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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 26.8.2009

nro 19 2009

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI-lehti

Sijoita 
pääomaturvatusti

(Fortum Oyj, Nokia Oyj, Telefon AB LM Ericsson, A. P.
Moller-Maersk A/S, Hennes & Mauritz AB, Novo Nordisk A/S,
Orkla ASA, StatoilHydro ASA, Vestas Wind Systems A/S ja 

Svenska Handelsbanken  AB)

Pohjola Kasvu-Osake -indeksilainan avulla
sinulla on nyt mahdollisuus sijoittaa 
kasvuosakkeisiin pääomaturvatusti.

Minimisijoitus 1000 euroa, ei merkintäpalkkiota.

Soita 010 257 1903 tai tule käymään,
niin kerromme lisää.

Pian nro 1 Suomessakin.

PUDASJÄRVI: Kauppatie 5
ajanvaraus 08 824 480

Avoinna: ma-pe 9-17, la suljettu

Silmätautien erikoislääkärit: Markku Teiramaa, Ulla Näpänkangas
Optikot: Harri Halonen, Pirjo Havana, Ilpo Viippola

Venetsialaiset la 29.8. Rajamaan rannassa. Ohjelma sivuilla 8-9.

LC-Pudasjärvi ja LC/ Hilimat

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

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

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

Pudasjärvellä la 29.8. alkaen klo 19
Rajamaan rannassa Iijoella

Lastentapahtuma klo 13-15

Tervetuloa kesäkauden

päättäjäisiin!
Tervetuloa kesäkauden

päättäjäisiin!

Puusepänverstas
TMI J Kylmänen

Simeonintie 4
j.kylmanen@luukku.com
puh. 0500 923203

AMMATTITAIDOLLA
*SANEERAUSREMONTIT

*LAUTEET JA
 MUOTOLAUTEET
*PUUSEPÄN TYÖT

Seuraava
Pudasjärvi-lehti

ilmestyy 2.9.
www.pudasjarvi-lehti.fiAH-Telepiste

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi 08-824 120

629,-

17.3" TFT HP+ HD LED-näyttö,
4 GB / 320 GB
DVD+/-RW DL asema,
LAN, WLAN, Bluetooth
E-SATA, HDMI, RJ45 JA VGA lähdöt
Kortinlukija, Numeronäppäimistö,
Vista Premium
Takuu 12 kk

HP CQ71-235SO

BUFFALO- Mini Station Lite 320 GB   hinta 89€
BUFFALO-DRIVESTATION 1.0TB  hinta 109€
LG ulkoinen DVD R/RW DL asema USB  hinta 79€

15.6" HD CineGrystal näyttö
3 GB / 250 GB, DVD SuperMulti-asema
LAN, WLAN
Muistikortinlukija
Numeronäppäimistö
VISTA PREMIUM, Takuu 12 kk

TIEDOT TALTEEN

ACER E525 -903G25Mi

479,-

10" 1024 X 600 TFT,
Intel Atom N270 1.6GHz- Intel Mobile Chipset
1 GB /160 GB
HD audio-WLAN 802.11a/g/n – 1.3 MP webkamera
Bluetooth, 6- kennon akku- Paino 1,45 kg
Takuu 24 kk, XP HOME

ASUS EeePC 1000 HA MINI LÄPPÄRI

349,-

Tässä lehdessä
Pudasjärven

lions-toimintaa.
Venetsialaisten
ohjelma s. 8-9.
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281

Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 709 4583
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Pauli Tiiro  045 110 9012
pauli.tiiro@suomi24.fi

Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com

Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/
Eila Lahtinen 0400 584 184

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 19/2009-lehti 19/2009-lehti 19/2009-lehti 19/2009-lehti 19/2009

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

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
p. (08) 334 166
fax /08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.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. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymispäiväs-
tä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti
ilmestyy 2.9.2009

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on
ilmoitustilaa!

Yrittäjä!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Minulla on ilo ja kunnia kutsua teidät Pudasjärven
omiin Venetsialaisiin 29.08.2009 Rajamaan rantaan. Ta-
pahtuma aloitetaan lauantaina lasten omilla venet-
sialaisilla, joiden järjestelyistä vastaa MLL ja jonne toi-
votaan paljon lapsia ja lapsenmielisiä. Tilaisuuteen on
VAPAA PÄÄSY.

Leijonat tekevät tässäkin pudasjärveläisille pyytee-
töntä talkootyötä järjestelemällä hyvät tilat MLL käyt-
töön.

Illalla aloitamme sitten aikuisten ihmisten kanssa
Venetsialaiset, jonne toivon kaikkien tulevan iloisella
ja rennolla mielellä kesäkauden päättäjäisiin, jotta
voimme ottaa syksyn ilolla vastaan. Pudasjärvellä (kyl-
lä muuallakin) tehdään paljon talkootyötä, josta ei tah-
do koskaan tulla kiitosta. Siksi haastan Pudasjärveläi-
set (saa ulkopuolisetkin osallistua) yritykset, järjestöt,
urheiluseurat, puolueet yms., ketään unohtamatta, pal-
kitsemaan työntekijöitään, järjestöjen aktiiviporukoita
ja niiden tapahtumiin osallistuneita talkooporukoita 10
euron lipulla, joka samalla osallistuu Venetsian kah-
den hengen matkaan arvontaan. Haluan vielä muis-
tuttaa, että lipun hinnasta suurin osa palaa takaisin pu-
dasjärveläisten nuorten käyttöön erilaisten stipendien
ja avustusten kautta.

Toivon iloista mieltä syksyn pimeneviin iltoihin ja
nähdään lauantaina Rajamaan rannassa!

Mika Pesonen
Toimintakauden 09-10 presidentti

Hyvät Pudasjärveläiset!

Mika Pesonen toivottaa tervetulleeksi Pudasjärven
Venetsialaisiin Rajamaan rantaan ja muistuttaa, että
pääsylipun hinnasta suurin osa palaa takaisin pudas-
järveläisten nuorten käyttöön erilaisten stipendien ja
avustusten kautta. Päivällä olevaan lasten tilaisuuteen
sen sijaan on vapaa pääsy.

-Olen tutustunut muun mu-
assa  palveluasumisyksiköi-
den toimintaan, niiden asuk-
kaisiin ja henkilökuntaan.
Olen pitänyt pieniä hartaus-
hetkiä ja olemme veisanneet
yhdessä virsiä, mikä on ilah-
duttanut silminnähden
asukkaita. Minut on otettu
todella sydämellisesti vas-
taan, sanoo Kuosa iloisena.

Marja-Liisa arvelee työn-
kuvan muotoutumisen vie-
vän aikaa. Tällä hetkellä hän
työskentelee pääasiassa ikä-
ihmisten parissa, mutta on
syksymmällä mukana jonkin
verran myös seurakunnan
nuorisotyössä. Kuosaa ilah-
duttaa, että Pudasjärvellä
myös diakoniatyöntekijät
osallistuvat jumalanpalve-
luselämään.

Marja-Liisalla diakonis-
san työ on ensimmäinen laa-
tuaan. Ihmisten parissa hän
on työskennellyt kymmen-
kunta vuotta. Kemistä kotoi-
sin oleva Marja-Liisa lähti jo
nuorena tyttönä Ruotsiin,
kun piti siellä välivuoden
lukio-opinnoista työskennel-
len hoitoapulaisena. Suo-
messa ylioppilaaksi kirjoitet-
tuaan ja sairaanhoitajaksi
valmistuttuaan hän lähti
seitsemäksi vuodeksi Nor-
jaan, jossa opiskeli lasten eri-
koissairaanhoitajaksi val-
mistuen vuonna 2004. En-
simmäiset vuodet Norjassa
hän työskenteli vanhusten
parissa.

-Ruotsissa ja Norjassa vie-
tetyt vuodet avarsivat maa-
ilmankuvaani valtavasti.
Sain vahvuutta ja rohkeutta
kohdata uusia ja vaikeitakin
asioita, joka on tärkeää myös
nykyisessä työssäni.

Kuosa työskenteli jonkin
aikaa sairaanhoitajana niin
Kemissä kuin Oulussakin,
kunnes päätti hakea opiske-
lupaikkaa Oulun Diakonia-
ammattikorkeakoulusta
vuonna 2007. Hänet vihittiin
diakonianvirkaan tämän

vuoden toukokuussa. Kuo-
san mukaan monipuolisesta
ja ihmisläheisestä työ- ja
koulutustaustasta on hyötyä
ja apua diakonissan työssä.

Marja-Liisa on seurakun-
nassa ihmisten tukijana ja
kuuntelijana. Maanantaisin
seurakunnassa on diakonia-
työn vastaanotto kello 9-11,
johon asiakkaat voivat vara-
ta ajan etukäteen. –Kukaan ei
voi antaa toiselle ihmiselle
valmiita vastauksia, mutta

Messu su 30.8. klo 10.00 kirkossa,
toimittaa Oskari Holmström, avus-
taa Jaakko Sääskilahti, kanttori Juk-
ka Jaakkola. Taksi seurakuntakodil-
ta klo 9.30, omavastuu 3 € edesta-
kainen matka.

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Rippikoulun aloitusjumalan-
palvelus su 30.8. klo 12.00 kirkos-
sa, toimittaa Oskari Holmström,
avustaa Jaakko Sääskilahti, kanttori
Keijo Piirainen.

Retki Oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlille Kempeleeseen su 30.8.
Lähtö srk-kodilta klo 8.15, paluu n.
klo 17. Matka on ilmainen, ruokai-
lun Kempeleessä kukin huolehtii
itse. Ilmoittautuminen 27.8. men-
nessä kirkkoherranvirastoon p.
8823 100.

Nuotioiltoja: Kipinän koululla
ti 25.8. klo 18. ja Puhoksella Taina ja
Hannu Vainiolla ke 26.8. klo 19.

Kuorot: Vox Margarita ke 2.9.
klo 18.00, nuorisokuoro to 27.8. klo
16.30, kirkkokuoro to 27.8. klo
18.00.

Kuulovammaisten kerho ke

26.8. klo 11. rippikoulusalissa.
Rippikoulun käynyt nuori!

Tule mukaan isoskoulutukseen! Il-
moittautuminen isoskoulutukseen
on alkanut.

Voit ilmoittautua ilmoittautu-
mislomakkeella ja ohjeistuksella, jot-
ka löytyvät Rimmin ykkösrakennuk-
sesta uuden OPOn huoneen aulas-
ta tai sähköpostilla osoitteeseen
marko.vayrynen@evl.fi. Ilmoittautu-
essasi kerro itsestäsi nimi, osoite,
syntymäaika, puhelinnumero ja eni-
ten käyttämäsi sähköpostiosoite.

Ilmoittautumisaika päättyy pe
21.8.2009. Kaikille ilmoittautuneil-
le lähetetään isoskoulutuskirje. Li-
sätietoja: marko.vayrynen@evl.fi tai
040-752 43 87/Marko.

Ensimmäinen isoskoulutusvii-
konloppu on 29.–30.8.2009.

Päiväkerhotyö: Päiväkerhot
käynnistyvät viikolla 36 alk. 31.8.
Keskustan kerhojen ryhmäjaot ovat
nähtävillä seurakuntakodin päiväker-
hotilan eteisaulassa ja Suojalinnan
kerhotilan ulko-ovessa ti 25.8. Kes-
kustan ja sivukylien kerhopaikoista
- ja ajoista voi tiedustella puhelimit-
se 25.- 26.8. numeroista 8823135
sekä 8823144 ja 040 5714629.

Perhekerhotyö: Perhekerhot
käynnistyvät seurakuntakodilla ja
Petäjärinteen kylätalolla viikolla 36.
Kerhopäivät - ja ajat voi tiedustella
edellä mainitusta numeroista 25.-
26.8.

Lapsiparkki: Lapsiparkki käyn-
nistyy seurakuntakodilla viikolla 36.
Lapsiparkki kokoontuu joka viikko.
Tiedustelut edellä mainitusta nume-
roista 25.-26.8.

