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Pudasjärvi-lehti ilmestyy joka viikko! 
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Pistotie 4, Pudasjärvi, puh. 010 2701 303  • Karpalotie 20, Kello, puh. 010 2701 300

28 x 95
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0,99
jm
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jm

· Pöytävarauksia otetaan vastaan
 5 e /pöytä tai koju
· Elävää musiikkia
· Palokunta esittelee kalustoaan
· Mönkkäriajelua
· Lapsille omaa ohjelmaa, ongintaa ym.
· Makkaranpaistoa, rieskoja,
 muurinpohjalättyjä, uutuutena
 nokipannukahvia ym.

Perinteiset Syysmarkkinat
Syötekylän yhdistyksen talossa

Särkisuontie 2 (entinen Syötteen koulu)

Syötteen kyläyhdistys ry

lauantaina 12.9.2009 klo 12-15

Pöytävaraukset ym. tiedustelut:
Laura Kokko 040 587 5051

Lauantaina 5.9. klo 11.00-13.30,
Hirvaskoski (Pudasjärvi), Antti Holmströmin tila

os. Puolangantie 227

Yhteistyössä:
» YmpäristöAgro-hanke,
» Taitajien Tierna- jatkohanke,
» ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaisten  
 piirikeskus
» Sotkajärven maa- ja kotitalousnaiset

SÄÄNMUKAISET MAASTOVARUSTEET.
KAHVITARJOILU. VAPAA PÄÄSY.

TERVETULOA!

LA
MMAS HOITAA PERINNEMAISEMAA

 -MAASTOINFO

Aiheina:
• erityisympäristötukikohteet
 maastossa
• maiseman- ja luonnonhoidon vaikutukset
 ja kokemukset kylällä
• tarkempi ohjelma www.proagria.fi/   
 oulu:Ajankohtaista

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!

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

Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

· keittiöt, khh, mh ja
 wc -kaapit
· erikoiskaapit
 toiveiden mukaan
· laminaatti , puu ja
 kivitasot
· liukuovet ja tilanjakajat
· säätöhyllyjärjestelmät
 (esim. varastot ja vaatehuoneet)
· valaistus
·  valmistus, mittaus, asennus
 ja rahoitus

LC-Pudasjärvi ja LC/ Hilimat

Venetsialaisista kiitos,
Venetsian matkan arvonta!
Kiitämme hyvästä yhteistyöstä kaikkia, jotka vierailitte 
tapahtumapaikalla, olitte yhteistyökumppaneita tai 
osallistuitte muulla tavalla Venetsialaisten järjeste-
lyihin. Runsas kävijä-/osallistujien määrä todisti, että 
Venetsialaisille on ollut Pudasjärvellä tilaus. Tästä on 
hyvä lähteä suunnittelemaan ensi vuoden tapahtumaa.

Kaikkien lipun ostaneiden kesken arvottiin Venetsian 
matka kahdelle, jonka voitti Venetsialaisten päätöshet-
kellä suoritetussa arvonnassa lippu nro C 4609025.

Voiton voi lunastaa esittämällä lipun syyskuun 2009 
aikana, ottamalla yhteyttä LC Pudasjärven rahaston-
hoitaja Eero Ahoseen, puh 040 530 2536,
eero.ahonen@pp.inet.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 
0400 – 346097, heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

0400 575 010
040 704 8927

Marjomäellä,
Ervastissa

itse poimittavaksi 
herukkaa

Kysy
tarjous! LVI- JA RAUTATARVIKE OY

VARASTOTIE 2, 08-823 510
www.lvijarauta.fi

TERVETULOA ASIOIMAAN!

Puh. 0400 283 405
Sähköposti: hannu.kivela@pp1.inet.fi

SUORA LINJA
HUOLTOMIEHEN

TASKUUN:
0400 890 845

Seuraava 
PUDASJÄRVI-
lehti ilmestyy 

9.9.2009

Pudasjärvellä oli venetsialaiset lauantaina 29.8. 
Rajamaan rannassa Iijoella. Järjestäjänä toimivat 
LC Pudasjärvi ja LC Pudasjärvi/Hilimat. Tulen ja 

valon juhlasta lisää sivuilla 4 - 5.
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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 ilmestymispäi-
västä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset Pu-
dasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti 
ilmestyy 9.9.2009

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on 
ilmoitustilaa! 

Yrittäjä! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain

joka
 talouteen ja 
yritykseen 

Pudasjärvellä.

