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KOULUTUSINFO
Kuljettaja, täydennä osaamistasi!

Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi
Puh. 010 8201702
info@suto.fi , www.suto.fi

Koulutuksen infotilaisuus ma 24.8. klo 18,
Kehittämiskeskus Pohjantähti, auditorio 
(Teollisuustie 1, Pudasjärvi)
Lisätietoa: 
puh. 050 9184252, jukka.huhtalo@suto.�i

Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet!

Tule mukaan logistiikan perustutkinnon AUTONKULJETTAJA
koulutukseen, joka alkaa Pudasjärvellä syksyllä 2009. Koulutus on
tarkoitettu kuljetusalan yrittäjille sekä työntekijöille ja toteutetaan
oppisopimuskoulutuksena.

Pudasjärvellä la 29.8. alkaen klo 19
Rajamaan rannassa Iijoella

LC-Pudasjärvi ja LC/ Hilimat

Tervetuloa kesäkauden 
päättäjäisiin!Tervetuloa kesäkauden 
päättäjäisiin!

Lisätietoja Mika Pesonen p. 040 195 3930
Aila Helve p. 0400 689 870

Lastentapahtuma klo 13-15

Matkat/Sarjat: 
17 km : Myl, M35, M45, M55, Mkunto
10 km : Nyl, N35, Nkunto, M17, N17, Mkunto
3 km : T 15, P 15
2 km :  T 13, P 13
1 km :  T 11, P 11

37. SYÖTEHÖLKKÄ su 6.9.2009 klo 12.00 
Pudasjärven Isosyötteellä

Osanottomaksu sisältää mehun (3 huoltoa), mitalin ja 
saunan. Kilpasarjoissa parhaille pytyt ja tavarapalkinnot. 

Arvontapalkinnot kaikkien osanottajien kesken.
HELKAMA V 2300 – Comfortpyörä, ovh 499 €..
Majoituslahjakortteja kahdeksi vuorokaudeksi ja

muita tavarapalkintoja.

Osanottomaksu:
17 km 15 €, 10 km 15 €, T/P 8 €.  Juoksijakortilla 

alennus 2  €. Maksu tilille: 536004-218064

Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Heino Ruuskanen 
0400 – 346097, heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

Mönkijätapahtuman keskipiste on Romekievarin 
ympäristössä. Uuden mönkijäreitin vihkiminen 

klo 10.30.  Paikalla kalustoesittelyjä, leikkimielisiä 
kilpailuja, lasten mönkijäajelua. Kelin salliessa 

kuumailmapallo lennätystä.  Tapahtuma on yleisölle 
maksuton. 

Syötteen Mönkijätapahtuma
la 22.8.09 alkaen klo 10.00

Omalla mönkijällä ajoon osallismaksu 20 €, sis. reittiluvat 
viikonlopuksi ja osallistumisen tavarapalkintojen arvontaan.

Tervetuloa!

Majoitustarjous:
kahden hengen huone
50 €/huone, sis. aamupalat!

Lisää tapahtumasta www.syote.fi

Iltabileet Hotelli Iso-Syötteellä!

Puikkari tiedottaa

Huom! 
Keskiviikkona 26.8. Puikkari on kiinni henkilökunnan koulutus- ja
virkistyspäivän vuoksi. Palvelupiste puh. 040 826 6440

Kesäaukioloajat 27.7.-13.9.
ma-to klo 12.00-20.00
pe klo 6.15-14.00
la-su  suljettu

10 euron pääsyliput osallistuvat 2 hengen Venetsian matkan arvontaan.
Lippuja saatavana etukäteen K-Supermarketista, AH-Telepisteestä, 
Pudasjärven Kirjakaupasta sekä Pudasjärven Osuuspankista.

Seuraava lehti ilmestyy 26.8.2009
Lue uusin lehti netistä www.pudasjarvi-lehti.fi

Pohjois-
Pohjanmaan 
tukipiirin 25. 

kesäkisat
kokosivat 

yli 300
 kilpailijaa 

Pudasjärven
Suojalinnan 

kentälle...
Lue lisää

sivulta  4-5.

AMMATTITAIDOLLA
· saneerausremontit
· lauteet ja muotolauteet
· puusepän työt

Puusepänverstas TMI J. Kylmänen

Simeonintie 4, Pudasjärvi
j.kylmanen@luukku.com · puh. 0500 923 203
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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. Muistutus 
virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäi-
västä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset Pu-
dasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti 

ilmestyy 26.8.2009

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on 
ilmoitustilaa! 

Yrittäjä! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain

joka
 talouteen ja 
yritykseen 

Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joka viikko keskiviikkoisin. 
Aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään 

perjantai-iltaan mennessä.

Metsästyskausi on alkanut. 
Tässä kirjoitukseni alkuun 
se ympäristö mihin met-
sästäjämme Pudasjärvellä 
sijoittuvat. Pinta-ala on 5 
867 km2, josta 228 km2 on 
vesistöjä. Väestötiheys on 1,6 
asukasta/km2. Asukkaita on 
reippaat 9000.

Pudasjärvi on jo pitkään 
ollut muuttotappiokunta ja 
tämä osaltaan on vinouttanut 
ikärakennettamme. Tämän 
kierteen katkaiseminen on 
yksi suurimpia haasteitam-
me tulevina vuosina. Pudas-
järven kaupunkistrategian 
mukaisesti muuttotappion 
hillitsemisen kannalta on 
arvioitu erityisen tärkeäksi 
koulutusmahdollisuuksien 
ja työpaikkojen turvaaminen 
kaupungin alueella. Tär-
keiksi seikoiksi asukkaiden 

kaupunkiin houkuttelemi-
sen kannalta on nähty myös 
laadukkaat palvelut sekä 
kaupungin imagon kohot-
taminen. 

Miten metsästysseurat 
voisivat tähän haasteeseen 
vastata? Mitä vastaamme 
niille, jotka haluaisivat tulla 
nauttimaan pudasjärveläi-
sen luonnon monimuotoisis-
ta rikkauksista. Itse joudun 
syksyisin miettimään vas-
tausta siihen, kun minulta 
kysytään, miksi Pudasjär-
velle on niin vaikea saada 
metsästyslupia? 

Pudasjärven alueella on 
yli 40 metsästysseuraa (Riis-
tahoitoyhdistyksen tilasto). 
Metsästysseurojen kokouk-
sissa puhutaan ukkoutumi-
sen uhasta, eli ikärakenne 
uhkaa sielläkin vinoutua. 

Pienriistalle metsästyslupia 
entisille pudasjärveläisille!

”Meillä pudasjärveläisillä on
erittäin hyvä tilanne metsästyksen 

harrastamisen suhteen.”

www.koilliskivi.com
p.0400 891 974

Lisäkaiverrukset · Hautakivet
Ehtoollisjumalanpalvelus 
kirkossa su 23.8. klo 10.
Kirkkotaksi seurakuntako-
dilta klo 9.30, omavastuu 3 
€, edestakainen matka.
Kastettu:  Lyydia Helmii-
na Kumpula, Joni Jahvet 
Alatalo

Pudasjärven seurakunnan kirkollisia ilmoituksia
Kuollut:  Tuomas Kummala 
65 v, Veikko Hannu Halkola  
67 v, Paavo Ilmari Tolonen  
73 v, Ritva Kaarina Kyngäs  
65 v, Helli Kaarina Vähä-
kuopus  73 v, Esko Kaarlo 
Kenttälä  84 v

Tähän haasteeseen on Pu-
dasjärven riistanhoitoyhdis-
tys esimerkillään ja hyvällä 
tuloksella vastannutkin. 
Nuoria on saatu innostettua 
metsästysharrastukseen ja 
aivan erityisesti lasten erä-
leirien järjestäminen kahtena 
viime kesänä on ollut ai-
nutlaatuista työtä. Yhteisen 
vastuun kantaminen lapsis-
tamme ja nuoristamme on 
kantanut hedelmää.

Pudasjärvellä metsien 
omistus jakaantuu siten, 
että noin puolet on valtion 
omistamaa, jota hallinnoi 
Metsähallitus ja loput on 
yksityisten ja yhteisöjen 
(kaupunki, seurakunta, yri-
tykset) omituksessa. Meillä 
pudasjärveläisillä on erittäin 
hyvä tilanne metsästyk-
sen harrastamisen suhteen. 
Paikkakunnalla asuvilla on 
vapaa metsästysoikeus val-
tion maille ja lisäksi suurin 
osa metsästäjistä kuuluu 
johonkin metsästysseuraan. 
Mutta miten sellaisten met-
sästäjien huutoon vastataan, 
jotka eivät asu Pudasjär-
vellä ja haluaisivat käydä 
viikonlopun viettämässä 
metsästyksen merkeissä. 
Monet heistä on Pudasjär-
vellä syntyneitä ja kasvanei-
ta. Nyt heitä asuu Oulussa, 
Tampereella, Turussa eli 
eripuolella suomenmaata. 
He ovat aikoinaan lähteneet 
täältä opiskelemaan ja sen 
jälkeen sijoittuneet työssä ja 
perheen mukana eripuolelle 

Suomea. Monet heistä ovat 
innostuneet metsästämisestä 
vasta nyt aikuisiässä. Ehkä 
he haluavat myös lapsilleen 
olla opettamassa tätä jaloa 
harrastusta. Samanaikaisesti 
heillä olevat juuret, jotka 
jollain tavalla johtaa pudas-
järvelle, vetävät pudasjärve-
läiseen luontoon. Tämä rikas 
luontomme antimineen ja 
sen antamat monet mahdol-
lisuudet, on varmasti yksi 
niitä juuren säikeitä, joka 
voisi olla kiinnittämässä näi-
tä ihmisiä entistä enemmän 
Pudasjärveen. 

Mistä näille, ehkä tule-
ville pudasjärveläisille, met-
sästysluvat? Valtion maille 
myytävät pienriista luvat 
on hyvin tiukasti kiintiöity, 
tietyille aluille. Tiettyyn 
metsästyskauden aikaan on 
lähes mahdoton saada lu-
pia. Miten yksityisten mail-
le? Monet metsästysseurat 
ovat jostain kumman syystä 
ottaneet käytännöksi, että 
ulkopuolisille ei myydä hen-
kilökohtaisia pienriistalupia. 
Metsästysseuroilla on ns. 
maanomistajan vieraskortti 
käytäntö, jossa maanomis-
tajan mukana saa ulkopuoli-
nen metsästäjä olla metsällä. 
Tämä on ihan hyvä käytäntö, 
mutta se sitoo maanomista-
jaa ja vieraalta se vie luon-
nossa olemisen vapauden 
tunnetta. Pudasjärven ima-
gon kannalta kaikkein huo-
nointa mainontaa on se, kun 
metsästäjä soittaa metsästys-

seuraan ostaakseen luvan 
pienriistan metsästykseen, 
niin vastauksena sanotaan; 
-seuran syyskokous on päät-
tänyt., ettei pienriistalupia 
ulkopuolisille myydä. 

Heitänkin metsästysseu-
roille ajatukseksi; voitai-
siinko pudasjärveläisten 
metsästysseurojen kesken 
perustaa sellainen pienriista 
(metsäkanalinnut, jänik-
set) lupapankki, jossa olisi 
vuosittaisen riistakannan 
kestävän kannan mukaisesti 
tietty määrä lupia myyn-
nissä Pudasjärven alueel-
la. Tällä pankilla olisi yksi 
puhelinnumero tai nettiin 
kytketty järjestelmä lupien 
myymisen hoitamiseksi.