Satumuskareiden ja pyhä-
koulujen alkamisajoista ilmoitel-
laan myöhemmin.

Lapsityötä koskevissa asioissa
yhteys lapsityönohjaaja Marja-Sinik-
ka Luokkaseen puh. 8823144 ja 040
5714629.

Rauhanyhdistykset Seurat
Kurenalan ry:llä su 30.8. klo 17.
(Eero Salin, Antti Lauhikari).

Kastettu: Taneli Artturi Pesälä
ja Lyydia Beata Pesälä.

Avioliittoon vihitty: Lauri
Olavi Korkiakoski ja Niina Marika
Heikkinen.

Haudattu:  Heino Väärälä 70 v.
ja Taimi Inkeri  Härmä 79 v.

Diakonissa Marja-Liisa Kuosa osallistui metsästäjien
kirkkopyhään ja sen jälkeiseen juhlaan Kotiseutumu-
seolla, jossa kuva on otettu. Tällä hetkellä Kuosa työs-
kentelee pääasiassa ikäihmisten parissa, mutta on syk-
symmällä mukana jonkin verran myös seurakunnan
nuorisotyössä. Kuosaa ilahduttaa, että Pudasjärvellä
myös diakoniatyöntekijät osallistuvat jumalanpalvelus-
elämään.

Diakonissa ihmisten
tukijana ja kuuntelijana

Marja-Liisa Kuosa aloitti Pudasjärven seurakunnassa uutena
diakoniatyöntekijänä elokuun alkupuolella. Monenmoista työtehtävää

parin viikon aikana toimittanut Kuosa kertoo kaiken sujuneet
positiivisessa tutustumisen hengessä.

asioita voidaan pohtia yh-
dessä. Usein auttaa jo se, että
saa sanottua jonkin asian ää-
neen. Ajatus alkaa tuolloin
jäsentyä. Se saa konkreetti-
semman muodon, jota on
helpompi käsitellä ja työstää.
Kun asioita pyritään lisäksi
lähestymään eri näkökul-
mista, mahdollistetaan uusi-
en ajatusten ja sitä kautta
uusien ratkaisujen löytymi-
nen.

Eliisa Niskanen
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Matkatoimisto
Pudasjärven Matkailu Oy 

Toimi ripeästi 
ja säästät rahaa.

Kun varaat matkasi 15.8. mennessä, saat 

60 euron alennuksen kaikista talven si-

nisistä lähdöistä (lapset 30 euroa).

15.9. mennessä varatuista talven orans-

seista lähdöistä saat 40 euron alen-

nuksen (lapset 20 euroa).

Aurinkomatkojen aina voimassa oleva 

2–14-vuotiaiden lapsialennus on hotel-

lista riippuen jopa 50 %. Alle 2-vuotiai-

den matka maksaa vain 50 euroa. 

Avoinna ma-pe klo 9-17  Kauppatie 3, p. 08-823 400

Sairaankuljetus
Loukusa Oy
Kurentie 24, 93100 Pudasjärvi

Hälytys 112
Kuljetusneuvonta 0208 322 356
mauri.loukusa@pudasjarvi.com

HIERHIERHIERHIERHIEROJOJOJOJOJA ILPO PIRIA ILPO PIRIA ILPO PIRIA ILPO PIRIA ILPO PIRI
Fysiopalvelun tiloissa:Fysiopalvelun tiloissa:Fysiopalvelun tiloissa:Fysiopalvelun tiloissa:Fysiopalvelun tiloissa:

JJJJJukukukukukolantie 6olantie 6olantie 6olantie 6olantie 6

p. 040 865 2005
MyMyMyMyMyös kös kös kös kös kotikäotikäotikäotikäotikäynnit ja ilta-ajaynnit ja ilta-ajaynnit ja ilta-ajaynnit ja ilta-ajaynnit ja ilta-ajattttt

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

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

-Kokoukset ovat mielenkiin-
toiset, sillä klubilaiset edus-
tavat eri ammattikuntia. Aja-
tusten vaihtaminen ja yhdes-
säolo on osa klubin toimin-
taa, Keskiaho mainitsi.

Lions Clubin jäsenten on
tapana kutsua uusia jäseniä
mukaan. Keskiaho kertoi kii-
karissaan olevan jo sopivan
ehdokkaan, jonka hän on aja-
tellut kutsua mukaan. Risto
Hiltula puolestaan kutsui
hänet toimintaan muutama
vuosi sitten.

-Lionsien toiminnan olen
kokenut tärkeäksi ja mielen-
kiintoiseksi. Varsinkin nuo-
risovaihto on ollut mieluisaa
ja sydäntäni lähellä. Kolmi-
sen vuotta sitten saimme tar-
jota kodin italialaiselle nuo-
rukaiselle. Hänen kanssaan
olemme pitäneet yhteyttä
senkin jälkeen, kolmen pojan
isä Jari Keskiaho kertoi, ja sa-
noi kokeneensa Lionsien te-

Lionsien toiminta kiinnostaa

kemän auttamistyön hyvin-
kin tärkeäksi.

Yrityksessä huolletaan
sesonkien mukaan
Jari Keskiahon yritys Pienko-
nehuolto Keskiaho Oy toimii
teollisuuskylässä. Kesäai-
kaan viiden työntekijän yri-
tys työllistyy mönkijöiden,
moottoripyörien, perämoot-
toreiden, moottorisahojen,
polkupyörien, puutarhako-
neiden ja muiden pienkonei-
den korjausten ja huollon
parissa.

Yrittäjän mukaan merkki-
kohtainen huolto kannattaa

Yrittäjä Jari Keskiaho ko-
kee Lions Clubin tekemän
avustustyön tärkeäksi.
Nuorisovaihto on sydäntä
lähellä.

Pudasjärven Saparo
- lihan paloittelu - vakuumiin pakkaus
- kylmä- ja lämminsavustus - purkittaminen
- OSTETAAN JA MYYDÄÄN MARJOJA

Puh. 0400 515 737, 0400 120 981

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

ERIKERIKERIKERIKERIKOISHAMMASTEKNIKOISHAMMASTEKNIKOISHAMMASTEKNIKOISHAMMASTEKNIKOISHAMMASTEKNIKOITOITOITOITOITAAAAA

VANHA POIS
UUDEN TILALTA
(Joulutavarat tulossa)

OHO! OHO!
TORSTAINA JA PERJANTAINA

KAIKKI LELUT
PUOLEEN HINTAAN!

(ei legot)

KAIKKI
KORISTE-
ESINEET

- 50%
puoleen hintaan

Tuu ihmeessä ostoksille!
Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3, puh. 0440 821 040

Jari Keskiahon yritys, Pienkonehuolto Keskiaho Oy,  on pienkoneiden huoltoon, korjauksiin ja varaosien myyn-
tiin erikoistunut  ja yritys toimii Pudasjärven teollisuuskylässä. (Kuvat Sirkka-Liisa Tuomaala)

Lähetehoidot, hieronta
Pudasjärvi: Fysiopalvelun tiloissa,

Jukolantie 6
Taivalkoski: Urheiluhieroja Ritun tiloissa,

Talonpojantie 8 B 15

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

ja ajan oloon haukkuu hin-
tansa. Halpatuonnin kohdal-
la voi joskus miettiä, kannat-
taako korjata, jos uuden saa
samalla hinnalla.

-Laatumerkkien korjaa-
minen ja huoltaminen kan-
nattaa varmasti, yrittäjä Kes-
kiaho sanoi ja kehui merkki-
kohtaisia varaosia saatavan
ulkomailtakin muutaman
päivän viiveellä.  Tukusta
sen sijaan varaosat tulevat jo
seuraavana päivänä.

-Talvisin työskentelemme
enimmäkseen moottorikelk-
kojen, mönkijöiden ja moot-
torisahojen parissa. Meiltä

Yrittäjä Jari Keskiaho on ollut viimeiset kolme
vuotta mukana Pudasjärven Lions Clubin

toiminnassa. Klubin jäsenet kokoontuvat kerran
kuukaudessa. Jari on myös hallituksessa, joka

sekin kokoontuu kuukausittain.

saa varaosat ja huollot edul-
lisesti sekä ammattitaidolla.
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Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

KAIKKI RAKENNUSTYÖT,
SANEERAUKSET, MUUTOSTYÖT

SEKÄ SUUNNITTELU
TUNTITYÖNÄ TAI URAKKANA

PUDAS RAK-SA
NURMIKOIDEN LEIKKAUKSET

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

-50%
OVH

Kauppatie 5 • Pudasjärvi • Puh. (08) 821 851
Palvelemme: ark 9-17, la 9-13

Plussaa ostoksistasi

-30%
JATKUUALE

POLKUPYÖRÄT

INVENTAARIO-

POISTOJA

- Uistimet
- Kelat
- Vavat
- Rullaluistimet
- Lippikset
- Jalkapallokengät
- Sandaalit
- Lenkkikenkiä
- Verryttely- ja   tuulipukuja
- Shortseja

Leijonahenki lioneiden uusi tunnuslaulu
Laulun muuttaminen tuli
ajankohtaiseksi, koska lion-
toiminnan jäsenkasvusta
suuri osa on naisjäseniä ja
uusia naisklubeja on synty-
nyt ympäri maata.

Moniin perinteisiin
miesklubeihin on myös
aloitettu ottamaan naisjäse-
niä ja kokemukset yhteis-
klubeista ovat hyviä. LC
Pudasjärven klubissa ko-
koontumiset on aina aloi-
tettu Leijonamarssilla ja se
lauletaan reippaasti ja in-
nokkaasti. Tästä syksystä
lähtien kokoontumiset aloi-
tetaan uudella Leijonahen-
ki -laululla.

Lionsliiton Haminan vuo-
sikokouksessa laulettiin
ensimmäistä kertaa
Lions-liiton uusi tunnus-
sävel “Leijonahenki”. Ko-
kouksessa oli yli 2000
osallistujaa ympäri Suo-
mea. Perinteisesti myös
Pudasjärveltä on osallis-
tuttu vuosikokoukseen.

Lionsliiton tämän vuoden kesäkuussa Haminan
vuosikokouksessa kuultiin ja laulettiin
ensimmäistä kertaa Lions-liiton uusi

tunnussävel “Leijonahenki”, jonka on
säveltänyt  lion Risto Hiltunen (LC Tampere/

Pispala) ja sanoittanut Pauli Ylitalo.

Leijonahenki
Säv. Risto Hiltunen, sanat Pauli Ylitalo

Ne, joille leijonan osa on suotu,
on jatkajia aatteen arvokkaan.

Nuo sukupolvet, ennen meitä luotu,
sen perinnöksi jätti aikoinaan.

Ja henki, jonka saimme sydämeen,
se vahvana on siellä edelleen.

Leijonahenki! On meille tärkeää,
Leijonahenki! Se meitä yhdistää.
Saman hengen kun myös nuoret

tuntee toimissaan,
on tää aate voimissaan

On leijonia pohjantähden alla,
me saimme kodiksemme hienon

maan.
Nuo leijonat, nuot toiset maailmalla,

ei unohdu ne meiltä milloinkaan.
Me yhteistyöllä voimme rakentaa
nyt maailmasta vielä parempaa!

Leijonahenki! On meille tärkeää,
Leijonahenki! Se meitä yhdistää.
Saman hengen kun myös nuoret

tuntee toimissaan,
on tää aate voimissaan

Leijonahenki! On meille tärkeää,
Leijonahenki! Se meitä yhdistää.
Saman hengen kun myös nuoret

tuntee toimissaan,
on tää aate voimissaan.

Nuorisovaihto koostuu tyy-
pillisesti perhejaksosta ja
kansainvälisestä nuorisolei-
ristä. Vaihdon kokonaiskes-
to on Euroopan maiden kes-
ken tapahtuvassa vaihdossa
noin kolme viikkoa ja eri
maanosien välisissä vaih-
doissa noin 4 – 6 viikkoa.