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

perjantai-iltaan mennessä.

www.koilliskivi.com
p.0400 891 974

Lisäkaiverrukset · Hautakivet

Kiire, aikatauluissa pysy-
minen ja jopa tarpeeton 
hoppuilu on istunut tun-
nusmerkiksi lähes kaikille 
elämän alueille.  Monilla 
lapsilla on tiukat lukujär-
jestykset koulutyön lisäksi 
myös vapaa-ajalleen. Täytyy 
ehtiä harrastamaan erilai-
siin kerhoihin ja kehittäviin 
harrastuspiireihin, jotta ei 
leimautuisi saamattomaksi 
tai muuten vain oudoksi.  
Aikuisiässä työ vaatii nope-
aa reagointikykyä ja hyvää 
suoriutumista nopeasti mo-

Kiireettömyyttäkin vielä on
nesti rajallisen aikataulun 
määräämänä.. Rauhallinen 
ja hidastempoisempi työote 
tulkitaan pian laiskanpul-
leudeksi tai kiinnostumat-
tomuudeksi työstä.

Vastapainona edellä mai-
nituille kiireisen elämänme-
non kuvauksille ovat koke-
mukseni ja tuntemukseni 
muutamasta tapahtumasta 
kuluneen kesän ajalta. Paa-
vo Ahosen taidenäyttelyn 
avajaistilaisuudessa yleisö 
sai pysähtyä katselemaan ja 
pohtimaan esille laitettujen 

maalausten ja taideteosten 
kertomaa elämää ja tapahtu-
mia Reijo Kossin soittaman 
tyylikkäästi rauhoittavan 
musiikin siivittämänä. 

Pohjois-Pohjanmaan ke-
hitysvammaisten tukipiirin 
kesäkisoissa Suojalinnan 
kentällä kiire ja aikataulu-
jen noudattaminen jäivät 
välillä kakkossijalle, sillä 
tuttujen kanssa kuulumisten 
vaihtaminen, ruokailu ja 
hätäilemättä kilpailupaikalle 
siirtyminen menivät tärke-
ysjärjestyksessä kärkeen. 

- Siivikon kohdalla Kor-
pijokeen siirtoistutetusta 
20 lohesta osa on lähtenyt 
uimaan myötävirtaan Ku-
renalustaa kohti. Osa on me-
nossa Pelttarin seudulla, osa 
Ruottisenharjulla ja pari jo 
Kurenkosken niskalla. Muu-
tama lohi on lähtenyt vasta-
virtaan eli siihen suuntaan, 
johon toivottiin. Jokunen on 
jäänyt pyörimään Siivikon 
sillan tuntumaan, jossa lohet 
päästettiin jokeen, kertoi 
Iijoen vesistön kalastus-
alueen puheenjohtaja Jari 
Jussila Korpisen Holapan 
pihamaalle kokoontuneelle 
noin 50 hengelle.

Perjantai-iltana ollut ka-
latapahtuma oli osa Lohet 
palaavat Iijoelle -hanketta, 

Lohia odotellessa haukikin kelpaa
Lohien aivoitukset ovat tutkimattomat, 

kuten Korpijokeen ylisiirtoistutettujen lohien 
käyttäytymisestä voi päätellä. Osa lohista 
on laittanut vaihteen vapaalle ja lasketellut 
alavirtaan kymmeniä kilometrejä. Lohien 

odotettiin lähtevän nousemaan latvavesiä päin.  

jonka järjestelyissä mukana 
myös olivat Korpisen kalas-
tuskunta ja -kyläseura. 

Mikäli lohet kutevat Kor-
pijoen koski- ja virtapai-
koissa, niiden jälkeläiset 
eivät heti ole pyyntikokoisia. 
Lohia odotellessa kalamie-
het saavat tyytyä muihin 
kaloihin.  

Pertti Kuusisto Kalamat-
ka-hankkeesta esitteli pai-
kalla olijoille kalojen käsitte-
lyä ja fileroimista. Korpisen 
kalamiesten tehtävänä oli 
hankkia paikalle erilaisia ka-
loja, mikä osoittautui vaival-
loiseksi tehtäväksi. Kukaan 
ei saanut edellisenä yönä 
verkoilla yhtään haukea eikä 
ahventa, joita Kuusisto oli 
nimenomaan toivonut. Ka-

Pertti Kuusiston havaintoesitys hauen ja ahvenen ruodottomaksi fileroinnista kiin-
nosti kovasti sekä naisia että miehiä. 

Kiireettömyys, hätäilemät-
tömyys sekä sopeutumis-
halu muuttuviin tilanteisiin 
huokui niin kilpailijoiden 
kuin järjestäjienkin toimis-
sa. Tämä välitön, avoin ja 
iloinen tunnelma tarttui 
yleisöönkin.