Pitää muistaa se, että 
me maanomistajat olemme 
vuokrasopimuksin luovut-
taneet maamme metsäs-
tysseurojen käyttöön, jotta 
riistankannan kestäväkehi-
tys ja riistanhoito hoidetaan 
mahdollisimman hyvin. Sa-
malla olemme luovuttaneet 
tiettyjä oikeuksiakin, olem-
me antaneet luvan metsis-
sämme harrastaa tätä jaloa 
harrastusta myös muiden. 
Vaan olemmeko niin itsek-
käästi ajattelevia, että vain 
ne minun lähisukuni ja ko-
tikyläläiset pääsevät kotiky-
läni metsiin metsästämään. 
Tämänlainen ajatusmaailma 
voi olla hyvin lähellä pu-
dasjärveläisissä metsästys-
seuroissa, toivottavasti olen 
väärässä. Metsästysseurojen 
”umpioituminen” on mieles-
täni kohta vakavampi uhka 
kuin se ikuisesti puhuttu 
”ukkoutuminen”. 

Väestötiheys 1.6 asukas-
ta/km2 ja pinta-ala 5 867 
km2. Luulisi tänne sopivan 
jokunen lisävieraskin vielä 
jahtaamaan.

Järjestelyt etenevät hyvin ja 
odotukset ovat väkimäärän 
suhteen korkealla eli 700 
hengen kokoontumisteltta 
+ muut teltat on tilattu pai-
kalle, että kaikki osallistujat 

Venetsialaisjärjestelyt
etenevät hyvin

Pudasjärvellä on 
päätetty viettää 
venetsialaiset 

lauantaina 29.8 
Rajamaan rannassa 
Iijoella. Järjestäjänä 
toimivat Lioneitten 

Pudasjärven klubi ja 
naisklubi Hilimat. 

sopivat sisälle, vaikka sade 
yllättäisi. 

Illan aikana on veden, va-
lon ja tulen lisäksi musiikki-, 
tanssi-, karaoke sekä muuta 
viihdyttävää ohjelmaa. Pu-
dasjärven oma tyttö Tiina 
Pitkänen vierailee alkuil-
lasta hanuristinsa kanssa. 
Ravintolateltassa on tarjolla 
paikallisen pitopalveluyrit-
täjän Tarja Hemmilän laitta-
maa ruokaa sekä Hilimojen 
teltalta lettuja/vohveleita, 
kahvia sekä grillattuja mak-
karoita. Lisäksi on tarjolla 
olutta, siideriä, lonkeroa ja 
viiniä. Ovet avataan klo 19. 
Tanssikansan tuntema Ilkka 

Hakala & Sonetti orkesteri 
aloittaa soittamisen klo 20. 

Mika Pesonen Pudasjär-
ven lionsklubista kertoo, 
että tapahtumaa kohtaan 
on ollut suuri kiinnostus, 
koska paikkakunnalta on 

Venetsialaisten järjestämistoimikunta pohtimassa tulen, valon ja veden juhlaa. 
Vasemmalta Mika Pesonen, Tarja Hemmilä, Brita Hemmilä, Harri Piipponen, Aila 
Helve, Virpi Eskola ja Kalle Tihinen.

aikaisemmin puuttunut täl-
lainen tapahtuma. Lapsille 
on myös päivällä klo 13 al-
kaen MLL:n järjestämää oh-
jelmaa muun muassa lasten 
karaokea. Kymmenen euron 
hintaisia pääsylippuja, jotka 

osallistuvat kahden hengen 
Venetsian matkan arvon-
taan, voi hankkia etukäteen 
K-Supermarketista, AH-
Telepisteestä, Pudasjärven 
Kirjakaupasta sekä Pudas-
järven Osuuspankista. (ht)

Kuva: Richard Bartz.

Vesa Riekki
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TAKSI
Veli-Matti Laitinen
puh. 0400-231 223
Pärjänsuo, Pudasjärvi

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

Lähetehoidot, hieronta
Pudasjärvi:  Fysiopalvelun tiloissa, 
 Jukolantie 6 
Taivalkoski:  Urheiluhieroja Ritun tiloissa, 
 Talonpojantie 8 B 15

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

HIEROJA ILPO PIRI
Fysiopalvelun tiloissa:

Jukolantie 6

p. 040 865 2005
Myös kotikäynnit ja ilta-ajat

ottaa vastaan hammasproteesipotilaita Ranualla Hotelli 
Ilveslinnassa sekä Posiolla. Myös koti- ja laitoskäynnit.

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

HYVÄ HAMMAS 
Jyrki Isojärvi

Ajanvaraukset 020 743 3940 tai 040 738 8916

ERIKOISHAMMASTEKNIKOITA

Yritystoiminnan ohessa Kyl-
mänen suorittaa PSK:ssa 
Oulussa yrittäjän ammatti-
tutkintoa, jonka pyrkii saa-

Uusi puusepänverstas Pudasjärvelle
Puuseppä-höyläri Juha Kylmänen perusti 

tämän vuoden helmikuussa puuseppäverstaan 
Pudasjärvelle. Yritys toimii vuokratiloissa 

Simeonintie 4:ssä, samassa pihassa 
Kodinkonehuollon ja Oulun konevuokrauksen 

kanssa. Kylmäsen päätuotteina ovat 
rakennusten saneeraukset, saunan lauteet ja 
–ovet, erikoispaneloinnit ja -listoitukset sekä 

tilaustyönä tehdään muitakin puutuotteita.

maan valmiiksi joulukuussa 
tänä vuonna.

-Olemme muuttaneet 
tänne Pudasjärvelle Mu- Juha Kylmänen

Lue uusin lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Koilliskivi on perustettu 
vuonna 1991 markkinoi-
maan, myymään ja valmis-
tamaan hautakiviä. Pienenä 
yrityksenä Koilliskivi pystyy 
takaamaan yksilöllisen, jous-
tavan ja nopean palvelun 
kaikissa tilanteissa. 

Monet turistit haluavat 
vierailla kirkoissa ja hauta-
usmailla. Jokaisella kirkolla 
ja sitä ympäröivällä kalmis-
tolla on oma historiansa, 
joka kiinnostaa myös vieras-
paikkakuntalaisia. Kauniit ja 
hyvin hoidetut haudat muis-
tomerkkeineen miellyttävät 
katsojan silmää.

Jos on vieraillut ulkomai-
den hautausmailla, on saa-
nut huomata, miten niiden 
yleisilme poikkeaa huomat-
tavasti suomalaisista hauta-
usmaista. Muistomerkeissä 
voi olla tavanomaisten hen-
kilötietojen lisäksi esimer-
kiksi kuva vainajasta.

Useita vaihtoehtoja 
Hautakiviyrittäjä Heikki 

Harju tuntee jo hautaki-
ven ulkonäön perusteella, 
miltä ajalta kyseinen muis-
tomerkki on. Kullakin vuo-
sikymmenellä on melkein 
oma hautakivimallistonsa ja 
värivaihtoehtonsa. 

Vanhoilla hautausmailla 
tapaa hyvin korkeita ja le-
veitä hautakiviä, jollaisia ny-
kyisin harvemmin laitetaan. 
Vanhimmat hautakivet ovat 
joko harmaita tai tummia, 
mutta nykyisin on muitakin 
värivaihtoehtoja.

Nykyisin on Mäntsälän 
punainen hyvin suosittu, 
yrittäjä Harju tiesi kertoa ja 
mainitsi perinteisen musta-

Koilliskivestä monenlaisia hautakiviä
Yrittäjä Heikki Harju Koilliskivestä palvelee 

kirkon tuntumassa olevasta yrityksestään käsin. 
Hänen erikoisalaansa ovat hautamuistomerkit. 

Muistomerkit kertovat menneistä ajoista ja 
siirtävät kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle. 

kiven olevan edelleen aika 
suosittu värivaihtoehto.

Kiven pintaan voidaan 
kaivertaa tai istuttaa esi-
merkiksi risti, lintu, enkeli 

tai jokin muu kuvio. Näin 
kivestä saadaan vainajasta 
kertova yksilöllinen muis-
tomerkki. 

Koon ja värin lisäksi ny-

Iso-Syötteen Matkailuyhdistys ry 

SYYSKOKOUS
to 3.9.2009 klo 17.00 Hotelli Iso-Syötteellä 

Kokouksessa ovat esillä sääntömääräiset asiat ja
talven markkinointikampanjan esittely. 

Tervetuloa!

hokselta, jossa olen asunut 
lähes koko ikäni. Vaimo 
sai työtä paikallisesta ap-
teekista. Toiveenamme on 
löytää Pudasjärven lähitun-
tumasta omakotitalo, jossa 
on mahdollisuus harjoittaa 
verstastoimintaa. Yrittäjä-
koulutuksen ansiosta yrityk-
sen perustamiseen liittyvät 
anomukset ja paperihommat 
ovat sujuneet mutkattomas-
ti. Lisäksi Pudasjärveläiset ja 
myös Pudasjärven yrittäjät 
ovat ottaneet hyvin vastaa, 
jopa työllistäneet esimerkiksi 
saunatilojen saneerauksissa, 
jossa tuotteet räätälöidään 

asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti, turvallisuustekijät 
myös huomioon ottaen, ker-
too Juha Kylmänen

-Perheeseeni kuuluu vai-
mo ja neljä lasta, jotka ovat 
jo opiskelemassa muualla. 
Olen syntynyt Rovaniemel-
tä ja vaimoni on syntyisin 
Posiolta.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Saunanlauteet ovat Juha 
Kylmäsen yksi päätuote.

kyisin on mahdollisuus va-
lita erimuotoisia kiviä, kuten 
muotoon louhittuja, hiottuja 
tai sahattuja. Malleja on 
kymmeniä erilaisia, joihin 
voidaan valmistaa esimer-
kiksi kynttilälyhty.

Kiviin on mahdollisuus 
tilata lisäkaiverruspalve-
lu yrityksen kotisivuilta. 
Kaiverrettavat nimet ja ai-
katiedot siirretään suoraan 
kaiverruskoneeseen alku-
peräisellä kirjasinmallilla. 
Paras mahdollinen loppu-
tulos varmistetaan tekemällä 
kaiverrukset sisätiloissa.

Omaiset voivat käydä 
kotisivuillamme ja tutustua 
rauhassa mallivaihtoehtoi-
hin ja pyytää sopivalta tun-
tuvasta mallista tarjouksen. 
Olemme näin halunneet 
helpottaa omaisten valintaa, 
Harju selvitti.

Jos joku haluaa laittaa 
omaisen haudalle itse luon-
nosta löytämänsä luonnon-
kiven, palvelemme senkin 
työstämisessä hautamuisto-
merkiksi.

Koilliskivi käyttää Suo-
mesta louhittuja luonnon-
kiviä kuten Varpaisjärven 
mustaa, Ylämaan spektroliit-
tiä, Oulaisten ruskeaa, Ku-
run ja Ristijärven harmaata, 
Mäntsälän, Vehmaan, Tai-
vassalon ja Liedon punaista 
sekä Kurun punaruskeaa.

Koilliskivi toimittaa hau-
takiviä koko maahan pitkä-
aikaisten ja luotettavien yh-
teistyökumppaneiden kaut-
ta. Koilliskivi on Suomen 
Kiviteollisuus ry:n jäsen.

Rauni Räisänen  

Heikki Harju (kuvassa) kertoo, että ehtikulta painetaan 
kaiverrukseen kiinnitysaineen avulla.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy
nyt joka viikko!