Perhejakson aikana nuori
asuu kohdemaassa yhdessä
tai useammassa perheessä
perheenjäsenen tavoin. Täl-
löin hän näkee ja omakohtai-
sesti kokee kyseisen maan
arkipäivän elämää ja tapoja.
Hyvin usein isäntäperhe tu-
tustuttaa nuorta lähiympä-
ristöönsä normaalia arkielä-
mää runsaammin.   Leirijak-
son aikana nuorilla on tilai-
suus tutustua muiden kuin
kohdemaan nuoriin ja hei-
dän elämäänsä. Järjestetyn
ohjelman lisäksi leirien tär-
keä anti on nuorten keskinäi-
nen toiminta ja sitä kautta

tutustuminen toisiinsa.
Nuorisovaihdossa nuoret ja
perheet sekä nuoret keske-
nään solmivat usein elinikä-
isiä ystävyyssuhteita yli ra-
jojen.

Pudasjärvellä on pitkä,
kymmenien vuosien perinne
nuorisovaihdosta. Nuoria on
lähetetty joka kesä ympäri
Eurooppaa ja Amerikkaan ja
tämä toiminta on yksi tapa
tukea paikkakunnan nuoria.
Vaihtoa on tehty toisinkin
päin eli ulkomailta on tullut
nuoria Pudasjärvelle. Vuosi
sitten kesällä oli kahdessa
perheessä nuoria ulkomail-
ta. Lisäksi on tuettu piirin
alueella muutaman vuoden
välein pidettävää kansainvä-
listä nuorisoleiriä, joita on
pidetty muun muassa Kuu-
samossa. Pitkään klubitoi-
minnassa mukana ollut lion
Antti Pesälä kertoo, että Pu-
dasjärveltä on löytynyt upei-

ta nuoria, joista on voitu va-
lita nuorisovaihtoon lähtijät.

-Klubin ja Pudasjärven
lukion välillä on hyvää yh-
teistyötä. Lukio on klubin
pyynnöstä suositellut muu-
taman hakijan ja heistä on
sitten valittu joka kesä yksi
kansainväliseen nuoriso-
vaihtoon lähtevä nuori. Pe-
rinteisesti klubi on maksanut
koko matkan, kun joissakin
klubeissa maksetaan vain
osa matkasta, kertoo Antti
Pesälä.

Kuluneena kesänä heinä-
kuussa Pudasjärveltä oli
nuorisovaihdossa Hanna
Harju. Hänen matkansa
suuntautui Itävaltaan, jossa
vaihto-ohjelmaan kuului vii-
konperhemajoitus sekä 15
päivän seikkailuhenkinen 32
henkilön nuorisoleiri, jossa
oli osallistujia 22 eri kansal-
lisuudesta.

-Tämä vaihto oli minulle
aivan uskomattoman mahta-
va seikkailu, joka tarjosi iki-
muistoisia kokemuksia sekä
opetti, kuinka hyvin täysin
tuntemattomien ihmisten
ryhmässä voi tulla toimeen.
Matkan aikana muodostui
myös useita hyvin läheisiä
ystävyyssuhteista, joista on
hyvä pitää kiinni jatkossa-
kin, kertoi Hanna matkaker-
tomuksessaan. (hp)

Nuorisovaihtoa  joka kesä
Lions-nuorisovaihto on lionstoiminnassa yksi
perustehtävä ja aktiviteetti. Suomella on lions-
nuorisovaihtoa noin 40 maan kanssa.  Lions-
nuorisovaihto on 16 – 21 –vuotiaiden nuorten

lyhytaikaista, pääasiassa kesäaikana
tapahtuvaa, eri maiden elämään ja kulttuuriin

tutustuttavaa toimintaa.

Discover Carinthia-leirin
ryhmäkuva

Hanna Harju luovutti Pudasjärven Lionsklubin viirin St.
Paulin Lions järjestön puheenjohtajalle, sekä nuoriso-
leirin suunnittelijalle ja perustajalle Mag. Günter Kro-
neggerille.
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Pietarilantie 48, 93100 Pudasjärvi
Puh (08) 822 726

Avoinna. ma-pe 9-19, la 9-18, su 11-18 Petäjäkankaantie 1, puh. 020 7528 260  www.rautia.fi/pudasjarvi

VARASTOSSAOLEVAT
VENEET

-20-20-20-20-20%%%%%

PUDASJÄRVI

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

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Meijerin myymälästä mm:

Ingman Ranua-Shop Fazerintie 2 Ranua

Hyundai i30 1.6CRDi uusi ajamaton -09 19900€
MB E200 CDi ilmast. -05 19900€
Citroen C5 2.0HDi farm -07 15900€
Citroen C4 1.6i 5-ov aj.33tkm ilmast. -06 13900€
Citroen C4 1.6HDi 5-ov aj.94tkm ilmast. -05 13500€
BMW 320i coupe ilmast. -99 11900€
Opel Vectra 2.2i autom. aj.165tkm ilmast. -03 10900€
BMW 523i ilmast. nahat, ym -97 9900€
Audi A4 2.4i farm ilmast. -99 8300€
Volvo S80 2.5TDi ilmast. -01 7900€
Fiat Stilo 115JTD
aj.127tkm ilmast.webasto -03 7500€
VW Passat 1.6i aj.79tkm 1-omist. -98 7500€
VW Golf 1.9TDi farm ilmast. -00 7400€
Hyundai Elantra
2.0CRDi aj.190tkm ilmast. -02 6900€
Nissan Primera 1.6i aj.94tkm -00 6900€
Ford Focus 1.6i aj.137tkm farm -01 6850€
Toyota Corolla 1.6 LB VVT-i aj.150tkm -00 6800€
Seat Cordoba 1.4i aj.140tkm -02 6400€
Renault Scenic 1.9TDi ilmast. -02 6300€
Toyota Avensis 1.6LB ilmast. -99 6250€
Renault Megane 1.9TDi aj.120tkm ilmast.-00 5900€
Toyota Yaris 1.4D4D -02 5900€
Renault Scenic 1.6i aj.140tkm ilmast. -02 5850€
Opel Astra 1.6i aj.180tkm -00 5500€
Opel Astra 2.0TDi farm paku -00 4900€
Opel Vectra 1.8i farm aj.177tkm ilmast. -98 4900€
Chrysler Neon 2.0i autom. aj.112tkm -99 4900€
Suzuki Alto 1.0i aj.9000km 1-omist. -01 4900€
Skoda Fabia 1.4i aj.130tkm -01 4900€

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16, Oulu.  Ark. 9-17, la 10-14

Puh: 08-344 134,
0400-430 910, 0400-680 670

www.oulunautoporssi.fi

Daewoo Matiz 1.0i aj.130tkm ilmast. -04 4850€
Nissan Almera 2.2D sportdeck 3-ov -00 4800€
Citroen C5 1.8i ilmast. -02 4800€
Citroen Saxo 1.1i aj.72tkm -02 4500€
Peugeot 406 2.0i farm aj..185tkm ilmast. -98 4450€
Toyota Corolla 1.6 LB ilmast. -98 3900€
Seat Cordoba 1.9TDi farm paku -99 3900€
Opel Calibra 2.0i aj.200tkm -94 3800€
Lada 110 1.5i aj.20tkm -05 3600€
Peugeot 406 1.9TD farm paku -99 3500€
Renault Megane 1.6i farm ilmast. -00 3300€
Skoda Felicia 1.3i aj.130tkm farm -00 2990€
MB 300E ilmast. -90 2900€
Suzuki Alto 1.0i aj.76tkm -00 2800€
Opel Corsa 1.7D -98 2450€
Peugeot 306 1.4i -96 1450€
Citroen Jumper 2.2HDi
aj.151tkm ilmast.webast. sis.alv- 05 11900€
Nissan Vanette 2.3D -99 3500€

93280 Syötteen postipalvelut
saa tiistaista 1.9. kello 9 alka-
en Syöte Shopista osoittees-
ta Romekievarintie 1, 93280
SYÖTE.

Postin myyntipiste palve-
lee Syöte Shopin aukioloai-
koina maanantaista sunnun-
taihin kello 9–20. Uudessa
postin myyntipisteessä on

Syötteen postipalvelut Syöte Shopista 1.9. alkaen
myös kirjelaatikko, joka tyh-
jennetään joka työpäivä kel-
lo 10.

Syöte Marketin hoitama
Postin myyntipiste palvelee
postiasioissa osoitteessa Syö-
tekyläntie 1257 maanantai-
hin 31.8. kello 12 saakka.
Alueen postiosoitteet, pos-
tinjakelu ja postinumero säi-

lyvät ennallaan. Postipalve-
luiden muutoksesta jaetaan
tiedote alueen kotitalouksil-
le ja yrityksille. Tietoja pos-
tipalveluista saa Postin asia-
kaspalvelusta, numerosta
0200 71000 (pvm/mpm)
maanantaista perjantaihin
kello 8–20 ja lauantaisin kel-
lo 9–14.

Yrittäjäilta Syötteellä

Viime syksyn yrittäjäilta Syötteellä kokosi Romekievariin kuutisenkymmentä osal-
listujaa. Nytkin odotetaan runsasta osallistumista.
Pudasjärven kaupunki on
järjestänyt viime vuosien
ajan yrittäjäiltoja säännölli-
sin väliajoin. Tämän syksyn
ensimmäinen yrittäjäilta ko-
koontuu torstaina 27.9 Syöt-
teellä Jussilan Pirtissä.

Pudasjärveltä on järjestet-
ty yhteinen linja-autokyyti.
Illassa kaupungin edustajina
ovat kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila ja kehitysjoh-
taja Mikko Kälkäjä. Hän ker-
toi, että illan aikana käydään
läpi tekeillä olevaa Syötteen
alueen kehittämissuunnitel-
maa.

-Nyt on tiedossa lähtöti-
lanne, jonka varaan suunni-
telmaa rakennetaan. Yhtenä
tärkeänä tavoitteena on, että

Syötteen alueen pitäisi pys-
tyä ottamaan merkittävästi
enemmän väkeä. Nykyisin
alueella käy 300 000 – 400 000
ihmistä vuosittain. Tavoit-
teena on ja valmistaudutaan
siihen, että palvelut mahdol-
listaisivat kävijämäärän nos-
tamisen vuonna 2023 miljoo-
naan kävijään. Tämä tavoite
tietää kaavoituksellisia asioi-
ta siten, että hotellien ja mök-
kien majoituskapasiteettia
pystytään lisäämään.

Toisena tärkeänä tavoit-
teena on se, että sulan maan
matkailun osuutta pystyttäi-
siin nostamaan merkittäväs-
ti. Nykyisin lumikautena
käy 90 % ja sulan maan ai-
kana 10 %. Tämä luku tulisi

saada nostetuksi 40 prosent-
tiin, kuitenkaan lumikauden
markkinoinnista ja kehittä-
mistoimenpiteistä tinkimät-
tä. Juuri avattu mönkijäreit-
ti ja tekojärven rakentamis-
töiden aloittaminen ovat hy-
viä esimerkkejä edellä mai-
nitun tavoitteen saavuttami-
seksi.

Kehittämissuunnitelmaa
tekee ohjausryhmä, jossa
käytetään myös asiantuntija-
apua. Seuraava kokoontumi-
nen on syyskuun puolivälis-
sä ja tavoitteena on, että ke-
hittämissuunnitelma valmis-
tuisi tulevan syksyn aikana,
valottaa Mikko Kälkäjä.