Matka veteraanikonsert-
tiin Oulun Möljälle oli tyy-
liesimerkki rauhallisesta ja 
hätäilemättömästä kulttuu-
rinautintoon matkaamisesta 
ja osallistumisesta.  Teuvo 
Törmänen rauhallisella ja 
ystävällisellä olemuksellaan 
ja huolehtivaisuudellaan 
varmisti kaikkien matka-
laisten matkaan pääsyn ja 

kotiin paluun osan kohdalla 
kotiliittymälle saakka. Oli 
ihastuttavaa kuunnella ja 
katsella kuinka mainiosti 
vanhemmat matkalaiset ker-
toivat ja muistelivat entisiä 
aikoja, tapoja, tapahtumia ja 
ihmisiä. Kaikki tämä luontui 
rauhallisesti ja hyvällä huu-
morilla höystettynä.

Pehr Charpentier on sa-
nonut: ” Tulevaisuudessa 
eläminen on kuin söisi ruo-
kalistan paistia odotellessa”.  
Turha kiireen hyväksyminen 
elämäänsä muistuttaa tätä.

lamiehet väittivät, ettei kala 
liiku jostakin syystä. 

Kalastuskunnan puheen-
johtaja Pentti Ylilehto oli 
kuitenkin saanut pyydettyä 
uistelemalla muutama tunti 
ennen tapahtuman alkua 
kaksi haukea. Niiden lisäksi 
haukia saatiin hommattua 
Suolijärven vesistä. Lisäksi 
pari tuntia ennen tapahtu-
maa onnistuttiin saamaan 
katiskoista Akonjärvestä 
muutama hauki ja ahven, 
joten Kuusistolla oli täysi 
työ kalojen käsittelyssä ja 
fileroimisessa.

- Hauki on kalamiesten 
parissa turhan aliarvostettu 
kala. Kun opettelee sen file-
roimaan niin, ettei siihen jää 
ruotoja, se on ihan hyvä kala. 

Siitä saa maukasta ruokaa ja 
kalasäilykkeitä, vakuutteli 
Pertti Kuusisto, joka näytti 
kädestä pitäen, miten hauen 
ja ahvenen ruodot saadaan 
kätevästi pois.  

Lohien tiet 
tutkimattomat
Lohet palaavat Iijokeen 
-hankkeeseen liittyen siir-
toistutettujen lohien liikkeitä 
on seurattu Jari Jussilan mu-
kaan myös Livojoella, jossa 
on tehty samansuuntaisia 
havaintoja. Osa kaloista 
on lähtenyt kohti alajuok-
sua. Asia pähkäilyttää myös 
tutkijoita, jotka haluavat 
selvittää lohien liikkumista 
ja mahdollista asettumista 
kutupaikoille. 

Lohet ovat tähän aikaan 
syömättä ja ne keskittyvät 
kutuaikaan. 

- Tutkijat toivovat, että 
kalastajat eivät laskisi verk-
kojaan koko jokiuoman le-
veydeltä, vaan niin sanottu 
päävirta jätettäisiin avoi-
meksi, ja siten mahdollistet-
taisiin lohien liikkuminen, 
Jussila kertoi ja selosti tutki-

mukseen käytettävien radio-
lähettimien toimintaa. 

- Kullakin lohella on ma-
hassaan radiolähetin, jonka 
pitäisi toimia noin vuoden 
ajan. Lohet lähtevät kute-
misen jälkeen kohti mer-
ta ja ryhtyvät vasta siellä 
syömään, minkä jälkeen ne 
oksentavat lähettimen pois 
mahastaan. 

Korpisen tapahtuma kiin-
nosti Korpisen kyläläisten 
lisäksi myös suolijärveläisiä 
ja lylykyläläisiä. Korpijoen 
vedet saavat alkunsa Ly-
lykylästä ja kulkevat Suo-
lijärven kautta Korpiseen 
ja siitä edelleen Iijokeen. 
Tutkijoiden mukaan lohien 
hyviä kutupaikkoja olisi 
juuri Korpisen alueella ja 
Puolangan puolella. 

Tilaisuudessa oli muka-
na myös aktiivi perhomies 
Mika Niskasaari, joka esitteli 
pyyntivälineitään ja varus-
tuksiaan aivan käytännössä 
Holapanvirrassa. Muutaman 
heiton jälkeen perhoon tart-
tui harjus, joka osoittautui 
alamittaiseksi.(rr)

Messu su 6.9. klo 10.00 seurakun-
takodissa, toimittaa Juha Kukkurai-
nen, avustaa Oskari Holmström, 
kanttori Jukka Jaakkola.
Omaishoitajat ma 7.9. klo 11 
seurakuntakodissa, kyse retkestä.
Nuotioilta ti 8.9. klo 19 Korpisen 
kylätalolla yhdessä thaimaalaisten 
kanssa.
Kuorot: Nuorisokuoro to 3.9. ja 
to 10.9. klo 16.30, kirkkokuoro to 
3.9. ja to 10.9. klo 18.00, Vox Mar-
garita ke 9.9. klo 18.00, lapsikuoro 
to 10.9. klo 17.00.
Gospellauluilta yhteislauluhen-
gessä Sarapirtillä pe 4.9. klo 19.00. 