Seuraava Pudasjärvi-lehti
ilmestyy 26.8.
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Kehitysvammaisten kesäkisoissa
liikunnan riemua parhaimmillaan

Aurinkoisen päivän aikana 
saimme yhden sadekuu-
ron, mutta se ei kilpailijoi-
ta lannistanut. Yleisöä oli 
saapunut paikalle runsaasti 
ja heidän kannustuksensa 
olikin tärkeää kilpailijoil-
le. Päivän aikana koettiin 
riemukkaita hetkiä, tehtiin 
hyviä urheilusuorituksia, 
tavattiin tuttuja ja nautittiin 
kioskien antimista. Ruokailu 
tapahtui Lakarin koululla ja 
vaikka välillä jonoja siellä 

Pohjois-Pohjanmaan tukipiirin 25. kesäkisat
kokosivat kilpailijoita yli 300 Pudasjärven

Suojalinnan kentälle. Väkeä päivän aikana oli 
kentällä arviolta noin 700 ja ilmassa oli suuren 

urheilujuhlan tuntua.

Avajaismarssissa lipunkantajina Pudasjärven Jaana Mosorin ja Anne Herukka.

Kisojen avauksen suoritti kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki.

Miesten 400 metrin juoksussa mentiin vauhdikkaasti.

syntyikin, niin palautteen 
mukaan ruoka oli erittäin 
hyvää ja sitä oli riittävästi. 

Kisat aloitettiin perintei-
sesti kisamarssilla jonka jäl-
keen kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
toivotti kisaväen tervetul-
leeksi Pudasjärvelle. Vesa 
Riekki korosti vanhempien 
ja kaupungin välistä vuo-
ropuhelua ja toi esille myös 
kehitysvammaisten oikeu-
den elää arvostettua elämää. 

Riikka Sarajärvi luki kisava-
lan ja sen jälkeen kirkkoherra 
Oskari Holmström yhdessä 
kanttori Keijo Piiraisen kans-
sa piti kisahartauden. 

Puheiden jälkeen kisat 
pääsivät vauhtiin ja tänä-
kin vuonna suosituimpia 
lajeja olivat tikan- ja pal-
lon- sekä saappaanheitto. 
Näissä lajeissa oli osallistujia 
lähemmäs sata lajissaan. 
Nokian saapas sai kyytiä 
kun miehet heittivät saa-
pasta parhaimmillaan yli 20 
metriä. Kävelykilpailussa 
koetaan aina jännittäviä 
hetkiä, on tärkeää, että kä-
vely ei muutu juoksuksi ja 
niinpä radan varrella kuu-
luikin useampaan kertaan; 
”rauhallisesti, rauhallisesti, 
muista kävellä”.

Kaikki kilpailijat saivat 
osallistumismitalin ja lajeista 
aina kolme parasta palkittiin. 

Palkintokorokkeella nähtiin-
kin mahtavia tuuletuksia ja 
iloisia ilmeitä. Palkintoja oli 
jakamassa kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki, Osuuspankin toimi-
tusjohtaja Teuvo Perätalo, 
Kehitysvammaisten tuki-
liiton Pohjois-Pohjanmaan 
aluekoordinaattori Ritva Still 
sekä Popoken puheenjohtaja 
Sirpa Timonen-Nissi.

Päivä huipentui perin-
teiseen viestiin, jossa tällä 
kertaa lajina oli sählypallon 
kuljettaminen paistinlastalla. 

Joukkueita oli seitsemän ja 
tiukan kisan jälkeen Raahen 
joukkue sai kotiinviemisiksi 
viestin kiertopalkinnon. Ensi 
vuonna kisat järjestetään 
Haapajärvellä, kisavalmis-
telut ovat siellä jo alkaneet-
kin. 

Kisat vaativat suuren va-
paaehtoisjoukon ja ilman yh-
teistyötä ei näin suuria kisoja 
pystyisi järjestämäänkään. 
Haluamme kiittää kaikkia 
yhteistyökumppaneita ja 
talkooväkeä! Teidän ansi-
ostanne kisapäivä saatiin 

onnellisesti vietyä läpi!
Kisojen tulokset löyty-

vät kokonaisuudessaan Po-
poken omilta nettisivuilta 
osoitteesta: http://www.
popoke.kvtl-yhdistykset.
net/

Pohjois-Pohjanmaan
kehitysvammaisten tukipiiri
Pudasjärven kehitysvam-

maisten tukiyhdistys

Kuvat Juha Nyman

Kisamarssi on kisojen yksi kohokohdista.
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Kisavalan luki Pudasjärven Riikka Sarajärvi.

Saapas sai kyytiä lähes sadalta osallistujalta.

Pudasjärven kirkkoherra Oskari Holmström ja kanttori 
Keijo Piirainen.

Miesten 100 metrin palkintojenjako. Palkintojenjakajana Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Teuvo Pe-
rätalo. Pudasjärven Osuuspankki oli tukemassa Kehitysvammaisten kisatapahtumaa merkittävällä panoksella. 
–Tällainen toiminta on meidän strategian perustehtävää. Haluamme olla edistämässä liikuntaharrastusta ja 
vapaaehtoistoiminta, joka mahdollistaa omalta osaltaan tällaisten kisojen järjestämistä, totesi myös kisapaikalla 
kisoja seurannut toimitusjohtaja Teuvo Perätalo.

Miesten tikanheiton voittaja Pudasjärven Leo Kuurola (keskellä).

Viestin voittajaksi tänä vuonna tuli Raahen kehitys-
vammaisten tuki ry.
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-kalastusmatkailun kehittämiskehittämishanketta valmistellaan KalaMatkalle

Kalastusmatkailun kehittä-
minen sopii hyvin erityisen 
hyvin tälle alueelle, koska 
vesistöihin liittyvän matkai-
lun kehittäminen on alueen 
luontainen voimavara ja 
aihepiirin kehittäminen on 
kirjattu myös maakunnan ja 
kuntien pitkän aikajänteen 
kehittämistavoitteisiin. 

Pääosa alueen tärkeim-
mistä matkailupalvelutoi-
mijoista on jo ennakkoon 
sitoutunut KalaMatkalle-
hankkeeseen. Ne vesialuei-
den haltijayhteisöt ja yrityk-
set, jotka eivät ole vielä il-
moittautuneet hankkeeseen, 
ehtivät vielä mukaan. 

Myös vähittäiskauppa-, 
huoltamo- ja erilaisten kios-
kiyritysten olisi hyvä nähdä 

Kalastusmatkailun kehittämiseksi Pudasjärven 
ja Taivalkosken alueelle on valmisteltu 

kehittämishanketta Pudasjärven kaupungin 
elinkeinotoimen työnä. Aloite hankkeen 
valmistelemisesta on alun perin tullut jo 
pari vuotta sitten lukuisilta Pudasjärven 

alueen yksityisiltä vesialueen haltijoilta ja 
matkailuyrityksiltä. 

hanke uutena kehittämisen 
ja yhteistyön mahdollisuu-
tena. He yleensä hyötyvät 
taloudellisesti ensimmäisenä 
kalastusmatkailijoista. 

Hankkeen eteenpäin vie-
miseksi täytyy etukäteen 
olla selvillä yrityksiltä ja yh-
teisöiltä koostuva yksityinen 
rahoitus, jonka osuudeksi 
on kaavailtu 10 prosenttia 
hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. 

Kun yksityinen rahoi-
tus kokonaisuudessaan on 
selvillä, voidaan hanke-esi-
tys lähettää käsiteltäväksi 
Pudasjärven ja Taivalkos-
ken kunnalle. Hankkeen 
kuntarahoitusosuudeksi on 
esitetty 20 prosenttia. Han-
ketta on tarkoitus esittää 

Pohjois- Pohjanmaan liitolle 
rahoitettavaksi maakun-
nan kehittämisrahalla. Reilu 
puolitoistavuotta kestävän 
hankkeen kokonaiskustan-
nukset ovat noin 132 400 
euroa. 

Kalastuksesta myytäviä 
matkailutuotteita
Suunnitteilla olevassa Ka-
lamatkalle-hankkeessa on 
tarkoitus parantaa alueen 
kalastusmatkailuun ja eri 
palveluihin liittyvää asiakas-
tiedotusta ja markkinointia, 
mutta myös eri toimijoiden 
tieto- taitoa sekä keskinäistä 
yhteistyötä. 

Hankkeen aikaan teh-
dään eri toimijoiden yhteis-
työnä kalastuksen liittyviä 
myytäviä matkailutuotteita, 
jotka täyttävät yhteisesti 
sovitut laatukriteerit. Tietyn-
lainen laatuajattelu kosket-
taa myös kalastuskohteita. 
Haastavimpina tuotteina 
ovat erilaiset opastetut talvi- 
ja kesäkalastusretket. 

Kehittämistyö kokonai-
suudessaan tukeutuu pää-
asiassa alueella jo olemassa 
oleviin matkailuun sovel-
tuviin kalastuskohteisiin 
sekä matkailu- ja muiden 
yritysten palveluihin.

Tiedotusta ja 
markkinointia 
keskitetään
Alueen kalastusmatkailusta 

on nykyään olemassa tietoa 
monessa muodossa, kuten 
esitteissä tai internetissä, 
mutta tieto on valitettavasti 
hajallaan. Tiedottaminen ja 
asiasisältö on myös kirja-
vaa. Iijoen kalastusalueen 
olemassa olevalle www.ii-
joki.fi-sivustolle on tarkoitus 
koota alueen kalastusmat-
kailua ja yritysten palvelu-
ja koskevaa informaatiota 
kattavasti. Sivuston kautta 
käytettävissä olevissa kart-
tapalveluissa piilee myös 
hienoja mahdollisuuksia 
niin kalastuskohteille kuin 
alueen eri yrityksille. Esi-
merkiksi yritysten ”näky-
vyyden” parantuminen on 
varmaa.

Koska matkaileva kalas-
tajaseurue tai perhe voi olla 
kiinnostunut hyvin erityyp-
pisistä kalastuskohteista ja 
käyttää mielellään alueen 
eri palveluja, miksikä niitä 
koskevia tietoja kannattaisi 
piilotella. Erityisesti ennak-
koinformaation saanti on 
vain tehtävä mahdollisim-
man helpoksi.

Hankkeen valmistelun 
aikana eri osapuolien kanssa 
käydyissä keskusteluissa on 
tullut vahvasti esille, että 
kalastusmatkailun toimialan 
ja siitä kiinnostuneiden eri 
toimijoiden keskinäistä yh-
teistyötä on syytä kehittää. 

Yksityiset vesialueiden 
haltijat ovat usein tottuneet 
toimimaan yksin, mutta nyt 
suunnitelmissa on kehittää 

yhteistyötä laajalla rintamal-
la yli kuntarajojen. Yhteis-
työtä tarvitaan mm. kuntien 
matkailutoimen, matkailun 
eri yhteistyöryhmien, ve-
sialueiden haltijoiden sekä 
matkailu-, vähittäiskauppa- 
ja erikoistavarakauppojen 
kesken. 

Kalastusmatkailulla 
taloudellista merkitystä
Pelkistetyimmillään vapaa-
ajan kalastusmahdoll i -
suuksien tarjoaminen on 
kalastuslupien myyntiä. 
Yhteistyötä tekemällä ja 
tehokkaalla tiedottamisella 
asiakkaille voidaan tarjota ja 
myydä monenlaisia palvelu-
ja, joita kalastusta harrastava 
matkailija lomansa aikana 
tarvitsee. 