Hyvän Olon Messuilla paljon väkeä

Keväiset Hyvän Olon Messut ovat suurin vuosittainen Hilimojen aktiviteetti. Kuvas-
sa kevään 2009 messujen runsaslukuista yleisöä.
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Aluksi kokoonnuimme lio-
nien kotona, sitten Osuus-
pankin kokoushuoneessa ja
1970- luvun alusta hotelli
Kurenkoskessa. Kymmenes-
sä vuodessa jäsenmäärä oli
noussut yli 30 ja on vakiin-
tunut tälle tasolle. Klubista
eroamisia on ollut hyvin vä-
hän. Ylivoimaisesti suurin
syy eroamiseen on ollut
paikkakunnalta muuttami-
nen ja siirtyminen “puolehen
ylhäisen maan”.

Toimintaedellytykset
paikkakunnallamme ovat
hyvät. Nykyisessä kaupun-
gissamme on vain kolme
palvelujärjestöä: Lisäksem-
me LC- Pudasjärvi/ Hilimat
sekä Rotary- ja Round Table
klubit. Toimintamme rik-
kautena on ollut sekin, että
olemme kuuluneet kahteen

Lionstoimintaa jo vuodesta 1965 lähtien

Pudasjärvellä on ollut lionstoimintaa jo vuodesta
1965 lähtien. Tänä vuonna täyttyy 44:s

toimintavuosi. Pitäjämme kuului aluksi I-piiriin ja
toiminta suuntautui pääasiassa Ouluun päin ja

kummiklubimmekin oli LC Oulu.

lionspiiriin: Viisi ensimmäis-
tä vuotta I-piiriin ja sitten L-
piiriin.

Kokousrutiineja on toi-
minnan aikana pyritty tietoi-
sesti pehmentämään reip-
paalla kokouskululla ja sillä,
että asiat valmistellaan hal-
lituksessa hyvin. Kuukausi-
kokouksessa vedetään suu-
ria linjoja. Kokouksia on
koko toiminnan ajan piristä-
nyt se, että aina on ollut ko-
kousesitelmä tai excursio jo-
honkin teollisuuslaitokseen.
Olemme toimintamme aika-
na kuunnelleet noin 360 eri-
laista esitystä. Aihepiirejä on
ollut sananmukaisesti kaik-
kialta maan ja taivaan välil-
tä. Jälkimmäisessä viittaan
edesmenneeseen kunnioitet-
tuun lioniimme rovasti Arvi
Sorriin.

Tärkeintä työssämme on
ollut erilaisten aktiviteettien
toteuttaminen. Mitenpä
muutoin toteutuu järjestöm-
me tunnus: We serve, Me
palvelemme. Valtakunnal-
listen aktiviteettien lisäksi

vuosikertomuksemme ker-
tovat sadoista kotoisista tem-
pauksista, joilla on annettu
apua tarvitseville tai kerätty
varoja stipendeihin ja avus-
tuksiin. Olemme näin ym-
märtääkseni pystyneet myös
rakentamaan klubin myön-
teistä imagoa.

Lukuisia aktiviteetteja:
Toimintamme alusta 20-
vuoden ajan julkaistiin vero-
kalenteria. Suurin työaktivi-
teettimme on ollut partioma-
jan rakentaminen (800 työ-
tuntia). Kunnan kuntoradan
alkurahoitus 10 000 mk (1700
e), toisen kuntoradan valais-
tuksen työosuus yhdessä
Koillis-Pohjan Sähkön kans-
sa, Lions Quest ja Sight- ope-
raatioiden paikallinen toteu-
tus, vuosittaiset nuorten
opintomatkat Eurooppaan ja
Yhdysvaltoihin, sekä saunan
rakentaminen Eino Hallikai-
selle ja sotasokea Eino Räisä-
selle.

Palvella voi ilman rahaa-
kin, mutta monessa tapauk-
sessa se ei ole haitaksikaan.
Kun verokalenterin tuotto
loppui, tilalle tulivat vuotui-
set aurausviittatalkoot, joka
on ollut samalla klubilaisille
virkistävä metsäretki sekä
joulukalenteri ja sen liimaus-
talkoot. Joka kevät toteute-
taan Iijoen tulva-arvaus sekä
kolmen vuoden välein toteu-
tetaan puhelinmuistio/pal-
veluhakemisto Pudisluuri.

Virkistys- ja lionshengen
vaalintaan liittyvät erilaiset
retket ja juhlat. Annettujen
toiminta- ja muiden avustus-
ten sekä stipendien tarkan
rahamäärän arviointi on vai-
keaa, mutta joka tapaukses-
sa summa on 40 -vuoden
ajalta lähes 100 000 euron
luokkaa. Muusta palvelusta
ja työavusta meille riittää tie-
to myönteisestä palautteesta.

Vuosien saatossa klubim-
me on kasvattanut kaksi pii-

Kokouksia on koko toiminnan ajan piristänyt kokous-
esitelmät ja tutustumisvierailut teollisuusyrityksiin. Muu-
tama vuosi sitten vierailtiin Kontiolla, jossa toimintaa
esitteli toimitusjohtaja Jalo Poijula.

Tämän kesän presidentin nuijanvaihtokokous järjestettiin Iijoen rannalla Kalle Tihisen
ja Seppo Sammelvuon kodalla. Virallisten asioiden lisäksi keskusteltiin leijonatoimin-
nan kehittämisestä ja illan päätteeksi oli saunomista ja keskinäistä seurustelua muu-
rinpohjalätttyjen syönnin ohessa.

Viime kauden presidentti Risto Hiltula (oik)  ja tulevan
kauden presidentti Mika Pesonen.

rikuvernööriä; Eino Riekin ja
Seppo Sammelvuon. Lisäksi
joukossamme on viisi Mel-
vin Jones-jäsentä ja kaksi
Lions- Ritaria. Liikunnan
alalla on klubimme ansain-
nut neljä Suomen mestaruut-
ta Lions-lentopallossa.

Vaativat Lions-tavoitteet
ja periaatteet ovat elämäm-
me kulussa siintäneet kauka-
na horisontissa. Hyvästä
pyrkimyksestämme huoli-
matta emme ole voineet saa-
vuttaa niitä kaikkia. Mutta
jos olemme tämän 40 -vuo-
den aikana tulleet hieman
kansainvälisemmiksi, hie-
man suvaitsevaisemmiksi,
hieman palveluhaluisem-
miksi ja auttavaisemmiksi,
hieman tasa-arvoisemmiksi
ja huomaavaisemmiksi, niin
olemme varmasti olleet tääl-
lä pohjoisessa aivan hyviä
leijonia.

Eino Riekki

Jari Keskiahon paistamat
muuripohjaletut maistuivat
Iijoen rannalla.



7nro 19 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Lionit Janne Moilanen ja Pauli Harju  luovuttivat 1000 euroa Pudasjärven Mesikäm-
menille. Lahjoituksen otti vastaan Pirjo Haapala.

Talven 08-09 partiolaisia antamassa lupausta. Lupauksen vastaanottivat partiove-
täjät Tiina Inkeroinen ja Suvi Haapala.

Partiolaisille tukea lioneilta

Ladyihin kuuluvat kaikki ne
lionien puolisot, jotka halu-
avat olla mukana toiminnas-
sa. Ladytoiminta on hyvin
vapaamuotoista, jonka

Lions ladyt veljien tukena

vuoksi meillä ei ole säännöl-
lisiä kokouksia.

Me kokoonnumme aina
tarpeen mukaan tai kun ha-
luamme tavata tuttuja. Kui-

Lions Club Pudasjärven ladytoiminta on
Suomen Lions-liitto ry:n puolisotoimintaa, jonka

tarkoituksena on klubin sisäisen hengen
lujittaminen ja kehittäminen sekä klubin

ulkoisen toiminnan tukeminen ja sitä kautta
myös omakohtainen vaikuttaminen. Kantavana

ajatuksenamme on hyväntekeväisyys aivan
kuten lionsklubilla, “me palvelemme”.

tenkin syksyisin pyrimme
pitämään kokouksen, jossa
yhdessä suunnittelemme tu-
levan kauden toimintaa. Jos-
kus kokoonnumme myös
yhtä aikaa Lions-veljien – siis
puolisoidemme - kanssa, jol-
loin voimme yhdessä suun-
nitella yhteistä toimintaa. Si-
säistä toimintaamme on esi-

Valokuvat ladyjen ruskaretkestä Jaurakkajärven huikeissa maisemissa muutaman vuoden takaa. Kuvassa va-
semmalta lukien Asta Valanne, leijona Antti Pesälä, Ritva Lampela. Edessä Sari Viitala, Hely Forsberg-Moilanen
ja Pirkko Pesälä

merkiksi pienellä ruskaret-
kellä käynti tai kokoontumi-
nen terveyden ja hyvinvoin-
nin merkeissä. Yhteistoimin-
taamme veljien kanssa puo-
lestaan on muun muassa
kahvituksen järjestäminen
lionsklubin järjestämissä ti-
laisuuksissa esimerkiksi
Korsuorkesterin esiintyessä
Pudasjärvellä muutama
vuosi sitten.

Ladytoiminnan vetovas-
tuuhenkilöinä toimivat kul-
loinkin LC Pudasjärven pre-
sidentin ja sihteerin puolisot.
Vetäjistä ja vuosista riippu-
en kautemme vaihtelevat

hyvin aktiivisesta toiminnas-
ta vähän hiljaisempiin vuo-
siin. Jokainen osallistuu aina
omien voimavarojen ja tilan-
teiden mukaan. Aikaisempi-
na vuosina ladytoiminta on
ollut aktiivisempaa ja ehkä
enemmän näkyvää kuin täl-
lä hetkellä, mutta olemme
silti jatkuvasti veljien tuke-
na.

Vuosittaista hyvänteke-
väisyystoimintaamme ovat
joulurahalahjoitus vähäva-
raiselle perheelle sekä äitien-
päivälahjoitus jollekin apua
ja tukea tarvitsevalle äidille.
Äitienpäivälahjoituksemme

voi esimerkiksi olla lahja-
kortti kauneushoitolaan, jol-
loin ajatuksena on tarjota äi-
dille mahdollisuus hetki
omaan aikaan ja hemmotte-
luun.

Pudasjärven ladyilla on
jonkin verran myös yhteis-
toimintaa naapurikuntien
puolisoiden eli Taivalkos-
ken, Posion ja Ranuan lady-
jen kanssa. Kierrämme vie-
railulla toistemme luona ja
vietämme aikaa yhdessä iloi-
sin mielin.

Hely Forsberg-Moilanen

Kodassa otetussa kuvas-
sa vasemmalta lukien Asta
Valanne, Ritva lampela ja
Hely Forsberg-Moilanen.

LC Pudasjärvi luovutti Pu-
dasjärven Mesikämmenille
1000 euroa Pudisluurin
myymisestä kertyneistä va-
roista. Luovutuksen suoritti-

vat tämän vuoden touko-
kuussa lionit Janne Moilanen
ja Pauli Harju. Partiolaisia oli
talven 2008-2009 aikana toi-
minnassa mukana noin 45.

Loput Pudisluuurirahoista
siirrettiin klubin katastrofi-
ja avustusrahastoon käytet-
täväksi Pudasjärvellä myö-
hemmin. (jm)



8 nro 19PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Venetsialaisissa lavalle astelee myös Ilkka Hakala&Sonetti, joka
soittaa tanssi- ja iskelmämusiikkia.

Karaokea ja piirustuskilpailu
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Pudasjärven paikallisyhdistys jär-
jestää venetsialaislauantaina las-
tentapahtuman tapahtumateltassa
kello 13-15. Koko perheelle suun-
natussa tapahtumassa on muun
muassa lasten piirustuskilpailu.
Piirustukset ripustetaan tapahtu-
mateltan seinille ja kilpailun voit-
taja valitaan yleisöäänestyksellä
Venetsialaisten iltajuhlassa. Kilpai-
lun kolme parasta palkitaan Aar-
rearkun lahjakorteilla.