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Laulattajina Keijo Piirainen ja Mar-
ko Väyrynen.
Rippikoulutyö: Rippikoulun ryh-
mäjaot tulevat Rimmin ruokalan 
aulan ilmoitustaululle to 3.9. tai 
niitä voi kysellä nuorisotyönohjaa-
jilta aikaisintaan to 3.9. Rippikoulun 
1. lauantaipäivät (ns. talvitunnit) 
seurakuntatalolla lauantaisin klo 
10-13.15. la 5.9. MUUT-ryhmä la 
12.9. A ja B-ryhmä la 19.9. C, D 
ja E-ryhmä Jos oman ryhmäsi lau-
antaipäivä ei sovi kalenteriisi, niin 
tunnit voi käydä suorittamassa 
jonakin toisena lauantaina. Jos si-
nulla on erityisruokavalio, ilmoita 
lauantaipäivän vaihdosta etukäteen 
nuorisotyönohjaajille. 2. lauantai-
päivät pidetään tammikuussa 2010. 
Rippikouluasioista ilmoitetaan pää-
sääntöisesti Rimmin koulun ruoka-
lan aulan ilmoitustaululla ja keskus-
radiossa. Kysy rohkeasti lisätietoja 
rippikoulusta nuorisotyönohjaajilta: 
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-571 46 
36/Tiina tai marko.vayrynen@evl.fi, 
040-752 43 87/Marko.
Nuorten yö Haukiputaalla 18.-19.9.
Iin rovastikunnan Nuorten yö jär-

jestetään tänä vuonna Haukipu-
taalla. Mukana on ollut n. 100-150 
nuorta lähiseurakunnista. Monipuo-
lista ohjelmaa (tarkempi ohjelma 
luettavissa Rimmin ruokalan aulan 
ilmoitustaululta) on järjestetty läpi 
yön. Pudasjärveläiset lähtevät mat-
kaan seurakuntatalolta pe 18.9. klo 
16.15 ja palaavat takaisin lauantai-
aamuna n. klo 8.30. Reissun hinta 
on 5e. Ilmoittautumiset pe 5.9. klo 
12.00 mennessä: tiina.inkeroinen@
vl.fi, 040-571 46 36/Tiina tai marko.
vayrynen@evl.fi, 040-752 43 87/
Marko.
Kerhonohjaajaksi ja taskura-
haa tienaamaan!? zKerhonoh-
jauksesta kiinnostuneet uudet ja 
vanhat ohjaajat olkaa yhteydessä 
Tiinaan. Uusien kerhonohjaajien 
koulutusviikonloput ovat Haukipu-
taalla 11.-13.9. ja 20.-22.11. Ker-
honohjaajille maksetaan palkkio 
kerhonpidosta. Ilmoittautumiset/
lisätiedot: tiina.inkeroinen@evl.fi, 
040-571 46 36/Tiina
Perhekerho to 3.9., ma 7.9. ja to 
10.9. klo 10-13 seurakuntakodissa 
ja ke 9.9. klo 10-13 Petäjärinteen 

kylätalolla.
Lapsiparkki ke 9.9. klo 11-15 seu-
rakuntakodissa.
Satumuskari ma 7.9. klo 16.30 – 
17.15. seurakuntakodissa ja to 10.9. 
klo 16-17 Sarakylän koululla.
Lapsityötä koskevissa asioissa yh-
teys lapsityönohjaaja Marja-Sinikka 
Luokkaseen puh. 8823144 ja 040 
5714629.
Virsi-ilta Petäjäkankankaalla Kur-
villa su 6.9. klo 18 (arvontaa ja kah-
vit, tuotto lähetystyölle).
Rauhanyhdistykset: Seurat su 
6.9. klo 17 seurakuntakodissa (Ta-

pani Mikkonen, Heikki Nissinen). 
Myyjäiset ja seurat la 5.9. klo 19 
(Jukka Lehto) ja syysseurat su 6.9. 
klo 17 Hirvaskosken ry:llä (Jukka 
Jaakkola, Tauno Kujala). Käsityöil-
ta pe 11.9. klo 19 Sarakylässä Pasi 
Kummalalla. Myyjäisseurat Ervastis-
sa ry:n mökillä la 5.9. klo 19, Pekka 
Lehto
Kastettu: Jenna Alisa Konttila, Jon-
ne Miika Olavi Heikkinen
Avioliittoon vihitty: Veli-Pekka 
Ålander ja Maria-Leena Pähtilä
Haudattu: Karoliina Riekki 87 v

Sointu Veivo
KK, Sosionomi
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Kuressa asuvan kodinhoitaja 
Elvi Iinatin työpäivä alkaa 
aamuvarhain. Elvi lähtee tu-
tulle työpäiväkierrokselleen 
heti aamuseitsemän jälkeen, 
sillä ensimmäiset vanhukset 
odottavat jo aamukahdek-
salta aamupuuron keittäjää 
ja aamuaskareissa auttajaa.  