Useita vuorokausia tai 
vaikkapa viikon alueella 
viipyvä matkailija käyttää 
eri yritysten palveluja ja lisää 
alueelle jäävää matkailutu-
loa. Esimerkiksi 3 hengen 
viikon kestävällä kalastus-
lomareissulla lomapaikka-
kunnalle jäävä rahasumma 
on herkästi 500-1000 euroa. 
Tästä on lupa päätellä, että 
eri paikkakunnalta alueel-
lemme tuotu raha lisää yri-
tysten kannattavuutta ja 
tukee olemassa olevien työ-
paikkojen säilymistä. 

Kalastusmatkailun talo-
udellisesta merkityksestä 
alueelle on luvassa tutkittua 
tietoa. Vaelluskalat palaavat 

Iijokeen- hankkeeseen liitty-
en Oulun Yliopiston Thule-
instituutti tekee tulevana 
syksynä kalastajakyselyn 
1500 alueella vierailleelle 
kalastajalle. Kyselyssä sel-
vitetään mm. ulkopaikka-
kuntalaisten kalastajien ra-
hankäyttöä ”Iijokilaakson” 
kuntien alueilla.

Alueella monipuolisia 
kalastuskohteita
Pitkällä aikajänteellä alu-
eella on erinomaisen hyvät 
mahdollisuudet kehittyä 
nykyistäkin vetovoimaisem-
maksi kalastusta harrasta-
van matkailijan lomakoh-
teeksi. Usein unohdetaan, 
että moni kauempaa tuleva 
kalastuksen harrastaja voi 
olla hyvinkin kiinnostunut 
muistakin kuin lohensukuis-
ta kalalajeista.
Runsaslukuisena esiintyvät 
ahvenet, hauet ja erikokoiset 
särkikalatkin lämmittävät 
monen matkaavan kalastuk-
sen harrastajan mieltä. Tämä 
asia on nähty omakohtaises-
ti lukuisia kertoja tänäkin 
kesänä. Tulevaisuudessa 
toivon mukaan vahvistuvat 
vaelluskalakannat tekevät 
alueesta entistäkin vetovoi-
maisemman lomailukoh-
teen. Joten toivossa eletään.

Pertti Kuusisto

Nuoria matkailevia kalamiehiä Livojoen Kynkäänkoskella.

Iloinen kalastajapoika isänsä kanssa Iijoen Jaaska-
monkoskella.

JP AUTOMAALAAMO
- AUTOMAALAUKSET
- KOLARIKORJAUKSET
- LASINVAIHDOT

Avoinna ma-pe 8.00-16.00
Puh. 040 562 6833, 040 564 8614
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

Puh. 0400 374 259
Fax (08) 838 237

j.sarkela@luukku.com
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

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

Autokorjaamo

Myllyvaarantie 541, 93277 Iinattijärvi
Jouni Vikström

Puh. 040 536 6750

TH-MOTOR
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Vaikka varsinainen kesä-
lomakausi on päättymässä, 
kalastuskausi jatkuu edel-
leen. Niinpä Korpisen kalas-
tuskunta ja kyläseura päät-
tivät yhdistää kesäkauden 
päättäjäiset ja kalastuskau-
den yhdeksi tapahtumaksi, 
jonka pääasiana on kala ja 
kalastus. 

Kalastaminen ja lohet 
ovat olleet yksi puhutuim-
pia aiheita viime viikkoina. 
Korpisella jatketaan samal-
la linjalla eli puhumalla 
aiheesta lisää. Tilaisuuteen 
tulee Iijoen kalastusalueen 
puheenjohtaja Jari Jussila 
läppärinsä kanssa, joten 

Kalatapahtuma Holapan törmällä
Korpisen kylällä Holapan pihamaalla pidetään 

kalatapahtuma ensi viikon perjantaina. 
Tapahtumassa kuullaan Jari Jussilan 

kertomana viime tiedot Lohet palaavat Iijokeen 
-hankkeen tiimoilta. Lisäksi saadaan oppia 

perhokalastukseen ja kalankäsittelyyn
liittyvistä asioista. 

Oulun yliopisto toteuttaa 
vaelluskalojen palauttami-
sen taloudellisten ja sosiaa-
listen vaikutusten arvioinnin 
Vaelluskalat palaavat Iijo-
keen -hankkeessa aikavälillä 
2008-2010. 

Keväällä ja alkukesästä 
haastateltiin yli 30 majoitus- 
ja ohjelmapalveluyrittäjää. 
Haastateltavien joukossa 
olivat muun muassa Pudas-
järveltä Camping Livojoki 
ja Eskolan Lomamajat ja 
Taivalkosken puolelta Hir-
vipirtti. 

Yrittäjiltä saatiin tietoa 
muun muassa kalastus-
matkailijoiden tuomasta 
liikevaihdosta eli kalastus-
matkailun nykyisistä välit-
tömistä talousvaikutuksista. 
Mikäli lohet kotiutuisivat ja 
palaisivat Iijokeen, se olisi 
yrittäjien näkemyksen mu-
kaan toivottu piristysruiske 
kalastusmatkailun kehittä-
miseen.

Jos Iijoesta saataisiin lo-
hia, kotimaisten matkaili-
joiden kiinnostus kasvaisi, 

Kalastusmatkailun merkitystä tutkitaan  
Iijoen vesistöalue on tällä hetkellä Suomen 

suosituimpia virkistyskalastusalueita. 
Matkailuyrittäjät uskovat, että vaelluskalat 

tulevat lisäämään kalastusalueen 
vetovoimaisuutta. Oulun yliopisto tekee 
tutkimusta kalastuksen merkityksestä 

matkailusektorille.

uskoi Hirvipirtin yrittäjä Jac-
gueline Keskitalo-Weber.

Eskolan Lomamajoilla 
viipyvät matkailijat ovat 
toistaiseksi olleet lähinnä 
sunnuntaikalastajia. 

Mikäli lohet palaavat Kor-
pijokeen, silloin sillä on mer-
kitystä, totesi Vesa Tervonen 
Eskolan Lomamajoista.

 
Kyselytutkimus 
kalastajille ja asukkaille
Syksyllä 2009 Iijoen vesistön 
alueella kalastusluvan os-
taneille lähetetään lomake, 
jolla selvitetään kalastajien 
harrastukseensa liittyvää 
rahankäyttöä matkustami-
seen, majoitukseen, elintar-
vikkeisiin ja muuhun. Näin 
saadaan mitattua välitöntä 
kalastusmatkailun tulovir-
taa. 

Kyselyllä tutkitaan ra-
hankäytön lisäksi kalastajien 
taustoja, kuten kotipaikkaa, 
ikää, ammattia ja heidän 
kalastuskohteen valintaansa. 
Samalla kartoitetaan palve-
lutarpeita esimerkiksi liitty-

en ohjattuun kalastukseen. 
Nämä tiedot auttavat muun 
muassa vesien alueiden 
omistajia kalastuskohteiden 
ja lupakäytäntöjen sekä mat-
kailuyrittäjiä tuotteiden ja 
palveluiden suunnittelussa. 

Kesän aikana on tehty 
niin kutsuttuja verrokki-
haastatteluja jokivarressa 
kalastaville eli haastateltu 
kalastajia heidän matkallaan 
eri tarkoituksiin käyttämistä 
rahasummista. Näin saa-
daan tietoa siitä, kuinka 
paljon kalastajien matkan 
jälkeen antamat tiedot ero-
avat matkan yhteydestä 
antamista tiedoista. 

Kyselytutkimus alueen 

asukkaille järjestetään ke-
väällä 2010. Siinä selvitetään 
haastatteluin ja kyselyjen 
avulla muun muassa vael-
luskalojen palauttamiseen 
liittyviä odotuksia, toiveita 
ja epäilyjä sekä sitä onko löy-
dettävissä yhteistä tahtotilaa 
ja suunnitelmaa vaelluskalo-
jen palauttamiseen

Edellä kuvattujen selvi-
tysten lisäksi Oulun yliopis-
to tekee Helsingin yliopiston 
ympäristöekonomian tutki-
joiden johdolla arvottamis-
tutkimuksen kalastusluvan 
ostaneille syksyllä 2010. Sii-
nä tutkitaan erityisesti vael-
luskalojen palauttamisen 
mahdollisia hyötyjä. (rr)

Iijokeen siirretyt lohet kiinnostavat myös paikallisia asukkaita. Tutkija Mikko Jaukkurin ympärille kokoontui Sii-
vikon sillalle väkeä kuuntelemaan radiolähettimestä kuuluvia ääniä.

kaikki pääsevät näkemään, 
missä päin istutetut lohet 
luuraavat. 

Iijoen lohikannan palaut-
tamishanke on ollut kala-
miesten mieleen. Mikäli 
siirtoistutushanke onnistuu, 
lohi voisi olla myös monen 
mökkimajoituspalveluja 
tarjoavan mieleen. Kylälle 
saataisiin näin tulemaan 
kalastusmatkailijoita, jotka 
loisivat kylälle työpaikkoja 
ja elinvoimaisuutta.   

Kalatapahtuman yhte-
ydessä on mahdollisuus 
nähdä, miten kalankäsitte-
ly tehdään oikeaoppisesti. 
Pertti Kuusisto on lupau-

tunut näyttämään kalojen 
filerointia. Lisäksi hän aikoi 
esitellä pienimuotoisesti jigi- 
ja perhokalastusvälineitä. 

Mukaan on pyydetty 
myös Pudasjärven riistan-
hoitoyhdistyksen toimin-
nanohjaaja Mikko Lehtolaa, 
joka on innokas kalamies. 
Hän on kiinnostunut ja 
perehtynyt perhojen teke-
miseen, joten jos hän tai 
joku hänen valtuuttamansa 

Väriltään kyyt ovat harmaita, 
harmaanruskeita tai mustia. 
Sinertävät ja harmaat ovat 
yleensä koiraita ja ruskeat 
naaraita. Mustissa kyissä on 
molempia sukupuolia. Kyyn 
pää, joka on litteä ja kolmio-
mainen, erottuu selvästi 
muusta ruumiista. Kyyn 
päässä on isompien suomu-
jen välissä pienien suomujen 
jonoja. Kyyn silmäterä on 
pystyssä oleva soikio. Se-
lässä kyyn koko mitalla on 
sahalaitakuvio, jota mustilla 
kyillä ei välttämättä näy. 
Vatsapuoli voi olla vaalea, 
harmaa tai tumma, ja aivan 
hännän pää on vatsapuolelta 
keltainen tai oranssi.

Aikuinen kyykoiras on 
yleensä noin 60 senttiä pitkä 
ja naaras hieman pitempi. 
Kyy synnyttää eläviä poika-
sia, jotka ovat 14–23 sentin 
mittaisia.

Ravintonaan kyyt käyt-
tävät sisiliskoja ja pikkuni-
säkkäitä. Myös sammak-
koeläimet kelpaavat. Myös 
linnunpoikaset ja munat 
kelpaavat kyyn ravinnoksi. 
Kyy nielee ravintonsa ko-
konaisena, mikä muodostaa 
rajan saaliin koolle. Tavan-
omaisen aterian jälkeen kyy 
sulattelee saalistaan pari 
päivää, ja sulattelun alku-
päivinä kyyn liikkuminen 
on vaivalloisesti. 