Lisäksi lapset voivat ottaa osaa
lasten karaokeen, jota vetää Maran
Karaoke. Lapsille on luvassa myös
kasvomaalausta, makkaran ja letun
paistoa sekä muuta mukavaa puu-
haa. Paikan päällä on neljä Pudas-
järven MLL:n edustajaa - puheen-
johtaja Hely Forsberg-Moilanen,
Päivi Salmela, rehtori Eeva Harju
sekä tukioppilasvastaava Maria
Perander. Lisäksi paikalla nähdään

Venetsialaiset la 29.8. Rajamaan rannassa

kesterin kaikilla jäsenillä on taka-
naan liki 30 vuotta muusikon tai-
valta eri kokoonpanoissa ja osa on
toiminut myös ammattimuusikko-
na.

Tunnelmaa ja
tanssimusiikkia
Vuodesta 2003 keikkaillut laulaja
Tiina Pitkänen esiintyy orkesterin-
sa Pequenon kanssa Pudasjärvellä
lauantaina kahteen otteeseen, alku-
illasta Venetsialaisissa sekä myö-
hemmin illalla Hotelli-ravintola
Kurenkoskessa. Hänen ajatuksen-
aan olisi Venetsialaisissa esiintyä
ihmisten joukossa.

-Eli kiertelisimme pöydästä
pöytään haitari-laulu kokoonpa-
nolla ja soittaisimme tuttuja, tun-
nelmallisia laulelmia. Tanssimu-
siikkia olisi tarjolla sitten illalla
hotelli-ravintola Kurenkoskessa,
kun orkesterini alkaa soittaa kello
22 ja itse liityn heidän joukkoonsa
kello 23, kertoo Pitkänen.

Tiinan kesä on mennyt sopivas-

Illan aikana on veden, valon ja tu-
len lisäksi musiikki-, tanssi-, ka-
raoke sekä muuta viihdyttävää
ohjelmaa. Pudasjärven oma tyttö
Tiina Pitkänen vierailee alkuillas-
ta hanuristinsa kanssa. Ravinto-
lateltassa on tarjolla paikallisen
pitopalveluyrittäjän Tarja Hem-
milän laittamaa ruokaa sekä Hi-
limojen teltalta lettuja, kahvia
sekä grillattuja makkaroita. Li-
säksi on tarjolla olutta, siideriä,
lonkeroa ja viiniä. Ovet avataan
klo 19. Tanssikansan tuntema Ilk-
ka Hakala & Sonetti orkesteri
aloittaa soittamisen klo 20.
Kymmenen euron hintaisia pää-
sylippuja, jotka osallistuvat kah-
den hengen Venetsian matkan ar-
vontaan, voi hankkia etukäteen
K-Supermarketista, AH-Telepis-
teestä, Pudasjärven Kirjakaupas-
ta sekä Pudasjärven Osuuspan-
kista. Lippuja saa tietenkin myös
tapahtumapaikalta.

Pudasjärvellä on venetsialaiset lauantaina 29.8 Rajamaan rannassa Iijoella.
Järjestäjänä toimivat LC Pudasjärvi ja LC Pudasjärvi/Hilimat. Odotukset väkimäärän suhteen

ovat korkealla eli 700 hengen kokoontumisteltta sekä muut teltat on tilattu paikalle. Näin kaikki
osallistujat sopivat sisälle, vaikka sade yllättäisi.

ti keikkaillessa ja sopivasti lomail-
lessa, eli oikein mukavasti. Lisäksi
hän löysi miehensä kanssa oman,
vuonna 1912 rakennetun kodin ai-
van Porvoon keskustasta, johon he
ovat vastikään muuttaneet.

-Syksy menee keikkaillessa sekä
Porvooseen ja Monninkylään jou-
lukonserttia suunnitellessa, sanoo
Tiina Pitkänen.

Teltat Kestilästä
Venetsialaisten tarvitsemat teltat
sekä niiden kalusto tulee Kestiläs-
tä Tapavuokraus Keräseltä, joka on
juhla- ja tapahtumapalveluihin liit-
tyvään kalustovuokraukseen eri-
koistunut yritys.

Vuokrauspalveluun kuuluvat
muun muassa teltat, pöydät, pen-
kit, esiintymislava, tanssilattia, pi-
suaarit, kemialliset käymälät, baa-
ripöydät ja puutarhatuolit. Pudas-
järvelle on tulossa 15 telttaa, joiden
pystytyksen ja purkamisen myös
yritys hoitaa yhessä talkoolaisten
kanssa.

kolme MLL:n kurssin käynyttä las-
tenhoitajaa.

MLL:n Pudasjärven yhdistyk-
sen varapuheenjohtaja Piia Savela
toivoo tapahtumaan paljon väkeä.
–Noin sata lasta voisi olla kävi-
jäodotuksena. Sateisen sään ei pi-
täisi olla esteenä, sillä tapahtuma
järjestetään teltassa. Tapahtuma on
maksuton, vaikkakin makkarasta
ja letusta peritään pieni maksu,
Savela muistuttaa.

Tarjolla lohta ja pyttipannua
Venetsialaisten ruoka- ja juomatar-
jonnasta vastaa osaltaan Pitopalve-
lu Paakarit, jonka henkilökunta te-
kee ruokaa paikan päälle pystytet-
tävässä ravintolateltassa. Menussa
on lohiannos kylmän kastikkeen,
perunoiden ja kasvisten kera sekä
perinteisempi pyttipannu. Lisäksi
tarjolla on virvokkeita, olutta, sii-
deriä, viiniä ja lonkeroa. Lisäksi
tapahtuma-alueella palvelee kaksi
oluttelttaa. Pitopalveluyrittäjä Tar-
ja Hemmilä odottaa tapahtumaa
innolla.

-Ilman muuta toivon, että pai-
kalle tulisi paljon väkeä. Onhan
tänä ensimmäinen kerta, kun täl-
lainen tapahtuma järjestetään. Mitä
olen ihmisten kanssa jutellut, niin
kyllä ihmiset ovat kiinnostuneita ja
väkeä on tulossa.

Illalla tanssittaa
Ilkka Hakala & Sonetti
Venetsialaisten musiikkitarjonnas-
ta vastaa Tiina Ilkka Hakala, joka
on ylivieskalaissyntyinen muusik-
ko, laulaja-lauluntekijä, trubaduu-
ri ja tanssibändin solisti. Hän astuu
lavalla Sonetti yhtyeen kanssa.
Vuonna 1996 perustettu Sonetti on
ammattitaitoinen tanssi- ja iskel-
mämusiikkia soittava, ympäri Suo-
mea keikkaileva orkesteri.

Soittaminen on kavereille mu-
kava harrastus, joka tehdään tosi-
mielellä yleisön viihdyttämiseksi ja
tanssittamiseksi. Keikkoja kertyy
vuositasolla 30-40 tanssilavoilla ja
ravintoloissa. Sonetin pojat vaikut-
tavat akselilla Ylivieska-Sievi. Or-

Tiina Pitkänen esiintyy lauantaina kahteen otteeseen.
Alkuillasta hänet nähdään venetsialaisissa ja myöhem-
min illalla hän esiintyy Hotelli-ravintola Kurenkoskes-
sa. Kuvassa Pitkänen esiintymässä keväällä LC/Hili-
mojen järjestämillä Hyvän Olon Messuilla.
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Hilimoilla
kahvio

LC Pudasjärvi/Hilimat
vastaa venetsialaisten

kahviosta, josta saa kahvia,
vohveleita, limpparia ja

tietenkin grillimakkaroita
venetsialaistunnelmissa.

Hilimat on naisklubi, joka on pe-
rustettu vuonna 2005 ja otti nimen-
sä Pudasjärven kulttuurielämässä
vaikuttaneen Hilma Räisäsen mu-
kaan. Klubissa on tällä hetkellä 26
jäsentä. Tämän kauden president-
ti Aila Helve kertoo, että jäsenhan-
kinnassa pyritään ottamaan huo-
mioon eri ikäluokat ja ammattiryh-
mät.

-Olemme palvelujärjestö. Pan-
ostamme palvelutoimintaan omal-
la paikkakunnallamme muun mu-
assa vanhusten kirkkopyhään, ys-
tävänpäivätoimintaan ja yhteisvas-
tuukeräykseen. Jouluna jaamme
avustuksia ja keväisin  stipendejä
koululaisille ja opiskelijoille. Osal-
listumme mahdollisuuksien mu-
kaan nuorisovaihtoon ja jatkamme
yhteistyötä Pudasjärven kotiseutu-
museon kanssa. Museon pihalla

Tämän kauden Hilimojen pre-
sidentti Aila Helve vuoden 2008
Hyvän Olon Messuilla.

kasvaakin Hilimojen istuttama ko-
tikuusi.

Palvelutoiminnan varainhan-
kinnan päätapahtumana Hilimoil-
la on keväisin toukokuussa Hyvän
Olon Messut. Varoja tuottavat
myös perinteinen Hilimojen sina-
pin myynti ,varainhankintapyra-
midit eri liikelaitoksissa, joulukort-

Venetsialaisten tarvitsemat teltat sekä niiden kalusto tulee Kestilästä Tapavuokraus Keräseltä, joka
on juhla- ja tapahtumapalveluihin liittyvään kalustovuokraukseen erikoistunut yritys.

tien ja adressien myynti sekä tulos-
sa olevat venetsialaiset. Tapahtu-
ma  pyritään saamaan perinteisek-
si koko kaupungin loppukesän ta-
pahtumaksi.

-Olemme osallistuneet venetsia-
laisten järjestelyihin yhdessä mies-
ten klubin kanssa ja tarkoituksena
onkin jatkossa yhä enemmän teh-

dä yhteistyötä niin palvelu- kuin
varainhankintatoiminnassa. Ny-
kyisen taloudellisen tilanteen ta-
kia palvelusjärjestöjen merkitys
korostuu entisestään ja vapaaeh-
toistoiminta on yhä tärkeämpää,
arvioi Hilimojen presidentti Aila
Helve

Pudasjärvellä la 29.8. Rajamaan rannassa Iijoella
Lipunmyynti paikan päällä alkaa klo 19. Lippu 10 €

Klo 19.00 Juhlapaikan portit aukeavat
Klo 20.00 Orkesteri aloittaa, Ilkka Hakala&Sonetti
Klo 20.00 Karaoketeltta avataan yleisölle
Klo 24.00 Kokko sytytetään joella
Klo 01.00 Orkesteri lopettaa esiitymisen ja

suoritetaan arvonta
(Voitonnumeron voi tarkistaa Leijonien
nettisivuilta ja Pudasjärvi-lehdestä)

Tiina Pitkänen
esiintyy alkuillasta
hanuristinsa kanssa
yleisön joukossa

Klo 13.00 alkaen
MLL:N lasten tapahtuma

MAKKARAA JA MEHUA
MYYTÄVÄNÄ

Lasten karaoke,
kasvomaalausta,
piirustuskilpailu

Hilimojen teltta
kahvia, vohveleita,
makkaraa,
virvokkeita

Ruokaravintola
lohiannoksia,
pyttipannua,
B-oikeudet

Tervetuloa!

Pääsylipun lunastaneet osallistuvat kahden
hengen Venetsian matkan arvontaan

Venetsialaisiin vesiteitse tuleville on venepaikat
vanhalla mattolaiturilla.
Rajamaan alueella ei ole autojen paikoitustilaa,
autot on jätettävä keskustan P-paikoille.
Tapahtuma-alueelle ei saa tuoda omia juomia.

PPPPP
Tervetuloa

Venetsialaisiin!
Pudasjärven apulaispalopäällikkö muistuttaa,
että raketteja tai muitakaan ilotulitteita ei saa
ampua ilman viranomaislupaa. Lupa on haet-
tava palopäälliköltä.