Kodinhoitajan työpäiväl-
le kertyy väkisinkin pituutta, 
sillä yhden päivän aikana 
hänen pitää ehtiä käydä 
usean vanhuksen luona. 
Työpäivät eivät ole veljeksiä 
keskenään, joten päivät vaih-
televat avustettavien määrän 
ja avuntarpeen mukaan.

 - Työalueeni on nykyi-
sin kaupungin eteläpuolen 
kylät: Kurki, Ervasti, Jonku, 
Venymä, Siivikko, Puhos, 
Jaurakka ja Korpinen. Van-
hukset ovat keski-iältään 

Elvi on odotettu hoitaja
Kodinhoitajan virassa 35 vuotta työskennellyt 

Elvi Iinatti on odotettu hoitaja. Jokainen 
arkipäivä häntä odottaa useita omassa kodissa 

asuvaa vanhusta. Ilman säännöllisesti heitä 
auttamassa käyvää vanhustyön työntekijää 

heistä ei monikaan pystyisi asumaan kotonaan, 
vaan heillä olisi edessään muutto johonkin 

keskustan hoitokotiin.
aika iäkkäitä, heistä suurin 
osa on yli 80-vuotiaita, Elvi 
kertoi asiakkaistaan.   

Vanhukset yleensä tarvit-
sevat apua aamutoimissa, 
suihkutuksessa ja sauno-
misessa, ruokailun järjestä-
misessä ja lääkkeidenjaossa 
sekä -ottamisessa.  Moni 
yksin asuva kaipaa myös 
seuraa ja odottaa hartaasti 
tutun kodinhoitajan saapu-
mista.

Joidenkin vanhusten luo-
na käyn kerran viikossa. 
Jotkut toivovat, että kävisin 
useammin, sillä kylässä ja 
naapurissa käynti on vähen-
tynyt maaseudullakin. 

Autonmittariin Elvillä 
kertyy päivässä ajokilomet-
rejä kahden puolen sataa 
riippuen kotikäyntipaikois-
ta.    

Vanhustyöstä pitävä kodinhoitaja Elvi Iinatti on Elma 
Piiralle tuttu ja turvallinen hoitaja.  

Ihmisläheinen työ 
kiehtoi
Elvi Iinatti lähti nuorena tyt-
tösenä opiskelemaan kohti 
kodinhoitajan ammattiuraa, 
koska ihmisläheinen autta-
mistyö kiinnosti häntä pal-
jon. Emäntäkoulun jälkeen 
hän siirtyi kodinhoitajakou-
luun Kemijärvelle neljän 
muun pudasjärveläistytön 
kanssa. He valmistuivat ke-
väällä 1974, ja Elvi pääsi heti 
töihin kotipitäjäänsä. 

Aloitin työt huhti- touko-
kuun vaihteessa 1974 ja siitä 
lähtien olen palvellut pudas-
järveläisiä, joten minulla on 
aika paljon tuttuja monella 
kylällä, Elvi tuumaili työ-
pestistään.

Elvin pitkän työuran ai-
kana työnkuva on muuttu-
nut moneen malliin. 

Alkuun olin töissä per-
heissä. Tuolloin kodinhoita-
jat auttoivat pääasiassa lap-
siperheitä. Samassa kodissa 
voitiin olla useita päiviä 
yhteen palaan. Väliin työ-
alueeni muuttui keskustan 
alueelle. Viimeiset kymme-
nen vuotta olen hoitanut 
nykyistä työaluettani, pidet-
ty hoitaja muisteli työhisto-

riaansa. 
Vanhusten kannalta on 

turvallista, kun sama tuttu 
hoitaja käy auttelemassa. 
Elvin ja vanhusten välille 
on muotoutunut turvallinen 
hoitosuhde. Tuttu hoitaja 
huomaa voinnin ja tervey-
dentilan muutokset, joista 
hän raportoi tiimiesimies-
tään terveydenhoitaja Raili 
Kinnusta. Vanhuksen kan-
nalta parasta hoitomuotoa 
joudutaan tarkastelemaan 
jokaisen kohdalla jossakin 
vaiheessa. Nyt hoitaja käy 
auttamassa maanantaista 
perjantaihin eli viitenä arki-
päivänä viikossa.