Haukat ja siilit ovat kyyn 
luontaisia vihollisia. Kyyt 
välttelevät myös paikkoja, 
joissa on muurahaisia, jotka 
eivät kuitenkaan voi saa-
listaa ravinnokseen elävää 
kyytä toisin kuin joskus 

Kyykäärmeet lisääntyneet
Viime viikkoina on tehty useita 

kyykäärmehavaintoja etelä- ja kaakkoisosassa 
Pudasjärveä. Monikaan käärmeen tavannut ei 
ole nähnyt kyytä koskaan aikaisemmin, joten 

havaintojen perusteella voi sanoa kyiden 
lisääntyneen. 

luullaan.
Kyy käyttää verimyrkkyä 

saalistukseen ja puolustau-
tumiseen. Vaikka kyy on 
myrkyllinen, sen puremat 
ovat harvoin vaarallisia ai-
kuisille lukuun ottamatta 
allergisia henkilöitä. Lap-
sille ja iäkkäille purema 
on vaarallisempi. Kaikkien 
tulee kuitenkin pureman 
saatuaan välittömästi ha-
keutua lääkärille. Ohjeena 
on välttää liikkumista sekä 
erityisesti purrun kohdan 
liikuttamista. Purtu raaja on 
hyvä lastoittaa, ettei se pääse 
liikkumaan. Lastaksi käy 
esimerkiksi oksa paremman 
puutteessa. Puremaa voi 
helpottaa kyypakkauksella, 
joka sisältää lähinnä kivun 
lievitykseen tarkoitettua 
kortisonia. Ensiapupoliklini-
kalla annettavan vastamyr-
kyn tarvetta.

Kyiltä pysyy turvassa, jos 
tömistää maata kulkiessaan 
tai jos pitää jalassa pitkävar-
tisia saappaita. Tömistely 
pelottaa kyyt tehokkaasti 
karkuun, sillä vaikka niiden 
kuuloaisti on heikko, ne 
aistivat maan värähtelyn 
kaukaakin ja pelkäävät sitä. 
Saappaat taas suojaavat pu-
remilta. Pihapiirissä kyyn 
karkottaminen onnistuu 
parhaiten pitämällä nurmik-
ko lyhyenä. Kyy on kuiten-
kin täysin harmiton, mikäli 
sitä ei säikäytä tai kiusaa, 
jolloin se saattaa puolustau-
tua puremalla. Yleensä kyy 
kuitenkin ennemmin yrittää 
paeta kuin puree. (rr)

perhomies ehtii kiireiltään 
paikalle, nähdään varmaan 
miten perho syntyy ja miten 
se Holapanvirtaan lentää. 
Eniten katsojia tietenkin jän-
nittää, antautuvatko virrassa 
uiskentelevat harjukset vie-
raileville perhomiehille. 

Kyläseura puuhaa Hola-
pan pihamaalle kahvionta-
paisen, josta saa kahvia ja 
naisten leipomia munkkeja. 
(rr)

Holapanvirrasta on moni kalamies käynyt harjusta 
pyytämässä.

Selässä kyyn koko mitalla on sahalaitakuvio, jota mus-
tilla kyillä ei välttämättä näy. Kuva: Tero Laakso.

”Vaikka kyy on myrkyllinen, sen puremat
ovat harvoin vaarallisia aikuisille lukuun 
ottamatta allergisia henkilöitä. Lapsille 
ja iäkkäille purema on vaarallisempi. 

Kaikkien tulee kuitenkin pureman saatuaan 
välittömästi hakeutua lääkärille.”
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-Rata on suora, tasainen ja 
tilaa on runsaasti. Tänne 
tullaan toistekin, kommen-
toi FHRA:n puheenjohtaja 
Tapio Väljä yhteenvetonaan 
ensimmäisen kisapäivän 
jälkeen lauantaina 8. päivä 
elokuuta. 

Käytännön organisaat-
torina paikallisella tasolla 
oli Taivalkosken moottori-
kerho, jolle yleisön joukosta 
jaettiinkin runsaita kiitoksia 
onnistuneesta koko perheen 
tapahtumaksi sopivasta ki-
sasta.

Tällä kertaa paikalla oli 
yksi ”vain” 3000 hevosvoi-
man kisa-auto. Sitä ajoi pu-
dasjärvinen tosissaan kilpaa 
ajava kiihdytysautoilija Mar-

Uusi yleisötapahtuma Pudasjärvelle
Kiihdytysajojen SM-kisat onnistuivat nappiin

Yleisö ja kisajärjestäjät kiittelivät kilpaa pari 
viikkoa sitten pidettyjen kiihdytysautojen 

SM-kilpailujen järjestelyjä ja puitteita. 
Mikäli kilpailun järjestäjän Finnish Hot 
Rod Associationin eli FHRA:n tahdosta 

on kiinni, niin kiihdytyskisoja järjestetään 
vastaisuudessakin. 

ko Lantto. Suomessa on vain 
yksi saman tason aktiivikil-
pailija ja koko Euroopassa 
heitä on 40-50. EM-kisoissa 
autojen tehot voivat nousta 
jopa yli 8000 hevosvoimaan. 
Tämän teholuokan kilpaläh-
töjä Pudasjärvellä ei tulla 
näkemään.

Kisapaikan eli Pudasjär-
ven lentokentän kiitoradan 
asfaltti noudattaa IATA eli 
Kansainvälisen ilmailujär-
jestön määräyksiä. Pinta on 
karkeahko. Mikäli ajetaan 
suurempitehoisia kiihdy-
tysautoja kuin nyt Pudas-
järvellä nähty Lanton aja-
ma ProMod-luokan ajopeli, 
niin radan pinta pitäisi olla 
huomattavasti hienompaa 

ainesta kuin lentokenttien 
kiitoradoilla, jotta renkaat 
eivät sutisi tyhjää suurten 
tehojen voimasta. Jos kiso-
ja toistekin Pudasjärvellä 
järjestetään, niin autojen 
teholuokat tulevat olemaan 
samaa luokkaa kuin tällä 
kertaa.

Yllätys 1: Liika vauhti 
kielletty 
Pudasjärven lentokentällä 
pidetty kiihdytysautokisa 
oli lajissaan ensimmäinen 
koskaan Pohjois-Suomessa 
pidetty vauhtikisa. Monelle 
kisakatsojalle oli ensimmäi-
nen kerta tilaisuus tutustua 
tämän lajin urheiluautoi-
luun. Lajia tuntemattomista 
monet varmaankin kuvitte-
levat, että kiihdytyskisoissa 
pyritään ajamaan niin lujaa 
kuin vain parhailla mah-
dollisilla virityskeinoilla 
autosta suinkin vauhtia irti 
saa. Väärin.

Useimmissa kiihdytysau-
tokisojen luokissa on määrät-
ty lyhin sallittu aika, minkä 

Yleisön määrä ylitti kaikki etukäteisodotukset.

Innostuneen yleisön mielipiteitä 
Tuomas Oravainen, 
Pudasjärvi
Tosiaan tällä kylällä mitä 
tapahtumia on ollut, niin 
kaikista paras tähän men-
nessä. Tietoa tästä kisasta 
oon hankkinut netistä ja 
V8-lehdestä. On näitä tullut 
kierrettyä. Nyt lopultakin 
nämä saatiin omalle kylälle. 

Järjestelyt on mennyt 
nappiin. FHRA:n ihmiset 
on 70-luvulta tehneet tätä 
hommaa, niin kokemusta 
on. Siitähän se lähti ensim-
mäisen kerran nämä kiihdyt-
telyt täällä kentällä kun tuo 

Mauri Sipilä 
torikauppias, Padasjoki
Näissä ajoissa on ollut suht 
koht hyvin väkeä, vaikka 
on ensimmäinen kerta, kun 
ne täällä näin pohjoisessa 
pidetään. Väkeä on aika 
paljon saman verran kuin 
Kalajoella - voi pikkusen 
vähemmän olla. Kiihdytys-
ajoihin osallistuvissa moot-
toripyöräilijöitä oli paljon, 
ja jenkkiautoporukkaa oli 
täällä enemmän kuin eteläs-
sä nykyään. 

Heidi Leinonen ja 
Jori Tauriainen sekä 
Herkko 4 kk
Herkko äänesti  kisojen 
puolesta katseellaan – eikä 
hellittänyt katsettaan kiih-
dytysautoista hetkeksikään. 
-Tämä oli paras tapahtuma 
Pudasjärvellä, ehdottomas-
ti, ja vieläpä koko perheen 
tapahtuma.

Seija ja Jarkko Viren, Ranua
Kannatti tulla katsomaan. Asteikolla nelosesta kymppiin 
ehdottomasti ihan kympin arvoiset kisat, ehdottomasti 
saisi jatkua. Ja parasta oli kaikki nämä ajot, ja Marko Lan-
ton spurtti, entinen pudasjärvinen nykyinen ranualainen 
perheenäiti Seija Viren kertoi, ja lapset Richard Viren ja 
Monika toivoivat samaa.

Kiihdytyskisojen katsojamäärä hämmästytti. Kunnanval-
tuuston jäsen oli täällä käymässä. Oli ihmetellyt, että miten 
tämä vetää näin väkeä. Pudasjärven markkinat on paik-
kakunnan ykköstapahtuma. Tämän kisan kun saisi oikein 
kunnolla tunnetuksi ja tosissaan toimimaan, niin tämä toisi 
tosi hyvin kunnalle rahaa ja muillekin; matkailuyrityksille, 
ruokakaupoille, kaikki pärjää.  Tätä ei oo kunnolla mainos-
tettu. Me ollaan jätkien kanssa viidakkorumpuna laitettu 
tästä kisasta tietoa eteenpäin. Kyllä ne vielä avaa silmät 
kun huomaa nämä väkimäärät ja miten täällä on porukkaa. 
Ja tämä on hyvä koko perheen harrastus. Taivalkosken 
moottorikerho teki kyllä miehen työn kun järjesti nämä 
kisat tänne.

kisamatkaan eli ¼-mailin eli 
402,33 metrin matkalla aikaa 
saa käyttää.  Kiihdytyski-
soissa lähdetään matkaan 
pareittain, ja voittaja pääsee 
jatkoon kisaamaan voitosta. 
Jos vauhtia on liikaa eli aika 
jää alle sallitun, niin silloin 
vauhdikkain kilpailija hä-
viää lähdön, vaikka olisikin 
nopein. 

Yllätys 2: Nuoria ja 
naisia mukana
Kaikkein suurin osallistu-
jamäärä kiihdytyskisojen 
Junior Dragster -luokan läh-
döissä. Mukana oli yhteensä 
15 kilpailijaa. 

Junioriluokasaa kilpailun 

voi aloittaa sinä vuonna, kun 
täyttää 8 vuotta. Nuorimmat 
voivat olla, ja olivat, siten 
7-vuotiaita eli vasta loppu-
vuodesta 8-vuotta täyttäviä. 
Tässä luokassa tytöt olivat 
erittäin vahvasti mukana. 
Heitä oli yhteensä seitse-
män, eli lähes puolet. 

Monen tiimin katoksen 
alla huollettiin ja trimmattiin 
niin isän, äidin kuin lasten-
kin ajopelit.

Starttiin ilmoittautuneita 
oli 130. Kuskin lisäksi ku-
hunkin tiimiin kuului 3-10 
eksperttiä, jotka pitivät autot 
kilpakunnossa. Pelkästään 
kisaan osallistuneita oli siten 
arviolta runsaasti yli 500.

Järjestäjän arvion mu-

kaan lauantain ja sunnun-
tain yleisömäärä oli noin 
3000. Määrä on yllättävän 
suuri, sillä ennakkomainon-
ta tapahtumasta oli varo-
vaista, suorastaan vähäistä. 
Paremmalla tiedottamisella 
yleisömäärä olisi ehkä ollut 
tuplasti saman verran.  Löy-
sikö Pudasjärvi vastauksen 
kysymykseen, millä voisi 
houkutella kesävierailijoita 
ja turisteja kuntaan?  

teksti ja kuvat
Esko Leipälä

Kilpa-autoilija Marko Lantto näytti menemisen mallia 
kotikaupunkinsa lentokentällä.  Auton kaikki 3000 
heppaa savuttivat renkaita siihen asti, kunnes auton 
jarrutusvarjo piti laukaista.

