, la klo
9.  alk. Suojanlinnan kentällä.
Tanssii lentäjän kanssa
4.7.klo 21 Havulassa.
Tanssit Sarapirtillä
4.7. klo 21.
Rantajuhla  5.7. Puhoksella
Marjohiekalla.
Open air festival
5.7. Rajamaan ranta.
Nuorten Radioamatöörilei-
ri 9.7. - 16.7. Syötteen kylätalol-
la. Radioamatöörit pitävät omil-
la laitteillaan radioyhteyksiä ym-
päri maailman. Löydä mielenkiin-
toinen ja monipuolinen harras-
tus sekä uusia ystäviä nuorten
leirikoulusta.
Kansalliset nuorten yleisur-
heilukilpailut 11.7. klo 13.00
Suojanlinnan kentällä.
Jumalanhaudan hartaus
11.7. klo 13.00 Jumalanhauta,
Satasormessa Korpisella. Juma-
lanhauta on yksi Suomen suu-

rimmista hiidenkirnuista. Har-
tauden jälkeen kahvitilaisuus
Kylätalolla.
Sikajuhlat
11.7. klo 20.30 Möykkälässä.
Tanssit Hampushallilla
11.7. klo 21.
Tanssit Hiisihovissa
11.7. klo 21.
Aittojärven kyläseura ry.:n
Kesäjuhla 11.7. klo 13.
Cooperin testi
13.7. klo 20.00 Suojanlinnan ur-
heilukentällä.
Yhteislaulutilaisuus
15.7.  Kulttuurikeskuksessa. Ta-
pahtuma on osa Kotiseutuviik-
koa.
Avoimet ovet kotiseutumu-
seossa 17.7. Tapahtuma on osa
Kotiseutuviikkoa.
Kotiseutujuhla 19.7. Kirkossa
ja kotiseutumuseossa.
Tanssit Sarapirtillä
18.7. klo 21.
Viisaasti Vesillä -kiertue
20.7. Havulan rannassa klo 14.
Viisaasti Vesillä -esityksessä näy-
tetään miten hätään joutunut
voidaan pelastaa vedestä.

Pudasjärven Urheilijoiden yleis-
urheilujaosto järjesti KUNNIA-
KIERROKSEN 3.6. Suojalinnan
urheilukentällä. Tämä valtakun-
nallinen urheiluseurojen ja Suo-
men Urheiluliiton yhteinen lii-
kunta- ja varainhankintatapah-
tuma oli 27. Pudasjärvellä toteu-
tettu Kunniakierros.

Kunniakierros on suomalai-
sen urheilutoiminnan suurin hy-
väntekeväisyyskampanja. Kam-
panjan tuotolla tuetaan nuoriso-
urheilua ja harrasteliikuntatoi-
mintoja sekä liikuntakasvatus-
työtä yleisurheiluseuroissa. Suo-
jalinnan urheilukenttää kiersi
tunnin ajan reilut 20 osanottajaa
jokokävellen tai juosten. Kova-
kuntoisimmat ja kestävimmät
kiersivät juoksuradanreilusti yli
30 kertaa. (em)

27. KUNNIAKIEROS Pudasjärvellä
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PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAPUDASJÄRVEN KOTISEUTUMUSEO
http://www.pudasjarvi.fi/yksikot/kotiseutumuseo/

21.6. - 9.8. ke - su: klo 10.00 - 17.00, ma ja ti suljettu
10.8 - 28.8. ma - pe: 10.00 - 16.00, la ja su suljettu

AUKIOLOAJAT 2009

Varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella
25 euroa (erillinen avausmaksu). Tiedus-
tele myös museo-opastusta, joka kestää
1-2 tuntia.
Museolla voi tilauksesta vierailla myös
muina aikoina sopimuksen mukaan, kysy
puh. 040 585 6224 tai 040 585 6229.

Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
650 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon ja Taivalkosken sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Pölkky Metsä, Salla
Puh. 0400 178 677

Pölkky Metsä, Suomussalmi
Puh. 040 5159 779

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

• kaik• kaik• kaik• kaik• kaikenlaiset kiinteistönhuollot & kenlaiset kiinteistönhuollot & kenlaiset kiinteistönhuollot & kenlaiset kiinteistönhuollot & kenlaiset kiinteistönhuollot & konetyonetyonetyonetyonetyöt ammaöt ammaöt ammaöt ammaöt ammattitaidollattitaidollattitaidollattitaidollattitaidolla
• viher• viher• viher• viher• viherrrrrrakakakakakennennennennennustyustyustyustyustyöt • röt • röt • röt • röt • ruokamuokamuokamuokamuokamullan toimituksetullan toimituksetullan toimituksetullan toimituksetullan toimitukset
• kantojen jyr• kantojen jyr• kantojen jyr• kantojen jyr• kantojen jyrsintä • pellonrsintä • pellonrsintä • pellonrsintä • pellonrsintä • pellonraiaiaiaiaivvvvvaus jyraus jyraus jyraus jyraus jyrsintä • ym....sintä • ym....sintä • ym....sintä • ym....sintä • ym....