Jos vanhuksen luona jou-
tuu käymään useammin 
kuin kaksi kertaa päivässä, 
silloin vanhushuollon nykyi-
set resurssit eivät riitä, vaan 
vanhuksella on edessä siir-
tyminen johonkin keskustan 
hoitopaikkaan. 

Moni eläkeikää lähestyvä 
jo miettii, mitenköhän hänen 
vanhuudenpäivänsä tulevat 
sujumaan. Jos lähipiirissä ei 
asu yhtään omaista, toden-
näköisesti monet joutuvat 
turvautumaan yhteiskunnan 
tarjoamiin palveluihin, jos 
niitä on tarjolla.

Rauni Räisänen

Hyviin hankkeisiin olisi 
jopa rahaa saatavissa, jos 
vain mittakaava on riittävän 
kunnianhimoinen.

Pudasjärvellä herätti 
hämmästystä, että Virpini-
emi, jota ei ole sisällytetty 
mihinkään maakunnallisiin 
pitkän tähtäimen suun-
nitelmiin, nappasi melkein 
75 miljoonan euron tuet 
alueen kehittämiseen. ”He 
ovat osanneet laatia su-
unnitelmansa taitavasti ja 
oikein”, arvailtiin.

”Nyt ei ole varaa jäädä 
u los  matkai lun  kehi t -
tämisessä, mutta Syötteen 
15 vuoden suunnitelma, 
Master Plan, sieltä puuttuu 
jyty jutut”, Kälkäjä pohti. 
Hän yllytti Pudasjärven yrit-
täjiä keksimään matkailua 
tukevan kunnon hankesu-
unnitelman.

”Mikä olisi miljoonan eu-
ron hanke? Siihen on rahaa 
jaossa”, Kälkäjä yllytti. 

J a t k o s s a  y h t e i s t y ö 
kaupungin ja yrittäjien kes-

Yrittäjät ja kaupunki ideapalaverissa

Tavoitteet korkealle
 Pudasjärven elinkeinojen kehittämisen kärki on edelleen matkailussa. 

Kaupungin kehitysjohtaja Mikko Kälkäjä patistaa kaupungin 
yrittäjiä asettamaan tavoitteet korkealle ja suunnitelmat paperille. 

Tavoitesuunnitelmissa on nostaa viidessätoista vuodessa nykyinen 
matkailijamäärä vajaasta 400.000:sta yhteen miljoonaan. 

ken on yhä tärkeämpää. 
Samaa viestitti jo kaupungin 
edustuksen kokoonpano 
viime viikon Yrittäjäilta-pa-
laverissa pudasjärvisten yrit-
täjien kesken.  Paikalla oli 
sekä kehitysjohtaja Kälkäjä, 
että kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila.

Ongelmia on 
voitettavana
Kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila selvitti muuttu-
neiden olojen realiteetteja. 
”Kaupungin talous on sillä 
mallilla, että kaikki reservit 
on nyt käytetty”, hän kertoi. 
Tekemistä silti on: ”Kaupun-
gilla on 100 laitospaikkaa, 
kun pitäisi olla asuntoja”, 
hän ynnäsi. 

Daavittila painotti, että 
hankkeiden vetovastuuseen 
kaupunki ei enää lähde. Hän 
odottaa, että aloitteet ja yrit-
täjyys nousevat yrittäjiltä 
oma-aloitteisesti, mutta lu-
pasi samalla konkreettista 

tukea sopiville hankkeille. 
Kaavoittamiseen liittyviä 

yrittäjien toiveita ja muita 

Jussilan Pirtin historiaa uhkuvat puitteet Syötteellä loivat tunnelmaa Pudasjärven 
kaupungin tarjoamassa Yrittäjäillassa viime viikolla.

Kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjä yllytti hylkäämään 
pienet haaveet ja ajattele-
maan suuresti. Tarvitaan 
miljoonan euron hanke 
- siihen on tuet odotta-
massa ja helpommin 
saatavissa kuin johon-
kin vähäisempään. Edes 
suuntaa antavaa esitystä 
miljoonahankkeesta ei 
vielä löytynyt.

ehdotuksia kaupungin-
johtaja Daavittila innostui 
kirjaamaan muistivihkoon-
sa ahkeraan, kunhan alun 
valmistelluista puheenvuor-
oista oli päästy varsinaiseen 
asiaan eli vapaaseen oikeaan 
mielipiteidenvaihtoon.