Venetsialaiset järjestää
LC Pudasjärvi ja

LC Pudasjärvi/ Hilimat
K-18

Vain käteinen raha käy.
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Syötteen mönkijäreitistö otettiin juhlallisesti käyttöön
Lähes 100 mönkijää tapahtumassa:

Aurinkoisessa ja lämpimässä elokuun säässä avattiin Syötteen mönkijä-
reitistö lauantaina 22.8.2009. Syötteen alueella luontomatkailua on kehi-
tetty jo yli 20 vuotta. Aluetta on kehitetty useiden toimijoiden ja lukuisten

hankkeiden kautta. Matkailu Syötteellä on merkittävä osa paikallistaloutta.
Syötteen Mönkkäritapah-

tuman järjestäminen on poo-
lin toimintaa, siihen saatiin
mukaan muitakin tahoja ja
yhteistyökumppaneita –
NYT on Pudasjärvi ja Syöte
mönkijämiesten ja –naisten
mielissä.

Viime perjantai-illan ja
lauantaiaamun (22-23.8) ai-
kana kokoontui lähes 100
mönkijää Syötteelle. Reitin
avauspuheessaan Pudasjär-
ven kaupungin kehitysjohta-
ja Mikko Kälkäjä kertoi kau-
pungin kehitystavoitteista
vuoteen 2023 saakka. Yöpy-
misvuorokausien määrän
kasvu on alueen yrittäjien
kannalta tärkeää, kesäaikai-
set aktiviteetit lisäävät alu-
een käytön ympärivuoti-
suutta – tämä mönkijäreitis-
tö tuo siihen hyvän lisän.

Te – keskuksen, Metsä-
hallituksen, kaupungin ja
Syötteen alueen yrittäjien
yhteistyöllä hanke käynnis-
tyi. Metsähallituksen toimi-
essa hankkeen vetäjänä ja
suunnittelija Veikko Virkku-
sen työllä on saatu reitti val-
miiksi.

Osallistujat kisailivat
Maahantuojat oli esittele-
mässä mönkijöitä ja niiden
varusteita ja poliisi kertoi
lainsäädännöstä ja vakuu-
tusyhtiön edustaja mönkijöi-
den vakuuttamisesta.

Tapahtumaan osallistujat
saattoivat osallistua taitoajo
– kisaan ja mönkijä-pullin-

Mönkijäpulling-kisassa vedettiin Ford Mondeota laskettelurinnettä ylös. Aika mitat-
tiin sähköisesti 30 metrin matkalta.

Reitti on avattu käyttöön – nauhan leikkasivat Mikko
Kälkäjä ja Heino Ruuskanen

Avauspuheessa Pudasjär-
ven kaupungin kehitysjoh-
taja Mikko Kälkäjä kertoi
reitin rakentamisesta, sen
rahoituksesta ja Syötteen
kehitystavoitteista vuoteen
2023. Syötteen kehittä-
missuunnitelma tulee si-
sältämään reitin seuraavat
vaiheet eli reitin laajenta-
misen.

Lapsille oli myös tapahtu-
massa ohjelmaa - pikku-
mönkijöille oli koko tapah-
tuman ajan innokkaita kul-
jettajia.

Alueen yrittäjien ohjelma-
palvelutarjonnan kehittyes-
sä ja mönkijäsafareiden tul-
tua osaksi niiden tarjontaa
on ilmennyt tarve virallisille
mönkijäreiteille. Tällöin
luontoa rasittava toiminta
saadaan ohjattua yhdelle
uralle.

TE-keskuksen, Metsähal-
lituksen, Pudasjärven Kau-
pungin ja Syötteen alueen
yrittäjien rahoittaman Syöt-

teen reitistöt ja opastus
hankkeen yhtenä osiona oli
mönkijäreitistön suunnittelu
ja rakentaminen.

Pudasjärven Kelkkaura-
pooli ja Metsähallitus ovat
tehneet käyttöoikeussopi-
muksen. Kelkkaurapooli
vastaa reitin markkinoinnis-
ta, valvonnasta, ylläpidosta,
maksujen perinnästä ja huol-
losta sopimuksessa määritel-
lyin ehdoin.

kiin. Taitoajossa kierrettiin
maastorata, johon oli asetet-
tu tavoiteaika. Reitillä oli
ojia, esteitä mutkia ja peruut-
tamista.

Pullingissä vedettiin Ford
Mondeo autoa laskettelurin-
nettä 30 metriä ylöspäin.

Mönkijällä Oulusta
Syötteelle
Vihkiäistilaisuuteen ja reitin
avaukseen Pudasjärven kau-
pungin edustajana osallistu-
nut kehitysjohtaja Mikko

Kälkäjä sai kiertää vasta ava-
tun reitin luxusmönkijän
kyydissä.

-Reitti on aivan erinomai-
nen. Maasto on tosi vaihte-
levaa. Aikaa reitin kiertämi-
seen menee reilut kaksi tun-
tia. Sora-alueen kohdalla oli
alue, jossa sai myös kokeilla
mönkijän vauhdikkaampaa
kulkemista. Vauhdikas-
osuus tuntui olevan hyvä
lisä reittiin. Oli hienoa tode-
ta, että ajajia oli saapunut
ympäri Suomea. Tämä on
merkki, että tällaiselle palve-
lulle on varmasti kysyntää ja
käyttöä. Tämä takaa, että
valmisteilla oleva Syötteen
kehittämissuunnitelma tulee
sisältämään reitin seuraavat
vaiheet eli reitin laajentami-
sen. Hyvänä tavoitteena täy-
tyykin pitää sitä, että Oulus-
ta voisi ajaa mönkijällä lail-
lisesti maastoreittejä Syöt-
teelle saakka, totesi Mikko
Kälkäjä.

Heino Ruuskanen

Reittien opastus on rakennettu Syötteen opastuksen
mukaisesti.

Syötteen kyläyhdistys oli mukana tapahtuman järjestämisessä, kisoissa toimitsijoi-
na, ohjaajina - he hoitivat myös grilliä ja letunpaistoa.

Vihkimisen jälkeen reitille
yhteisajeluun lähti 60 mön-
kijää.
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Pudasjärven Urheilijoista oli
Harjavallassa mukana T14
sarjan moukarinheitossa
Heidi Ylilehto. Heidi lähti
kisaan hakemaan tuntumaa
ensimmäisiin SM-kilpailui-
hinsa kauden tilastojen 13.
sijalta.

Kesän aikana oman sarjan
3,00 kg moukari oli lentänyt
parhaimmillaan 37.24. Elo-
kuun alussa käydyissä 17-19
vuotiaiden pm-kilpailuissa
4,00 kg moukari lensi kome-
asti 33.44, joten finaalipaik-
ka oli siten mahdollinen. SM-
kisojen tunnelma sopi ilmei-
sesti Heidille mainiosti ja
moukari lensi uuteen kome-
aan ennätykseen 44.11 joka
takasi kisassa 4. sijan. Näin
Heidi teki Pudasjärveläistä
historiaa moukarinheiton
saralla, upeaa!!

Riihimäen Sm-kisoissa ei
nähty Pudasjärven Urheili-
joitten värejä kun mm. Tuo-
mas Manninen ei ehtinyt
kuntoutua alkukesän sairas-
teluista sellaiseen iskuun,

jotta olisi päässyt taistele-
maan sijoituksista finaalissa.
Tuomaksen katse on jo ensi
vuoden kisoissa, joten terve-
yttä ja tsemppiä  harjoitte-
luun Tuomakselle.

Seuraavana viikonloppu-
na 21.-23.8. Porissa kisailivat
N/M 22 v ja Seinäjoella N/
M 16-17 v.

Porissa Kuukasjärven Pe-
nan loikkia tavoittelevan
Matti Särkelän sijoitus pi-
tuudessa oli kovan tuulen
sekoittamassa kisassa 10. tu-
loksella 640. Toisena kilpai-
lupäivänä oli vuorossa 3-
loikka joka on Matin ns. yk-
köslaji. Kauden aikana vai-
vanneet jalkaongelmat olivat
kysymysmerkki näissäkin
kisoissa mutta jalat kestivät
ja 3-loikassa sijoitus hienosti
4. tuloksella 13.29. Mitalit
olivat todella lähellä sillä
voittaja hyppäsi 13.69 ja
pronssiin tarvittiin 13.58.

Seinäjoella Janne Moila-
nen osallistui M17 sarjan
800m:lle. Janne lähti kisaan

hakemaan loppukilpailu-
paikkaa kauden tilastojen 15.
sijalta. Karsinnan kovavauh-
tisin erä toi loppukilpailu-
paikan kauden parhaalla
juoksulla ja ajalla 2.02,84.
Loppukilpailuun Janne läh-
ti hakemaan toista hyvää
juoksua tälle kaudelle, mut-
ta toisin kävi ja finaalissa si-
joitus 7.

Onnittelut kaikille hie-
noista saavutuksista ja toi-
vottavasti vuoden päästä
voidaan nauttia urheilijoit-
temme menestyksestä myös
SM-tasolla.

Erkki Moilanen

Pudasjärven Urheilijat
Nuorten SM-kilpailuissa

Yleisurheilun Nuorten SM-kilpailut kisailtiin neljällä eri
paikkakunnalla kahtena viikonloppuna. Harjavallassa 14. -
16.8. kamppailivat Suomenmestaruuksista T/P 14-15 v ja

Riihimäellä N/M 18 -19 v.

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!

EDULLISET HIRSIMÖKIT JA -TALOT
YLI 15 VUODEN KOKEMUKSELLA

Tuoteittemme materiaali on pääosin tiukkasyisestä
pohjoissuomalaisesta puusta valmistettua neljän-
tai viidentuuman höylähirttä.

PÄÄTUOTTEITAMME OVAT:
• TALOT • LOMAMÖKIT
• SAUNAMÖKIT • AUTOTALLIT

Timpan Kurkihirsi
Sarajärvi Jukuantie 78, Puh. 0400 682 687
timpan.kurkihirsi@koillismaa.fi
www.timpankurkihirsi.fi

TIMPAN KURKIHIRSITIMPAN KURKIHIRSI
www.timpankurkihirsi.fiwww.timpankurkihirsi.fi
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AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

SÄHKSÄHKSÄHKSÄHKSÄHKÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELUUUUU
JJJJJAAAAA

ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU TTTTTALALAALALAALALAALALAALALA
• Sähkö- ja teleasennukset
• Sähkösuunnittelu ja asennus

Markku Talala
0400-214 150, 08-823 452

Sähkötie 2 Pudasjärvi
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Pudasjärven alueellakin tun-
tuu olevan varsin suuria ero-
ja pesinnän onnistumisessa.
Hetekylän suunnalta kuu-
luu kohtalaisen hyviä uuti-
sia onnistuneesta pesinnästä
kun pohjoisosista pitäjää
tuntuvat poikueet puuttu-
van miltei kokonaan.

Metsähallituskin on otta-
nut tämän huomioon omas-
sa luvanmyynnissään pie-
nentämällä Kouvan ja Syöt-
teen alueiden lupien pistey-
tyskiintiötä. Riistanhoitoyh-
distyksen hallitus toivookin
malttia kanalintujen pyyn-
tiin ja suosittelee 2 - 3 linnun
saaliskiintiötä ja säästämään
lintukannalle niin tärkeitä
vanhoja lintuja. Riekon koh-
dallahan riistanhoitopiirit
päätyivät yhteisellä päätök-
sellä koko lajin rauhoituk-
seen.

Hirvijahti lähenee
Syyskuun viimeinen lauan-
tai on perinteisesti se päivä,
kun erämiehet ja -naiset son-
nustautuvat punaisiin ja
suuntaavat hirvijahtiin.

Tulevan syksyn hirvijah-
ti tulee olemaan vielä edel-
listen vuosien tapaan aika-
moinen urakka suurine lu-
pamäärineen, joilla hirvikan-
taa vielä hiukan leikataan.

Edellisen vuoden lupamää-
rähän olivat Pudasjärvellä
1325, joka jakaantui 885 ai-
kuiseen ja 880 vasaan. Kaa-
toprosentti nousi kohtalai-
sen korkeaksi ollen noin 94
prosenttia.