Vielä alaikäiset mallailevat junioriluokan kiihdytysautolla, jonka nopeus nousee 
kisassa jopa 150 km/h.

Taivalkosken Moottorikerho 
tän aloitti. Siitähän se lähti 
ajatus kulukemaan, että jos 
saatas tänne tämä FHRA 
tänne ja saatais oikein kun-
non vehkeet. 

Sais tulla nämä kisat tän-
ne useammankin kerran. 
Kunta oli ensin sitä mieltä 
että pillaavat tämän kentän, 
mutta minusta se o ihan 
päinvastoin. Saahaan edes 
jotain toimintaa ja ihmisiä 
tänne. Justiin tämmöisiä 
tapahtumia. Ja tämä on mie-
lenkiintosempaakin.  Tänne 
tullee väkee ympäri Suo-
mea.
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Saunan lämmittäminen alkaa 
saunan raivaamisella, jotta 
lauteet sun muut kalusteet ja 
astiat eivät nokeutuisi. 

- Saunan lämmittämi-
seen menee aikaa kolmisen 

Jussi viihtyy lapsuusmaisemissaan
Turve-Jussit –nimisen yrityksen omistaja 

Juha Ylitalo rentoutuu mökillään ja kesäisten 
harrastustensa parissa.  Vapaapäivät hän 
käyttää akkujensa lataamiseen, sillä pian 
on edessä pimeä syksy ja talviset tuiskut. 

Korpisella Holapan Pajaniemessä sijaitsevassa 
lomapaikassa savusaunan lämmittäminen on 
olennainen osa Juha ja Päivi Ylitalon vapaa-

ajanviettoa.

 -Minä olisin laittanut tänne 
jo ajat sitten sähköt, mutta 
Päivi ei ole halunnut, Juha 
vinoilee vedenkantorei-
sullaan.

Huikea vaara-järvimaisema saa katsojan haukkomaan henkeä. Siinä kauniin maiseman sylissä on mukava 
veneilyä harrastaa. Suomen järvimaisema ei juuri tästään enää parane. Korpijoki näyttää parhaintaan.

tuntia, Juha kertoi lämmi-
tysrituaalista, johon myös 
Päivi-vaimo osallistuu.

- Jos sauna on hyvin läm-
mitetty, löylyä riittääkin 
pitkälle aamuyöhön, he sa-
noivat. 

Korkeahkolla törmällä 
sijaitsevaan savusaunaan 
Juha kantaa saunaveden jär-
vestä.  Saunomisen lomassa 
he käyvät uimassa Korpisen 
järvessä, jossa vesi on ollut 
lämpimien heinäkuunlo-
pun ja elokuunalun vuoksi 
lämmintä. 

Juhan ja Päivin mökki 
on rakennettu 15 vuotta 
sitten. Se on haluttu pitää 
mökkinä, joten sieltä puut-
tuvat esimerkiksi sähköt ja 
vesivessa.  

- Minä olisin laittanut 
tänne jo ajat sitten sähköt, 
mutta Päivi ei ole halunnut, 
Juha mainitsi mökkeilykult-
tuurin tarkoituksellisesta 
vaalimisesta. 

Juhan ja Päivin mökki si-
jaitsee ehkä koko kylän kau-
neimmalla paikalla Korpisen 
järven länsipäässä, josta 

Korpijoki lähtee jatkamaan 
matkaansa kohti Jaurakka-
järveä. 

Mökin kuistille avautuu 
kaunis vaara-järvimaisema, 
joka saa katsojan haukko-
maan henkeä. Elokuun täy-
den kuun aikaa järveen voi 
mennä uimaan kuunsiltaa 
pitkin. 

- Kaikki tuttavamme ovat 
olleet aivan ihastuksissaan 
tästä paikasta, jossa silmä 
ei väsy maisemaa ihastele-
maan.  Täällä saa akkunsa 
ladattua, Juha tuumaili koti-
seudustaan, jossa ovat hyvät 
puitteet myös veneilylle, 
melomiselle, kalastukselle 
ja metsästykselle.

- Olen vasta tänä kesänä 
innostunut jokimelontaan, 
josta ovat myös ystävämme 
kiinnostuneet. Uskon mei-
dän viihtyvän jokimelonnan 
parissa tulevina kesinä entis-

tä enemmän, sillä Korpijoen 
maisemat ovat aivan mahta-
vat, kalastusta ja metsästys-
tä harrastava yrittäjä Juha 
Ylitalo tuumi. (rr)

Juhan ja Päivin mökki on rakennettu 15 vuotta sitten. 
Se on haluttu pitää mökkinä, joten sieltä puuttuvat 
esimerkiksi sähköt ja vesivessa.

Juha ja Päivi savusaunan lämmitys-
puuhissa.

Reitin suunnittelija Veikko 
Virkkunen kertoi, että Met-
sähallituksessa on huomattu 
mönkijäreitin tarpeellisuus 
ja sen rakentaminen Syöt-
teelle on palvellut alueen 
työllisyyttä ja edistää alueen 
matkailuyrittäjien toimintaa. 
Metsähallituksen lisäksi 
reitin rakentamiseen ovat 
osallistuneet Pudasjärven 
kaupunki ja kuusi alueen 
matkailuyrittäjää. TE-keskus 
on toiminut hankkeen päära-
hoittajana. -Tulevaisuudessa 
on reittiä mahdollisuus myös 
pidentää. Se on otettu suun-
nittelussa huomioon, kertoi 
Veikko Virkkunen. 

Reitin käyttöoikeus on 
luovutettu Pudasjärven 

Uusi mönkijäreitti avattu Syötteelle
Pudasjärven Syötteelle on avattu noin Suomen 

ensimmäinen 16 km mittainen mönkijäreitti. 
Virallisia avajaisia vietetään mönkijätapahtuman 

merkeissä lauantaina 22.8, jolloin tapahtuu 
myös reitin vihkiminen. Reitin tekemisestä on 

vastannut Metsähallitus, jonka virkistysmetsien 
mailla reitti myös sijaitsee. 

kelkkaurapoolille, joka myy 
mönkijöiden käyttäjille 
maksullisia lupia päiväk-
si, viikoksi tai myös koko 
kaudeksi. Reitti on avoinna 
kesäkuun alusta huhtikuun 
loppuun, joten ainoastaan 
toukokuun ajan se on poissa 
käytöstä. Talvella ei tehdä 
kunnossapitämistä, mutta 
eiköhän reitillä ole siinä 
määrin käyttöä talvellakin, 
että siellä pystyy ajamaan 
lumellakin. Käyttäjiä usko-
taan reitillä riittävän, sillä 
mönkijöiden lukumäärä 
on Suomessa ohittanut jo 
moottorikelkkojen määrän. 
Määrän arvellaan olevan 
tällä hetkellä 60 – 40 % mön-
kijöiden eduksi. 

-Mönkijöiltä ei vaadita re-
kisteröintiä, mutta vakuutus 
pitää kaikilla käyttäjillä olla, 
toteaa työnjohtaja Heino 
Ruuskanen Pudasjärven 
kelkkaurapoolista. 

Kaksisuuntaiseen aja-
miseen tarkoitettu reitti on 
tehty kokonaan metsään. 
Kaivuri on kulkenut läpi ja 

poistanut kannot, isot kivet, 
tasoitellut pahimmat kuopat 
ja kaltevat kohdat. Maasto 
on vaihtelevaa, matkavauhti 
on korkeintaan 30 km tun-
nissa. Ensi viikonvaihteen 
avajaistapahtuman jälkeen 
reittiä tulee käyttämään 
muun muassa Hotelli Iso-
Syöte, joka on jo pitkään 

Mönkijäreitin puuhahenki-
löt ja mönkijätapahtuman 
järjestäjät vasemmalta 
Reijo Väisänen Iso-Syöt-
teen Matkailu Oy:stä, Hei-
no Ruuskanen Pudas-
järven kelkkaurapoolista, 
Juha Kuukasjärvi hotelli-
yrittäjä ja mönkijäsafareit-
ten järjestäjä sekä suun-
nittelija Veikko Virkkunen 
Metsähallituksesta. 

järjestänyt mönkijäsafareita 
hotellin omistamilla mönki-
jöillä. –Reitin keskivaiheilla 
oleva Kettutuvalla voidaan 
järjestää ruokailuja ja muuta 
tarjoilua, kertoo hotelliyrit-
täjä Juha Kuukasjärvi, joka 
on ollut myös reitin suun-
nittelussa ja toteuttamisessa 
innolla mukana. 

Ensi viikonvaihteessa on 
reitin avajaiset. Lauantaina 
22.8 klo 11 on kokoontu-
minen reitin lähtöpaikalle 
Iso-Syöte hotellille nousevan 
tien vieressä. Pudasjärven 
kaupungin edustaja vihkii 
reitin, jonka jälkeen on Ro-
mekievarin alueella maa-
hantuojien laite-esittelyjä ja 
ohjelmaa. Myös poliisi on 
mönkijäkalustonsa kanssa 
paikalla. Reittiajoa on mah-
dollisuus harrastaa yksin 
ja ryhmissä. Kettutuvalla 

on kahvi- ja mehutarjoilu. 
Iltapäivällä on Romekie-
varin edessä taitoajokisa 
sekä mönkijöiden kuntoa 
voi kokeilla pullinkikisassa. 
Illalla on iltabileet Hotelli 
Iso-Syötteellä ja majoitukset 
järjestyy tarjoushinnoin. 
Osallistujia on jo ilmoittau-
tunut ympäri Suomea. 

Heimo Turunen

Iso-Syötteen hotellin edustalla on mönkijöitä päivittäisiä mönkijäsafareita varten.
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Suomalaisia äänimaisemia. 
Näyttely 3.8.-20.9. Syötteen 
luontokeskuksessa.
Taidenäyttely “Syyskesän 
tunnelmia” 3.8.-31.8. kau-
punginkirjastossa.
Suutari-Artun uudet saap-
paat -taidenäyttely 4.8.-6.9.
Taidehuone Pudikissa
ma-ke klo 15-20, la-su 14-17, 
to-pe sulj. 

Syötteen Mönkkäritapah-
tuma 21.8.-23.8.
Romekievarilla. 
Tanssit Möykkälässä
22.8. klo 21.
Cooperin testi 24.8. klo 20 
Suojalinnan urheilukentällä. 
Venetsialaiset 29.8. Raja-
maan rannassa. Veden, valon 
ja tulen juhla.  Alkaa la klo 20. 
Musiikkia, tanssia, ohjelmaa.

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu pudasjärven kaupungin internet-sivujen tapahtumista. Tapahtumista 
voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

”Lammas hoitaa perinne-
maisemaa”- YmpäristöAg-
ro-hankkeen maastoinfo 
5.9. klo 11.00-13.30
Hirvaskoskella, lampuri Antti 
Holmströmin tila. 
Lisätiedot: Maarit Satomaa
maarit.satomaa(ät)proagria.fi 
040 566 7924
Kenttäkisat 5.9. - 6.9. 
Ammattiopiston maastoeste-
radalla. Järjestäjänä OSAO / 
Pudasjärven yksikkö ja Pudas-
järven Ratsastajat ry. 