Asuntopulan on huoman-
nut myös Markku Rytinki, 
joka olisi muuttamassa per-
heensä kanssa vanhempien-
sa kotipaikkakunnalle yrit-
täjäksi, mikäli vain asunto 
löytyy. Paikkakuntalaiset 
tiesivät kertoa syynkin asun-
to-ongelmaan: pudasjärviset 
eivät kerta kaikkiaan myy 

tontteja asuntorakentamis-
een, ja kaupungilla ei niitä 
omasta takaa ole.  Asuntop-
ula nähtiin vakavana esteenä 
kaupungin kehittymiselle. 

Lentokentät tärkeitä
Pohjois-Suomessa
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
kaavailuissa on määritelty, 
että erityisesti halutaan näh-
dä lentokenttien kehittymi-
nen matkailun tukijalkoina. 
Etusijalla painopistekehi-
tyksessä on Oulun kenttä, 
jonka tulisi tukea koko Poh-
jois-Suomea, mutta myös 

Pudasjärven yrittäjien puheenjohtaja Harri Piipponen esitti huolensa siitä, miten 
yhteismarkkinoinnissa myös Pudasjärven keskustan yritykset voitaisiin ottaa huo-
mioon, ja miten turistit saataisiin poikkeamaan myös kaupungin keskustassa.

Rovaniemen, Kajaanin ja 
Pudasjärven kentät halutaan 
saattaa entistä vahvemmin 
matkailua palveleviksi. 

”Haasteena on alueiden 
välinen heikko yhteistyö 
sekä seutukuntien välillä 
että sisällä”, Kälkäjä luen-
noi diplomaattisesti. Moit-
teen sävyä rivien välistä 
ei voi olla huomaamatta: 
olisi opittava puhaltamaan 
yhteen hiileen Oulusta Koil-
lismaalle ja Lapin perille asti, 
ja joka pitäjässä sillä välillä. 

Esko Leipälä
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Sateen peikko oli koko ajan 
olemassa, joka heti olisi vai-
kuttanut osallistujamäärään. 
Alkuillasta ripotteli hieman 
vettä, mutta muuten oli pou-
taa. Kun tapahtuma-alue oli 
tyhjentynyt yöllä yhden ai-
kaan, alkoi kova kaatosade, 
mutta se ei enää haitannut 
tapahtumaa. 

Järjestelyissä oli tehty 
suuri työ. Tapahtumateltta, 

Pudasjärvellä oli venetsialaiset lauantaina 29.8 Rajamaan rannassa 
Iijoella. Järjestäjänä toimivat LC Pudasjärvi ja LC Pudasjärvi/Hilimat. 

Odotukset väkimäärän suhteen olivat korkealla ja ne täyttyivät – jopa yli 
odotusten. Venetsian matkan arvontaan oikeuttavia numeroituja lippuja 

myytiin yli 800 kpl. 

karaoketeltta sekä muut tar-
vittavat teltat oli vuokrattu 
Kestilästä Tapavuokraus 
Oy:ltä ja sieltä oli myös tar-
vittavaa pöytä- ja penkki-
kalustoa. Tapahtuma-alue 
oli aidattu. Elävää tulta oli 
ympäri aluetta ja puita oli 
valaistu eri värein. Lähei-
seen Iijokeen oli laitettu 
valoja, jotka loistivat illan 
hämärtyessä ja myös pimeän 

tultua. 
Illan aikana oli veden, va-

lon ja tulen lisäksi musiikki-, 
tanssi-, karaoke sekä muu-
ta viihdyttävää ohjelmaa. 
Karaoketeltassa oli laulajia 
niin runsaasti, että välillä 
oli yli tunnin jono ennen 
kuin pääsi laulamaan. Ka-
raoketelttaankin kaivattiin 
tanssilattiaa. Pudasjärven 
oma tyttö Tiina Pitkänen vie-
raili alkuillasta hanuristinsa 
kanssa. Ravintolateltassa oli 
tarjolla paikallisen pitopal-
veluyrittäjän Tarja Hemmi-

län laittamaa ruokaa sekä 
Hilimojen teltalta lettuja, 
kahvia sekä grillattuja mak-
karoita. Lisäksi oli tarjolla 
olutta, siideriä, lonkeroa ja 
viiniä. Ihmisiä alkoi tulla 
sisään klo 19. Ilkka Hakala & 
Sonetti orkesteri aloitti soit-
tamisen klo 20. Loppuillasta 
tanssijoita oli niin runsaasti, 
että seuraavalla kerralla täy-
tyy tanssilattiaa suurentaa. 
Pääsylipun lunastaneiden 
kesken arvottiin kahden 
hengen Venetsian matka. 
Voittoarvan numero on C 
4609025.