Tänä vuonna Pudasjär-
velle myönnettiin 1507
pyyntilupaa, joka antaa
mahdollisuuden 1004 aikui-
sen 1006 vasan kaatamiseen.

• Kaivuutyöt
• Pihatyöt
• Koneurakointi

• Maa-aines-
kuljetukset

• Lumityöt

Teuvo Ojala (08) 823 332
Matkapuh. 0400 388 557

Kari Ojala (08) 822 870
Matkapuh. 0400 131 557

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi

Aarrearkusta löydät:
Lahjat vauvasta vaariin, kortit, hupituotteita,

askartelutarvikkeita, kodin pieniä sisustustavaroita,
leluja, pelejä  ja paljon, paljon muutakin hauskaa tavaraa.

Tervetuloa
tutustumaan!

Hauskan tavaran kauppa

Jukolantie 4 Pudasjärvi (Amareton ja Värikeskuksen välissä)
Puh. 050 386 8660      ma-pe 10-17, la 10-14

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

Metsästyskausi käynnistyi
Metsästyskausi on pyörähtänyt jo kyyhkysen ja

vesilintujen osalta käyntiin, ja kohta jänis ja
kanalintujahtikin käynnistyvät. Syksyn

kanalintukannat näyttävät kolmiolaskennan
perusteella Oulun riistanhoitopiirin alueella
vahvistuneen edelliseen vuoteen verrattuna,
mutta kanta on edelleen monin paikoin alle

keskiarvojen.

Pudasjärven iso yhteislupa
kuitenkin “pankitti” saamis-
taan 1075 luvasta 179 mah-
dollisia taimistoalueille met-
sästyskauden lopussa ke-
rääntyviä hirvilaumoja var-
ten. Joten jahdin alussa käy-
tössä oleva lupamäärä, 1328
lupaa, on edellisen vuoden
tasoa.

Hirvijahdin edistymistä
seurataan edellisen kauden
tapaan yhdistyksen nettisi-
vujen kautta, jonne myös
seurojen/seurueiden lupa-
määrät tulevat ennen hirvi-
jahtia näkyviin.

Mikko Lehtola

Jykevä-Koti Oy:n toimitus-
johtaja Pauli Pähtilä on ra-
kentanut hirsitaloja yli 30
vuotta. Perinteisten raken-
nustapojen ja konstien rin-
nalle hän on ryhtynyt kehit-
tämään uusia rakenneratkai-
suja, joista tällä hetkellä tun-
netuin tuote lienee mam-
muttihirsi, joka oli aivan en-
nen kuulumatonta vuonna
1989.

Seuraavaksi Pauli on ke-
hitellyt lämpöhirren, josta
käytetään myös nimeä ener-
giahirsi. Siinä eriste laitetaan
hirren sisään. Hirsi on mark-
kinoiden ykkönen lämmön-
pitävyydeltään.

Eristeenä käytetään puu-
kuituvillaa, joka on kosteut-
ta ottava ja luovuttava, Pau-
li kertoi ja mainitsi myyneen-
sä patentin keskisuomalai-
selle suurehkolle yritykselle,
joka on ryhtynyt tuumasta
toimeen. Ensimmäinen ener-
giahirsitalo on jo työn alla.
Tuote tulee markkinoille
vuodenvaihteessa.

Energiahirren rinnalla
Pauli Pähtilä on kehitellyt
aivan mullistavan uutuuden
eli energiapuutalon, jossa
hän on käyttänyt mullista-
vaa rakenneratkaisua.

Talomarkkinoille uusia rakenneratkaisuja
Kipinässä asuva Pauli Pähtilä on kehitellyt 1980-luvulta lähtien omakotitaloihin ja mökkeihin uusia

rakenneratkaisuja. Hänen ideoimiaan ovat muun muassa sekä mammutti- että energiahirsi. Pähtilän
uusinta kehittelyntulosta ovat energiapuutalot, joita voidaan ryhtyä valmistamaan jo lähiaikana.

Jykevä-Koti Oy:n toimitusjohtaja Pauli Pähtilä on kehi-
tellyt useita uusia ja kiinnostavia rakenneratkaisuja ta-
lomarkkinoille, joiden hän olisi suonut toteutuvan myös
Pudasjärvelle.

Talo tehdään seinäele-
menteistä, joissa ei käytetä
ollenkaan poikittaista runko-
tolpitusta. Eristeenä käytet-

tävän katkeamattoman puu-
kuituvillan ansiosta lämmön
pitävyys on paras mahdolli-
nen, Pauli Pähtilä kertoi ja

sanoi asian saaneen ihmette-
lyä sekä maallikoiden että
ammattilaisten keskuudes-
sa. Uusi rakenneratkaisu
mahdollistaa u-arvon 0.10
alittumista.

Olen siihenkin hakemas-
sa patenttia ja samalla olen
neuvottelemassa idean myy-
mistä pois. Asiasta olen neu-
vottelemassa parin suuren
talofirman kanssa.

Pauli Pähtilän mukaan
EU on koko ajan kiristämäs-
sä lämmönpitävyysvaati-
muksia, joten rakennusalal-
la on jatkossa etsittävä uusia
rakenneratkaisuja. Pähtilä
uskoo energiapuutalolle löy-
tyvän kysyntää uusien ra-
kenneratkaisujen ansiosta ja
onhan puutalojen osuus
omakotitaloista 70 prosenttia
ja hirsitalojen 15 prosenttia.

Uudesta energiapuuta-
losta Päkkilä odottaa valta-
kunnan tasolla merkitävää
tuotetta.

- Olisin mielelläni halun-
nut keksintöjeni myötä uut-
ta puutaloteollisuutta koti-
kaupunkiini Pudasjärvelle,
mutta täällä on oltu varovai-
sia uusien tuotteiden vas-
taanotossa. (rr)

LC PUDASJÄRVI JA LC PUDASJÄRVI/ HILIMAT
TOIVOTTAVAT HYVÄÄ LOPPUKESÄÄ KAIKILLE!
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Edistyneemmille tietoko-
neen käyttäjille on luvassa
mm. Excelin ja Wordin kou-
lutuksia, jotka järjestetään
sekä uusimmalla Office 2007
-paketilla että vanhemmalla
2003-versiolla. Syyskuussa
alkaa mm. Tietokoneen @-
kortti, joka sopii aloittelevil-
le tietokoneen käyttäjille.
Tietokoneen @-kortti sopii
myös hyvin välitavoitteeksi
Tietokoneen A-ajokorttitut-
kinnon suorittamista suun-
nitteleville.

Kahtena iltana viikossa
pidettävässä ajokorttikoulu-
tuksessa on mahdollista
osallistua myös yksittäisiin
moduuleihin. Tällä kertaa
tutkinnon moduuleista jär-
jestetään Käyttöjärjestelmä ja
tiedonhallinta, internet ja
sähköposti, tekstinkäsittely
sekä esitysgrafiikka. Hank-
keen nettisivuilta osoitteessa
http://pt.pudasjarvi.fi/pro-
jektit/kosli voi käydä katso-
massa kaikkien koulutusten

aloitteleville ja edistyneemmille
tietokoneen käyttäjille

ajankohdat ja sisällöt.
Koulutusten aikataulut

on suunniteltu hankkeen
loppuun, ensi vuoden tou-
kokuulle asti. Vielä on kui-
tenkin mahdollista esittää
toiveita järjestettävistä kou-
lutuksista ja niiden ajankoh-
dista. Suurin osa koulutuk-
sista voidaan toteuttaa jopa
alle kolmen hengen ryhmil-
le. Mikäli osallistujia on alle
kolme, voidaan useimmat
koulutukset järjestää tiivis-
tettynä. Esimerkiksi viiden
illan pituinen koulutus voi-
daan tiivistää neljän illan pi-
tuiseksi, koulutuksen osallis-
tumismaksu pysyy kuiten-
kin samana.

Muutoksia ja uutuuksia
Viime vuonna omalla riskil-
lä aloitetun hankkeen viral-
linen rahoituspäätös saatiin
TE-keskukselta kesäkuussa.
Rahoituspäätöksessä maini-
taan, että hankkeessa ei saa

Kehittämiskeskus Pohjantähden Kohti sähköistä
liiketoimintaa -hankkeen koulutukset jatkuvat
kesän tauon jälkeen. Toimintaryhmä JoMMan
rahoittama hanke järjestää syksyn ja talven

aikana runsaasti koulutuksia niin aloitteleville
kuin edistyneemmille tietokoneen käyttäjille.

Jenny Kangas on puhunut Kohti Sähköistä liiketoimin-
taa –hankkeesta muun muassa viime kevättalven yrit-
täjäilloissa.

Koulutuksia

järjestää koulutusta, joka si-
sältää yrittäjän oman yrityk-
sen toimintaan sopeutettua
ohjausta tai neuvontaa taik-
ka yrityskäyntejä. Niinpä
hankkeen alkuaikana tarjot-
tuja neuvontoja ei voida jär-
jestää enää.

Hankkeen projektipääl-
likkönä toiminut Sari Ojala
siirtyi heinäkuussa toisen
työnantajan palvelukseen.
Kaikkiin hanketta koskeviin
kysymyksiin vastaa Jenny
Kangas, joka on toiminut

projektissa alusta saakka
projektityöntekijänä ja kou-
luttajana.

Uutuutena hankkeessa
on koulutuspassi, jolla voi
osallistua hieman edullisem-
min koulutuksiin. Yhdellä
passilla voi saman yrityksen
tai yhdistyksen eri henkilöt
osallistua koulutuksiin.
Hankkeen nettisivuilta voi
katsoa lisätietoja myös kou-
lutuspassista, lisätietoja saa
myös Jenny Kankaalta puhe-
linnumerosta 040 537 2852.

Tarja Hemmilä
puh. 040 728 3593

Lukiontie 4 • 93100 PUDASJÄRVI
tarja.hemmila@paakarit.fi

www.paakarit.fi

Ruoka-, leipomo- ja suunnittelupalvelu

Pietarilantie 48, 93100 Pudasjärvi
Puh (08) 822 726

Avoinna. ma-pe 9-19, la 9-18, su 11-18

TULE TUTUSTUMAAN
VALIKOIMIIMME
NARVI -TUOTTEISTA

- kiukaat
- padat
- hormit
- takat, liedet
- savustimet

* sähkösavustimet
  HIRVIMIEHILLE

040 581 9930 Markus Särkelä
markus.sarkela@pp.inet.fi
www.msarkela.com

Rakentaminen Remontointi
Kiinteistöhuolto

Nyt on aika laittaa mökit
ja asuinrakennukset kuntoon!

Varmista remontti tai rakentamisaika
ajoissa niin saat ilmaisia työtunteja

kaupanpäälle!!!

Ota yhteyttä niin teemme tarjouksen!
Suoritamme myös pyöräkuormaaja-

ja traktoritöitä.

MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS!

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47
93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@pp.inet.fiIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAAT KT KT KT KT Kyyyyy

METSÄKESKUKSESTA

löytyy tietoa ja taitoa met-

-
me myös kuinka voit saada 
valtiontukea metsänhoitoon.
Ota yhteyttä kerromme, 
kuinka turvaat metsäsi elin-
voimaisuuden.