Kiihdytys- ja testipäivä 5.9. 
Pudasjärven Ilmailukeskukses-
sa.  Tule testaamaan ajoneuvosi 
suorituskyky varttimaililla (402 
m) valvotuissa olosuhteissa.
37. Syötehölkkä 6.9. klo 12 
Iso-Syötteen hiihtostadionilla
Cooperin testi 7.9. klo 20
Suojalinnan urheilukentällä.
Taiteiden yö 18.9. klo 18 
Kurenaluksella. Kulttuuria mo-
nipuolisesti, paikallisin voimin.
Syysmarkkinat 19.9. Pudas-
järven ammattioppilaitoksella

Seeli Toivio aloitti sellon-
soiton vuonna 1980 Lahden 
Päijät-Hämeen konserva-
toriossa Jouko Paavolan 
oppilaana. Hän on esiinty-
nyt Euroopassa, Aasiassa, 
USA:ssa ja Etelä-Afrikassa. 
Hän on levyttänyt Suomes-
sa, Bulgariassa ja Japanissa 
sekä tehnyt radio- ja TV-
nauhoituksia useassa maas-
sa (YLE, BBC, KLARA jne.). 
Sibelius-Akatemian Ensi-
konsertin hän piti menestyk-
sellä marraskuussa 2004 vel-
jensä, pianisti Kalle Toivion 
kanssa. Seelillä on sellodip-
lomit ja musiikin maisterin 
tutkinnot Royal Academy 
of Musicista sekä Sibelius-
Akatemiasta 2003. Vuo-
desta 2004 Seeli opiskelee 
musiikin tohtoriksi. Seeli on 
saanut apurahaa opintoihin 
ja taiteelliseen työskentelyyn 
Suomen Kulttuurirahastolta, 
Sibelius-Akatemialta sekä 
muilta musiikkijärestöiltä. 
Vuonna 2007 Suomen Kult-
tuurirahasto myönsi Seelille 
3 vuoden apurahan musiikin 
tohtorin tutkintoon.

Seelin instrumentti on 
Suomen Kulttuurirahaston 
omistama David Tecchler 
–sello vuodelta 1707. Se on 

Pudasjärven kirkossa kuultiin tiistaina 11.8. jousimusiikkia /Salut 
D’Amour – Kesäillan kauneimmat/ -konsertin muodossa. Konsertissa 

esiintyivät sopraano Anna Ilveskoski, sellisti Seeli Toivio sekä
harpisti Lily-Marlene Puusepp.

valmistettu Roomassa ja on 
hyvin arvokas. Sello on ollut 
Seelin käytössä vuodesta 
2002 lähtien.

Lily-Marlene Puusepp 
on monipuolinen harpisti, 
joka toimii jatkuvasti niin 
solistina ja kamarimuusik-
kona kuin sinfoniaorkes-
terimuusikkonakin. Hän 
soittaa konserteissaan sekä 
harppuohjelmiston iki-
muistoisia klassikoita että 
uutta musiikkiakin. Vuosi-

Kirkossa kuultiin monipuolista 
jousimusiikkia

Pudasjärven torilla pidetyssä yhteislaulutapahtumassa saatiin nauttia 
myös kauniista kesäpäivästä lauleskelun ja näytelmän lomassa. Torilla 
tapahtumaan osallistuneita laulatti Solistiyhtye Suopunki ja näytelmän 

”Rengin rakkaus” esitti Pudasjärven eläkeläiset ry. Torilla oli tapahtuman 
yhteydessä myös erityisryhmäjärjestöjen puffetti ja arvontaa. Tapahtuman 

järjesti erityisryhmäjärjestöt ja kaupungin liikuntatoimi. Pudasjärveläiset olivat 
ottaneet kutsun laulutapahtumaan vastaan sankoin joukoin.

Irma Vesteristä (yllä) on 
mukava tapa viettää kau-
nista kesäpäivää tässä 
toritapahtumassa. Hänen 
mielestään tapahtumassa 
oli kiitettävästi ohjelmaa 
ja myös puffetin tarjonta 
oli mieleistä. ”Tällaisia ta-
pahtumia pitäisi olla lisää”, 
hän sanoo.

Lassi Similä (kuvassa alla vasemmalla) sanoo: ”Olen 
oikein tyytyväinen tähän tapahtumaan. Näytelmästä 
’Rengin rakkaus’ tulee mieleen nuoruuteni, koska olin 
näyttelemässä rengin osaa näytelmässä vuosia sitten”. 
Kuvassa oikealla oleva Teija Kuha oli käyttämässä työn-
sä puolesta ryhmää toritapahtumassa. Koko ryhmä naut-
ti musiikista ja näytelmä oli heidän mielestään hauska. 

Yleisöä laulatti (vasemmalta oikealle) Risto Puhakka, Kalevi Vattula sekä Olavi Rautio 

Onnistunut yhteislaulutapahtuma veti yleisöä

Pe 21.8 klo 11.
Hengellisiä lauluja, 
sekä vieraita Nigeriasta, 
puhuja:Vchenna Ogunlolu ja 
Isaac Ogunlolu ja 
Toivo Junell Kemistä

Torilla taas tapahtuu!!!

Kaikki tervetuloa!!!
Järj:Hell.srk

Su 23.8.klo 11
Nigerialaiset ja Toivo Junell sekä 
Raani Intiasta, Kauppatie 32:ssa

Kuvassa vasemmalta oikealle harpisti Lily-Marlene Puusepp, sopraano Anna Il-
veskoski ja sellisti Seeli Toivio.

Konsertti oli yksi 
upeimmista mitä 

Pudasjärven 
kirkossa on kuultu. 
Ohjelmistossa oli 
mm. Järnefeltiä, 

Kuusistoa, Kuulaa, 
Merikantoa ja Kaskea. 
Tasokkaan konsertin 

kuulijajoukon olisi 
toivonut 

olevan suurempi.

na 1999-2001 hän opiskeli 
Sibelius-Akatemian nuori-
sokoulutuksessa ja vuosien 
2001-2005 aikana Sibelius-
Akatemian orkesterisoitin-
ten osastolla harpputaiteilija 
Marjatta Haahden johdolla. 
Lily-Marlene suoritti mu-
siikin maisterin tutkinnon 
Sibelius-Akatemiassa vuon-
na 2005 erinomaisin arvosa-
noin. Tällä hetkellä hän tekee 
tohtorin tutkintoon tähtää-
viä jatko-opintoja Sibelius-
Akatemian DocMus-yksikön 
taitelijakoulutuksessa. Lily-
Marlenen instrumentti on 
valmistettu vuonna 2005 
Chicagossa

Sopraano Anna Ilveskoski 
on konsertoinut eri puolilla 
Suomea sellisti Seeli Toivion, 
pianisti Kalle Toivion, kita-
risti Antti Mäkelän, harpisti 
Lily-Marlene Puuseppin 
sekä kanteleen soittaja Hedi 
Viisman kanssa. Hän on 
konsertoinut useana vuonna 
Kuhmoinen kuhtuu -kult-
tuuriviikoilla. Ensimmäiset 
oopperaroolinsa Anna teki 
PIRAMK:in produktioissa 
keväällä 2007.

Sirkka-Liisa Tuomaala Yleisöä laulatti (kuvassa vasemmalta oikealle) Risto Puhakka, Kalevi Vattula sekä 
Olavi Rautio.
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TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

PURKUOSAT
- moottorit
- vaihteistot
- ovet, luukut
- ym...

UUDET OSAT
- peltiosat
- lyhdyt
- jäähdyttimet
- ym...

Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12 
Rovaniemi

P. (016) 310 950
040 537 6121

Av. ma-pe 8-17

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

Kaupunki järjestää kokeiluluonteisena kutsuohjatun asiointiliikenteen 

KIPINÄN JA HETEKYLÄN ALUEELLA,
NIEMITALON KYLÄKAUPPAAN.
Kokeilu järjestetään marraskuuhun 2009 saakka. 
Asiointimatkasta peritään 6,00 €:n omavastuu.

Kipinän alue
Reitit ajetaan keskiviikkoisin, parillisina viikkoina, alkaen viikosta 34.
Reitti 1:  Levo-oja   klo 16.00
  Panuma   klo 16.15
  Riepula   klo 16.30
  Rantalan ent. kauppa  klo 16.40
  Sarvela   klo 16.55
  Konttila   klo 17.00
  Syväojantie  
  Niemitalon kyläkauppa klo 17.15
  Asiointiaika n. 1 h
Reitti 2:  Kollajaniemi  klo 16.00
  Kantola / Kollaja  klo 16.30
  Niemitalon kyläkauppa klo 17.00
  Asiointiaika n. 1 h
Hetekylän alue
Reitti ajetaan joka viikon keskiviikkona, alkaen viikosta 34.
Reitti:  Viinikoski   klo 12.00
  Keinäsperä   klo 12.30
  Määtänperä  klo 12.50
  Viitaniemi   klo 13.10
  Niemitalon kyläkauppa klo 13.30
  Asiointiaika n. 1 h

Kuljetus tulee tilata erikseen kuljetuksista vastaavilta kuljettajilta.
Kipinä alueella reittiä ajaa Paavolan taksi puh. 044-0720501 tai

044-2160016 ja Hetekylän alueella Raution taksi puh. 0400-281937
Asiointilinjojen reittisuunnittelusta vastaa Pudasjärven kaupungin

kuljetus- ja hankintapäällikkö Jouni Piri, puh. 0400-380104.

Sivulla 4 olleessa jutussa 
Etsivä työntekijä Kar-
hupajalle: Otsikosta oli 
jäänyt pois SERLOKKI – 
Etsivä työntekijä Karhu-
pajalle. Kuvatekstissä ja 
myöhemmin tekstissäkin 
oli Etsivän työntekijän 
nimi väärin. Nimi ei ole 
Sirkka-Liisa, vaan Saa-
ra-Liisa Hornela. Myös 
asiavirhe oli livahtanut 

juttuun: Serlokin tehtä-
vänä on etsiä sellaisia 
NUORIA, joilla ei ole 
koulutuspaikkaa, työtä 
tai ammattitutkintoa. 
Etsivän työntekijän teh-
tävänä ei ole etsiä TÖITÄ 
nuorille.

Terveisin
Saara-Liisa Hornela 

Oikaisu Pudasjärvi-lehden numeroon 17

Toivotamme kaikki ihmi-
set ja myös mediat terve-
tulleeksi todistamaan, kun 
kuvataiteilija Kimmo Ta-
karautio liittää taiteelliseen  
innovatiivisuuteen uuden 
esihistoriallisen ulottuvuu-
den tuomalla  rakentamansa 

Mammutti Pudasjärven torilla
lauantaina 22.8.

aidon kokoisen mammutin 
näytteille synnyinkuntaansa 
Pudasjärvelle.

Aidon kokoinen mam-
mutti on yleisön ihmetel-
tävänä Pudasjärven torilla 
lauantaina 22.8. klo 11.00-
17.00 välisenä aikana.

•Myllyn Paras pakasteleivonnaiset
•Ingman jäätelöt
•Erikoisjuustot ja maitotaloustuotteet
•Gluteenittomat tuotteet
•Sievin jalkineet
•Maataloustarvikkeet

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Meijerin myymälästä mm:

Ingman Ranua-Shop Fazerintie 2 Ranua

Mammutin Pudasjärven 
vierailu on osa 15 kaupunkia 
kattavaa esittelykiertuetta, 
jolla Takarautio tekee tai-
dettaan tunnetuksi  suurelle 
yleisölle. Kiertue käynnistyi 
Oulusta lauantaina 1.8 ja se 
päättyy Kimmon synnyin-
paikoille Pudasjärvelle.