kysy
24h 0400-68723424h 0400-68723424h 0400-68723424h 0400-68723424h 0400-687234

JJJJJ.R 040-5353247.R 040-5353247.R 040-5353247.R 040-5353247.R 040-5353247
TTTTT.R 040-9634830.R 040-9634830.R 040-9634830.R 040-9634830.R 040-9634830
j.riekki@khriekki.fij.riekki@khriekki.fij.riekki@khriekki.fij.riekki@khriekki.fij.riekki@khriekki.fi

Ervasti Pauliina, Heikkilä
Juuso, Heikkilä Olli-Mikko,
Hemmilä Jussi, Häyrynen
Paula, Iinatti Joonas, Illikai-
nen Hanna, Illikainen Jaak-
ko, Isomursu Anni, Kello-
lampi Janne, Kerälä Elina,
Keskiaho Jaakko, Kiviniemi
Annika, Koivukangas Ari-
Pekka, Koivuluoma Julia,
Kokko Eeva-Leena, Kokko
Markus, Korhonen Marko,
Kortetjärvi Sauli, Kosamo
Ville-Valtteri, Kujala Riikka,
Kurtti Jani, Kuurola Tanja,
Kälkäjä Jenna, Kälkäjä Jo-
hanna, Kärki Jouni, Lehto

HINNAT
Aikuiset: 3 euroa
5 - 16 vuotiaat: 2 euroa
Lapset alle 5 v: ilmaiseksi
Opastuskierros: 25 euroa (enintään 25 hlöä)
Ryhmät: 40 euroa (25 hlöä, edellyttäen
opastuskierroksen) + opastuskierros 25 euroa

Pudasjärven lukioon
on hyväksytty
seuraavat oppilaat:

Lasse, Lehtola Emilia, Man-
ninen Mika, Mustonen Mar-
kus, Mäkitalo Sofia-Susanna,
Niemelä Jasmin, Ojala Juho,
Ollila Hilla, Outila Anna,
Pikkuaho Iida, Piri Olli-Ju-
hani, Poropudas Tuomas,
Puurunen Juho, Pätsi Julia,
Riekki Maria, Saarijärvi An-
nika, Salmela Hanna, Seppä-
lä Panu-Matias, Simonen
Reetta, Suvanne Aake, Tyni
Jenna, Törmänen Jussi-Alek-
si, Valkola Eveliina, Varpu
Joonas, Vihonen Kati, Väisä-
nen Kati, Ylitalo Juho. Yh-
teensä 53.

PALVELEMME
MAANRAKENNUSTÖISSÄ

- maansiirtokuljetukset,
  myös kokonaisurakat
- sora-, hiekka-, murske- ja
  ruokamultatoimitukset

Pohjoispuolentie 354
93277 Iinattijärvi
puh. (08) 833 653
Veijo Niemelä 0400 302 907
Keijo Niemelä 040 511 9195

MAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRTTTTTOLIIKEOLIIKEOLIIKEOLIIKEOLIIKE
VVVVV..... J J J J JA K.A K.A K.A K.A K. NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ
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KOKO PERHEEN JUHANNUSJUHLA

Pudasjärvi

SYÖTEAJOT

Majoituspaketit
Majoitusvaraukset numerosta 0201476400 
tai suoraan netissä osoitteessa
www.syote.fi -> hotelli isosyöte

19.6.2009 klo 12.0019.6.2009 klo 12.00

Koko perheen retki Ranuan eläinpuistoon la 20.6. Klo 11.00. Sis kuljetuksen Syötteeltä Ranualle ja takaisin sekä sisäänpääsyn eläinpuistoon. Hinta 39€/aikuinen, 25€/lapsi. 
Retkenkesto noin 5 tuntia. Sitovat ilmoittautumiset 18.6. klo 16.00 mennessä Hotelli Iso-Syötteelle puh 0201476400 tai sähköposti: myyntipalvelu@isosyote.fi 

(retki toteutetaan kun vähintään 8 lähtijää.) Majoittuessasi hotelli Iso-Syötteellä saat 10% alennuksen Ranuan eläinpuistoon mikäli haluat retkeillä omatoimisesti.

SYÖTEAJOT, kansallinen rallisprint. Ajetaan juhannusaattona, perjantaina klo 12.00. Perinteinen asfalttirata, huimaa nousua. Kuka on tunturin kunkku 2009?
Kaikki luokat, yleinen, naiset, juniorit, seniorit. Lisäksi F-ryhmälle oma luokka niin yleisessä kuin junioreissakin. Torstaina 18.6. alk. klo 16 mahdollisuus harjoituksiin.
Lisätietoja 0400 380 616/Timo Roininen. Järjestäjänä Pudasjärvi RT 2000. Lue illanvietosta www.syote.fi                                                                          Liput 10e/5e.

Illan karkeloissa 
tahdit takaa 
Team Nasma

Hotellin ravintola 
avoinna klo 4 

saakka
kumpanakin iltana!