PUDASJÄRVEN  
TOIMISTO Sähkötie 2

 
Suometsänhoito- ja 

Metsäsuunnittelu- ja 

ja valvonta sekä  

Kaikki saman katon alta

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

Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:
- uusien yritysten perustamiset
- yritysmuotojen muutokset
- kirjanpidot

- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

TILI- JTILI- JTILI- JTILI- JTILI- JA A A A A VERVERVERVERVEROOOOOASIAINTASIAINTASIAINTASIAINTASIAINTOIMISTOIMISTOIMISTOIMISTOIMISTOOOOO
A. REPOLA KYA. REPOLA KYA. REPOLA KYA. REPOLA KYA. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100  Pudasjärvi
Puh. 08-822 330 / 040-730 1513

www.narvi.fi
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Suomalaisia äänimaisemia.
Näyttely 3.8.-20.9. Syötteen
luontokeskuksessa.
Taidenäyttely “Syyskesän
tunnelmia” 3.8.-31.8. kaupun-
ginkirjastossa.
Venetsialaiset 29.8. Rajamaan
rannassa. Veden, valon ja tulen
juhla.  Alkaa la klo 19. Musiikkia,
tanssia, ohjelmaa. Lasten tapah-
tuma alkaa klo 13. Ohjelmaa
mm. lasten karaoke, kasvomaa-
lausta, piirustuskilpailu...
Suutari-Artun uudet saap-
paat -taidenäyttely 4.8.-6.9.
Taidehuone Pudikissa ma-ke klo
15-20, la-su 14-17, to-pe sulj.
“Lammas hoitaa perinne-
maisemaa”- YmpäristöAg-

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!

Oululainen taiteilija Kimmo Takarautio on tunnettu tai-
dokkaista ja oivaltavista kynäruisku- ja öljyvärimaala-
uksistaan. Viimeaikoina hän on hakeutunut tekemään
entistä suurempia ja haasteellisempia produktioita. Lau-
antaina 22.8 ihasteltiin Pudasjärven torilla hänen tuo-
tannostaan aidon kokoista mammuttia, joka oli vaikut-
tava näky ja sai sekä nuoret, että vanhemmankin väen
kiinnostuneeksi teoksesta. Kuvassa mammutin edes-
sä seisoo taiteilija Kimmo Takarautio. (s-lt)

Mammuttia
ihastelemassa

Mahtavan Mammutin ihai-
lun ja ihmettelyn myötä läh-
ti iloinen linja-autolastillinen
eläkeläisiä  konserttiretkelle
Oulun Möljälle kuuntele-
maan Irvin Goodmannin ja
Vexi Salmen tuotantoa  teat-
terilaisten laulujen ja tanssi-
esitysten välittämänä.

Eihän Oulun reissu mi-
tään olisi ilman torilla käyn-
tiä, joten sinne suuntasi mat-
ka ennen konsertin alkua.
Munkkikahvit nautittiin
myöhäiskesän lämpimässä
auringon paisteessa rupatel-

Eläkeläiset Irviniä ja Vexiä kuuntelemassa
len, vaihtaen kuulumisia ja
pohtien tulevan kulttuuriti-
laisuuden antia.

 Reilun tunnin verran an-
toi matkanjohtajamme Pirk-
ko aikaa kierrellä torilla kat-
sastamassa myyntikojujen
antia ja tekemässä tarpeelli-
set ja vieläkin tarpeellisem-
mat ostokset.  Osa porukas-
ta osutti itsensä sienien esit-
telypisteeseen, jossa saatiin
todella asiantuntevaa opas-
tusta hyvistä ruokasienistä,
myrkkysienistä ja kaiken
kaikkiaan huumoripitoista

ohjeistusta oudoimpienkin
sienten käyttöön.

Tiesipä eräs retkeläisistä
kertoa kuinka joskus entisai-
kaan puussa kasvavaa kää-
päsientä käytettiin neulatyy-
nynä.  Harmillinen puoli täs-
sä oli se, että kyseisen kaltai-
nen neulatyyny edesauttoi
neulojen ruostumista.

Villit Vuodet- teatteriesi-
tys koettiin yksimielisesti
eritäin railakkaaksi ja viih-
dyttäväksi, joskin musiikin
voimakkuutta pidettiin aika
ajoin liian suurena. Esityk-

sen kulku kertoi näiden mu-
siikintekijöiden elämän vai-
heista ja kuuluisiksi kasva-
misesta lapsuudesta nuo-
ruuden kommellusten ja ai-
kuisuuden seikkailujen
kautta elämän päätepistee-
seen saakka.  Monet tutut is-
kelmät erinomaisesti esitet-
tyinä toivat kuulijoille muis-
toja mieleen sekä naurun ja
hymyn suupieliin ja silmä-
kulmiin.

Sointu Veivo
Retkelle osallistunut

Hämeenlinnan kaupungin teatterilaiset lauloivat ja tanssivat viihdyttävästi Toppilan Möljällä.

Sudenpennut (7-9v.) keskiviikkoisin klo 18 seurakun-
tatalolla iltakahvila Rönön tiloissa 2.9. alkaen
Seikkailijat (10-12v.) keskiviikkoisin klo 18 seurakun-
tatalolla nuorisosalissa 2.9. alkaen.

Uusia lapsia voidaan ottaa ohjaajapulan vuoksi vain
muutama sudenpenturyhmään.
Kysele paikkoja Inkeroisen Tiinalta 040 571 4636.

Tulossa myöhemmin syksyllä infotilaisuus partiotoi-
minnasta ja partion uudesta ikäkausiohjelmasta.
Erityisesti aikuisia kaivataan ja tarvitaan mukaan toimi-
maan erilaisissa tehtävissä.

Pudasjärven Mesikämmenten
partioryhmät syksyllä 2009

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. Ammat-
tiopiston maastoesteradalla. Jär-
jestäjänä OSAO / Pudasjärven
yksikkö ja Pudasjärven Ratsas-
tajat ry.
Kiihdytys- ja testipäivä 5.9.
Pudasjärven Ilmailukeskuksessa.
Tule testaamaan ajoneuvosi suo-
rituskyky varttimaililla (402 m)
valvotuissa olosuhteissa.
37. Syötehölkkä 6.9. klo 12
Iso-Syötteen hiihtostadionilla
Cooperin testi 7.9. klo 20

Suojalinnan urheilukentällä.
Syötteen syysmarkkinat
12.9.Syötteen kylätalolla klo
12.00-15.00. Tied. Laura Kokko,
puh: 040 5875051.
Taiteiden yö 18.9. klo 18
Kurenaluksella. Kulttuuria moni-
puolisesti, paikallisin voimin.
Syysmarkkinat 19.9. Pudasjär-
ven ammattioppilaitoksella
Kirkkomusiikkiviikko
25.10.2009 - 1.11.2009.  Ohjel-
ma tarkentuu myöhemmin. Paik-
ka Seurakuntakeskus ja kirkko
Järjestäjä Pudasjärven seurakun-
ta Lisätiedot Jukka Jaakkola ja Kei-
jo Piirainen etunimi.sukunimi@evl.fi
040 5519528, 040 5216769
Lammas hoitaa perinne-
maisemaa- YmpäristöAgro-
hankkeen maastoinfo
5.9.2009 - 5.9.2009 klo 11.00-

Syksy on sipulikukkien istu-
tusaikaa. Syksyllä ennen lu-
mentuloa istutetut tulppaa-
nit ja narsissit ja muut sipu-
likukat kukkivat jo ensi ke-
sänä. Liljoja voi istuttaa sekä
syksyllä että keväällä.

Syksyllä kukinnan jäl-
keen voi ottaa liljojen sipulit
pois maasta jakamista varten
ja istuttaa ne maahan takai-
sin.  Liian tiheät liljakasvus-

tot tulisikin jakaa noin kol-
men vuoden välein, Annik-
ki neuvoo.

Annikki on istuttanut lil-
joja omakotitalonsa pihapii-
riin useaan paikkaan.

Paras kasvupaikka on au-
rinkoinen tai puoliaurinkoi-
nen paikka, jossa riittää kos-
teutta, mutta jossa vesi ei jää
seisomaan. Ihanteellista oli-
si, jos liljojen juurialue ei jäi-

si edessä kasvavien kasvien
varjoon, latvat saisivat pal-
jon aurinkoa ja varret riittä-
västi ilmaa. Liian tiheät ja
kosteat istutukset altistuvat
harmaahomeelle, Annikki
tiesi kertoa.

Liljojen värivalikoimaan
kuuluu valkoista, punaista,
vaaleanpunaista, keltaista ja
oranssia sekä puhtaina vä-
reinä että erilaisina sekoituk-
sina. Varjoliljoja kasvaa
myös tumman liilan sävyise-
nä.

Erilaisia liljoja voi kasvat-
taa omana ryhmänään, jol-
loin parhaassa tapauksessa
liljapenkki kukoistaa kesä-
kuun lopusta pitkälle elo-
kuuhun. Liljat viihtyvät ruu-
sujen kanssa ja perennaryh-
missä. Esimerkiksi matalia
liljalajikkeita voi istuttaa
myös ruukkuihin.

Kaikki liljat ovat kaunii-
ta. Jos ei ole ennen istuttanut
liljoja, niiden istuttamista
kannattaa kokeilla. (rr)

Liljapenkit hehkuvat syysloistossaan
Jos haluaa saada kauniin syysloiston pihaansa,

kannattaa istuttaa liljoja. Heinäkuun lopulla
kukintansa aloittaneet liljat jaksavat kukkia

syyspakkasiin saakka.

Annikki Ylitalon kodin seinustalla kukkivat ruusut ja lil-
jat. Oranssinsävyiset liljalajit ovat upeita ja voimakkaan
värisiä.

13.30 Hirvaskoskella, lampuri
Antti Holmströmin tila. Järjes-
täjä ProAgria.
Syötteen alueen ravintola-
tapahtumat
Tanssiorkesteri Crystal,
Syöte 11.9.2009 klo 21.30
Tanssiorkesteri Crystal,
Syöte  12.9.2009 klo 21.30
Matti Esko yhtyeineen ,
Syöte 18.9.2009 klo 21.00
Tanssiorkesteri,
Syöte 19.9.2009 klo 22.00
Tanssiorkesteri ÄSSÄT,
Syöte 25.9.2009 klo 21.00
Tanssiorkesteri Frisco,
Syöte 26.9.2009 klo 21.00
Tanssiorkesteri Romeot,
Syöte 3.10.2009 klo 21.00



15nro 19 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA

16+4 vuodepaikkaa. Kak-
sikerroksinen kelomaja. 2 ma-
kuuhuonetta ja makuusali.
Yläkerran makuusalissa 6 ker-
rossänkyä, makuuhuoneissa 2
kerrossänkyä ja 4 patjaa.
Oleskelu- ja ruokailutila, keit-
tiö, sauna, pesuhuone, 4 wc:tä.
Autolämmitys. Jatkojohdon
tarve n. 5 m. Hiihto- ja las-
ketteluryhmille. Syötteen
Luontokeskus sijaitsee hiih-
tomajan läheisyydessä.

Iso-Syötteen
hiihtomaja

Varaukset
Pudasjärven kaupunki /
tekninen toimi
Heino Ruuskanen
puh. 0400 346 097
heino.ruuskanen@pudasjarvi.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

Taivalkosken
Pesulapalvelu Oy

Haaraniementie 4-6, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. (08) 841 080, 040 7235 788

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

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 

Pudasjärvi, Kauppatie 1
(Käynti Varsitien puolelta)

Puh. 040 350 8905, 040 350 3115

JJJJJÄRJESTÄRJESTÄRJESTÄRJESTÄRJESTÄ Ä Ä Ä Ä VENETSIALAISETVENETSIALAISETVENETSIALAISETVENETSIALAISETVENETSIALAISET

PIHAASI KPIHAASI KPIHAASI KPIHAASI KPIHAASI KOKOKOKOKOKO SYKSYKSIO SYKSYKSIO SYKSYKSIO SYKSYKSIO SYKSYKSI

MEILMEILMEILMEILMEILTTTTTÄ SAAÄ SAAÄ SAAÄ SAAÄ SAATTTTT

-30%-30%-30%-30%-30%

- Puutarhavalaisimia
- Pihavalaisintolppia
- Seinävalaisimia

- Varastossa olevat
  sisävalaisimet

MELTÄ SAAT MYÖS KAAPELIT JA ASENNUSTARVIKKEET
TARVITTAESSA MYÖS ASENNUKSEN

Lue uusin Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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SÄHKÖTIE 1
PUH. 0207 890 456

ARK. 8 - 21, LA 8-18, SU 12-21