Kiertueen aikana mam-
muttia on aina kertynyt 
ihmettelemään tuhatpäinen 
yleisö. Erityisen suuren suo-
sion mammutti on saavut-
tanut lasten keskuudessa. 
Suosioon lienee vaikuttanut 
se, että lapsilla  oli lupa kos-
kettaa mammuttia ja valoku-
vauttaa itseään mammutin 
vierellä.

Lasse Aaltonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

VKK-Media Oy

Metsätie 10, Oulu
p. (08) 334 166,

Heimo 0400 385 281
fax 344 167

vkkmedia@vkkmedia.fi,
www.vkkmedia.fi

· Tabloid-lehdet
· Erilaiset julkaisut
 ja esitteet
· Käyntikortit, tarrat
· Valokuvauspalvelu
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-Kyllä minulle oli yllätys, 
että tässä vuoden kovimmas-
sa kilpailussa oli mukana 
oman kylän hevonen ja vielä 
päälähdössä taistelemassa 
kuningatarseppeleestä, ker-
toi Koillismaan Hevosys-
tävien puheenjohtaja Arvo 
Koljonen. Samaa mieltä oli 
onnikallinen raviharrasta-
jia, jotka olivat lähteneen 
porukalla Kuninkuusravei-
hin Lappeenrantaan. Linja-
autossa oli toistakymmentä 
pudasjärveläistäkin. 

-Jossiteltavaa jäi monen 
hevosen kohdalle, mutta se 
on ravien suola, tuumasi 
puolestaan kovasti tuttuja 
hevosmiehiä kannustanut ja 
hiukan käsiäkin läpsäytellyt 
Bruno Tuomaala.

-Näitä mukavia kunin-
kuusravimatkoja ollaan teh-
ty jo vuosikausia ja joskus 
ollaan käyty Bodenissa ja 
Killerin Derbyssä kertoi 
puolestaan Erkki Malinen.

-Tasaisen jännittävät kisat 
ja tosi mukava reissuporuk-
ka, kertoivat puolestaan 
Kettusen Seija ja Erkki, jotka 

Upeat kuninkuusravit Lappeessa – Oulussa 2010:
Marimin Taivalkoskelta tammakilvan kolmonen

Taivalkoskelainen Pentti Haukivuori pääsi 
viikonloppuna maistelemaan raviurheilun 
onnistumisen elämyksiä Lappeenrannan 

kuninkuuskilpailussa. Hänen kasvattamansa 
ja nykyisin tyttärensä Terhin ja vävypoika Esa 
Heikkisen omistama Marimin oli tammakilvan 
kolmonen. -Kyllä minulle oli yllätys, että tässä 
vuoden kovimmassa kilpailussa oli mukana 
oman kylän hevonen ja vielä päälähdössä 

taistelemassa kuningatarseppeleestä, kertoi 
Koillismaan Hevosystävien puheenjohtaja Arvo 

Koljonen.

nousivat onnikkaan Taival-
kosken Jurmusta.

Vuoden 2009 raviku-
ningatar Pertti Puikkosen 
ohjastama ja valmentama 
I.P.Vipotiina sai kuningatar-
kilpailussa 2100m + 1609 m 
+ 3100 m yhteisajan 9.44,6. 
Hopeaa juossut Kari Venä-
läisen Oktaavia sai yhteis-
ajan 9.46,2. Arto Hammarin 
upeasti ajama ja Terhi Hau-
kivuoren ja Esa Heikkisen 
omistama Marimin oli lopul-
ta tasaisen kilvan kolmonen 
ajalla 9.47,1.

”Sydämet lyövät 
samaan tahtiin...”
-Lappeen kuninkuusravien 
yksi suurista hetkistä oli kun 
I.P.Vipotiinalla kuninga-
tarkilpailun voittanut sym-
paattinen Pertti Puikkosen 
innostui jälleen laulamaan 
tunteella ja taidolla laulun 
”Sydämet lyövät samaan 
tahtiin”. Aina iloinen ja huu-
morintajuinen Pete Puik-
konen otti yleisön upealla 
tavalla ja antoi myös reh-

disti kanssakilpailijoilleen 
tunnustuksen. Puikkosella 
oli seremonioissa mukana 
Bea tytär.

Oriiden kilpailussa Saari-
järven Shamaani Jouko Tar-
vainen kylvetti vastustajiaan 
kovalla matkavauhdilla ja 
erittäin tarkalla hevoshuol-
lolla, johon kuuluivat sau-
nomisten lisäksi, verryttelyt, 
venyttelyt ja hieronnat.

Patrikin Muisto toi Team 
Finlandialle, sekä Irja Ranta-
selle sekä Jouko Tarvaiselle 
yhteisen ilon lisäksi tukon 
kahisevaa.

Kovan kisan kakkoseksi 
pinnisteli Pelkosenniemellä 
13-vuotta sitten syntynyt 
kolminkertainen raviku-
ningas Saran Salama, jota 
luotsasi Tapio Perttunen. 
Neljänteen kuninkuuteen 
olisi tarvittu sekunnin pa-
rannus.

Kolmanneksi nousi pää-
tösmatkalla kovan juoksun 
tehnyt Harri Konttisen Hui-
man Pyste.

-Vuoden päästä lähdem-
me Ouluun kannustamaan 
Mariminia ja Saran Salamaa, 
vaikka seuraavat kisat ovat 
lähialueella, niin kyllä me 
kimppamatkoja taas teh-
dään, lupasivat hevosmiehet 
ja naiset Ranualta, Taival-
koskelta ja Pudasjärveltä 
tehtyään yhteisen matkan 
Saimaan rannalle.

Haamumaileri First 
Master alisuoriutui
Taivalkoskelaisruuna First 
Master pääsi myös haiste-
lemaan kunkkaritunnelmaa 
sunnuntain päätöslähdössä, 
joka toi Ilkka ja Jaakko Kar-
vosen 6-vuotiaalle kilpailu-
kirjaan sijan 8 ja kellotuksen 

1.18,6. Tulos oli pettymys, 
sillä Taivalkoskelaislupaus 
ja vihjeiden ykköseksi ran-
kattu First Master on juossut 
tällä kaudella 4 starttia, joista 
on tullut voitot Kuopiosta ja 
Mikkelistä. Viimeinen startti 
19.7.2009 toi voiton ja har-
vinaisen haamumailitulos 
1.13,5. Ohjastuksesta ja val-
mennuksesta vastaa nykyi-
sin Tampereella vaikuttava 
pohjoisen hevosmies Antti 
Ojanperä

Amerikkalaisen haamu-
mailin 1.14,6 tuloksen alitta-
minen yli sekunnilla on niin 
kova saavutus, että ansaitsee 
onnittelut täältä kaukaa 
Napapiirin pohjoispuolelta 
Kemijärveltä niin omistajille 
kuin valmentajille. Saavutus 
on harvinainen, ellei peräti 
ainutlaatuinen Taivalkos-
kella. 

Kiitokset mukavasta ja 
hyvin järjestetystä matkasta 
Taivalkoskelaisille, Pudas-
järveläisille ja Ranualaisille. 
Matkasta jää pysyvä jälki 
ikääntyvän hevosmiehen 
sydämeen.

Hannu Alaluusua

Kuninkuusravien yksi suurista hetkistä oli kun 
Í.P.Vipotiinalla kuningatarkisan voittanut Pertti Puik-
konen innostui laulamaan ”Sydämet lyövät samaan 
tahtiin”. Vieressä kuningas Patrikin Muiston ohjastaja-
valmentaja Jouko Tarvainen.

-Jossiteltavaa jäi 
monen hevosen 

kohdalle, mutta se 
on ravien suola, 

tuumasi puolestaan 
kovasti tuttuja 
hevosmiehiä 

kannustanut ja 
hiukan käsiäkin 

läpsäytellyt Bruno 
Tuomaala.”

Torilla
tapahtuu!
Meille Pudasjärven Hellun-
taiseurakuntaan on tulossa 
vieraita ihan Nigeriasta ja 

Syötteen alueella juos-
taan jälleen perinteinen 
syyskuun ensimmäisen 
viikonlopun hölkkäta-
pahtuma sunnuntaina 
6.9.2009. Kisa sai alkunsa 
37 vuotta sitten metsän-
hoitaja Olavi Mäkelän ja 
opettaja Timo Laineen 
miettiessä Syötteen alueen 
virkistyskäyttömahdol-
lisuuksia. Ensimmäinen 
kisa pidettiin syyskuussa 
1973. Syötehölkän histo-
rian ensimmäiset voitta-
jat olivat miehissä Lauri 
Niskala ja naisissa Eija 

Syötehölkkä 37:n kerran
Hanhisuvanto. Alkuvuo-
sien jälkeen reitti on elä-
nyt alueen rakentamisen 
mukana ja sarjamuutoksia 
tehty osallistujien toivei-
den mukaan.

Miehet juoksevat 18 
km:ä eri ikäsarjoissa ylei-
sestä aina 55 -vuotiaisiin. 
Naisissa matkana on 10 
km. Kuntosarjoissa mie-
hillä 18 ja 10 km sekä nai-
silla 10 km. Tytöt ja pojat 
17-vuotiaat kisaavat 10 
kilometrin matkalla. 11 – 15 
-vuotiailla juoksumatkat 
ovat 1-3 km.

Syötehölkän reitti kier-
tää Iso-Syötteen tunturin. 
Reitillä on monenlaista 
juoksualustaa: soratietä, 
kangaspolkuja, pitkospuu-
osuuksia ja kangasteitä. 

Syötehölkkä tuo Syöt-
teelle syksyisin väkeä koil-
lismaalta ja osin kauempaa-
kin – viimeisinä vuosina 
osallistujia on ollut noin 
80 vuosittain. Järjestelyistä 
vastaa Pudasjärven Urheili-
jat ry, yhteistyössä kaupun-
gin ja Syötteen yrittäjien 
kanssa.

Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 346 097,
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

Intiasta saakka. Nigerialaiset 
nuoret miehet opiskelevat 
tietotekniikkaa Kemissä. 
Heidän seurueessaan ole-
valla Toivo Junellilla, on 
ihmeellinen kertomus, kun 
hän ja vaimonsa selvisivät 
pahasta kolarista. Täytyy 

sanoa, että Jumala valvoo! 
Vieraat esiintyvät torilla 
perjantaina 21.8 klo 11.
Sunnuntaina 23.8 saamme 
kuulla tuoreita uutisia Inti-
asta. Ellet pääse perjantaina 
torille, niin tule sunnuntaina 
23.8 klo 11 Kauppatielle!(ts)

Seuraava lehti ilmestyy 26.8.2009
Lue uusin lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

· Opetus järjestetään Internetin välityksellä ja kokeissa 
  käydään lukiolla.
· Suoritat koko lukion oppimäärän ylioppilaaksi asti tai
  pelkästään yksittäisiä aineopintoja.
· Valitset kurssit laajasta valikoimasta ja monipuolisesta 
  kielitarjonnasta. 
· Etenet opinnoissasi omaan tahtiisi elämäntilanteesi mukaan. 
· Lisätietoja osoitteesta www.elukio.fi.

TERVETULOA
OPISKELEMAAN ETÄLUKIOON

lukuvuonna 2009 - 2010!
Pudasjärven lukio ottaa uusia opiskelijoita eLukioon,

jonka lukuvuosi alkaa 24.8.09. 

Yhteystiedot: rehtori 040 – 560 9840, kanslia 040 - 715 0388

Ilmoittautuminen, opastus ja tekninen tuki Pudasjärven lukiosta. 

Eeva Harju, rehtori

Koillismaan Hevosystävien matkalaiset yhteiskuvassa 
yöpymispaikassa Imatralla.