Lähetysjuhlien avajaiset oli järjes-
tetty Tullikamarin Pakkahuoneel-
le. Paikka oli täpösen täynnä väkeä.
Tervehdyssanat sanoi Tampereen
kaupunginvaltuuston puheenjoh-
taja Irene Roivainen ja lähetysjoh-
taja Seppo Rissanen.

Tapahtumien päänäyttämönä
oli Ratinan stadion. Siellä pidettiin
lauantaiset pääjuhlat, kuten Yhdes-
sä tulevaisuuteen ja uusien lähet-
tien siunaaminen lähetystyöhön.
Messun toimitti piispa Matti Repo
avustajineen.

Piispa Juha Pihkala piti puheen
Suomen Lähetysseuran vuosi-
kokouksessa Kalevan kirkossa.
Pihkalan mukaan Suomen lähe-
tysseura on vain lähetystä var-
ten. Sillä ei ole omia kirkkopo-
liittisia eikä muitakaan erityis-
tavoitteita. Se haluaa toteuttaa
alkuperäistä tehtäväänsä kirk-
komme kokonaisvaltaisen lähe-
tyksen toteuttajana. Se nojaa kai-
kessa kirkkomme seurakuntiin,
jotka äänivaltaisina jäseninä
käyttävät ratkaisevasti sen pää-
tösvaltaa. Näin seurakunnat
omistavat lähetysseuran.

Jäsenistöön kuuluu myös
kymmeniä järjestöjä – myös
useita kirkon herätysliikkeitä.
Lähetysseuralla on siis muitakin
kumppaneita kuin seurakunnat,
mutta nämä muut kumppanim-
me jakavat saman näkemyksen
kirkon työstä ja lähetyksestä,
mikä on kantavana näkynä seu-
rakunnissa.

Piispa Pihkalan mukaan Suo-
messa on paljon niitä, jotka ha-
luavat olla jakamassa kokonais-
valtaisen ihmisyyden taakkaa
kaikkialla maailmassa. On pal-
jon niitä, jotka tuntevat sen haas-
teen omassatunnossaan sekä et-
sivät luotettavaa ja osaavaa ka-
navaa voidakseen vastata sii-
hen. Lähetysseura on tunnistet-
tu sellaiseksi.

Seura toteuttaa yhteistyössä
paikallisten kirkkojen kanssa si-
ten, että oma työmme on kaik-
kialla siellä, missä se suinkin on
mahdollista, paikallisten kirk-
kojen työtä.

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat pidettiin Tampereella 5. – 7.
kesäkuuta. Juhlan teemana oli Uudet jaot. Samalla
vietettiin Suomen Lähetysseuran 150-vuotisjuhlaa.

Lähetysseura juhli Tampereella

Ratinan pääkatsomo täyttyi
sunnuntainakin, jolloin siellä pidet-
tiin päätösjuhla ja kansainvälises-
tä näkökulmasta toteutettu Uudet
jaot –tilaisuus.

Sunnuntainen televisioitu juma-
lanpalvelus pidettiin Tuomiokir-
kossa, jossa toteutettiin namibialai-
nen Ongumbiro-messu.  Saarnan
pitänyt teologian tohtori Tshapaka
M. Kapolo muistutti juhlassa mu-
kana olevien ulkomaalaisten vie-
raiden olevan elävinä todisteina lä-
hetystyön hedelmistä.

Paljon tapahtumia
Lähetysjuhlien aikana oli paljon
tapahtumia eri puolilla kaupunkia.
Keskustorille pystytetty lähetystori
sijaitsi Vanhan kirkon tuntumassa.
Torilla oli runsaasti oheisohjelmaa,
kuten Äiti Teresan peittotalkoot,

Mikä on
Lähetysseura?

Pudasjärven seurakunnan kokousedustajat Sinikka Pietilä ja Henna
Savilampi osallistuivat myös Suomen Lähetysseuran 150-vuotis-
konserttiin Tampere-talolla.

kokemuksia kummilapsitoimin-
nasta, riparikonsertti sekä yleisöä
kovasti kiinnostanut Wilson Kir-
wan haastattelu.

Rinnakkaistilaisuuksia oli pal-
jon sekä Seurakuntien talolla että
kirkoissa. Myös Tampere-talo tuli
tutuksi lähetysjuhlissa mukana ol-
leille.  Mikäli olisi halunnut käydä
kaikissa tilaisuuksissa, se ei olisi
onnistunut, koska tapahtumia oli
samaan aikaan monessa paikassa.

Muutama pudasjärveläinen oli
saapunut juhlille rovastikunnalli-
sella linja-autokyydillä. Juhlan ai-
kana pidettiin Suomen Lähetysseu-
ran vuosikokous, jossa Pudasjär-
ven virallisina kokousedustajina
olivat Henna Savilampi ja Sinikka
Pietilä.

Ensi kesänä vastaava juhla jär-
jestetään Varkaudessa. (rr).Juhla-asuisia namibialaisia tulossa juhlamessusta.