Lapsille oli myös päivällä 
MLL:n järjestämää ohjel-
maa muun muassa lasten 
karaokea. Osallistujamäärä 

Väkeä alkoi tulla paikalle klo 19 jälkeen ja koko ajan ihmisiä liikkui sisääntuloportin 
kautta. 

Osa tapahtumapaikan koivuista oli valaistu kirkkailla 
väreillä.

Elävää tultakin näki tapahtumapaikan roihuissa, jotka valaisivat kivasti pimeän 
tultua.

Tarja Hemmilän (keskellä) Pitopalvelu Paakarit odottamassa alkuillasta asiakkaita, 
joita sitten myöhemmällä oli jatkuvana jonona. 

Hilimojen kahvilassa palvelemassa Brita Hemmilä, Pirkko Savela ja Aila Rissanen.

Tapahtumateltassa oli oikein mukava ja iloinen tunnelma. Odotukset väkimäärän 
suhteen olivat korkealla ja ne täyttyivät – jopa yli odotusten. Venetsian matkan 
arvontaan oikeuttavia numeroituja lippuja myytiin yli 800 kpl. 

Venetsialaiset onnistuivat hyvin
Tapahtumasta joka vuotinen perinne
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Taivalkosken
Pesulapalvelu Oy
Haaraniementie 4-6, 93400 TAIVALKOSKI

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788

TMI KONEURAKOINTI VALKOLA

p. 0400 259 067 

- pienkaivuutyöt
- kiinteistönhuolto
- lumityöt
- traktoriurakointi

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

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

Aija ja Seppo Ahonen olivat lähteneet Venetsialaisiin Iijoen vastarannalta ja olivat 
Hilimojen teltassa kahvilla vohveleitten kanssa. Tosin tapahtumapaikka ei ihan 
heille näkynyt, koska heidän omakotitalonsa ja joen välissä on metsää ja muutakin 
asutusta. -Viime hetkellä päätettiin tänne lähteä, kun oli niin mukava ilmakin. On 
mukava, että joku tällaista järjestää, totesivat Aija ja Seppo. He olivat myös ruokail-
leet ja käyneet tanssimassa. -Tanssilattia olisi saanut olla suurempi.

yllätti positiivisesti, sillä 
paikalla kävi noin 300 lasta. 
Lapset tekivät piirustuksia, 
jotka oli laitettu illan ajaksi 
näytteille ja Venetsialaisiin 
osallistujat saivat äänestää 
parhaita piirustuksia, jos-
sa aiheena oli mitä tulee 

mieleen Venetsialaisista tai 
kesän päättymisestä.. Ylei-
söäänestyksessä annettiin 
75 ääntä. Piirustuskilpailun 
voitti 10-vuotias Toni Nur-
mikoski, joka kuvasi venet-
sialaistelttaa, jokea ja tulta. 
Toisena oli Minja Väyrynen 

5 v, jonka työn aihe oli Liisa 
Venetsialaisessa ja kolman-
tena Isa-Melissa Ruokangas 
9 v. Hänen piirustuksen 
aiheena oli mustikanvarvut. 
Äänestäjien kesken suorite-
tussa arvonnassa tuotepake-
tin voitti Eini Vuorinen.(ht)

Reipasta tanssimusiikkia soitti koko illan ylivieskalainen Ilkka Hakala & Sonetti. 

Karaoken vetäjä ”Mara” Martti Huttunen kertoi olevansa 
tuttu Pudasjärvisille ja käyneensä paikkakunnalla kara-
oken vetäjän merkeissä yli kymmenen vuoden ajan. Iijoki oli valaistu, jota oli kiva katsella joen penkereellä olevalta tapahtumapaikalta

Venetsialaisissa oli hieno 
tunnelma, jossa ihmiset 
viihtyivät (oik).

Juhlapaikan koristeluun 
oli nähty suurta vaivaa 
(vas.)

Ajankohtaisuus näkyi las-
ten piirustuskisassa, jossa 
yleisö sai äänestää voitta-
jaa (oik.). 
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Suomalaisia äänimaisemia. 
Näyttely 3.8.-20.9. Syötteen 
luontokeskuksessa.
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-
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. Am-
mattiopiston maastoesteradal-
la. Järjestäjänä OSAO / Pudas-
järven yksikkö ja Pudasjärven 
Ratsastajat ry. 
Kiihdytys- ja testipäivä 5.9. 
Pudasjärven Ilmailukeskukses-
sa.  Tule testaamaan ajoneuvosi 
suorituskyky varttimaililla (402 

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

m) valvotuissa olosuhteissa.
37. Syötehölkkä 6.9. klo 12 
Iso-Syötteen hiihtostadionilla
Cooperin testi 7.9. klo 20 
Suojalinnan urheilukentällä.
Perinteiset Syysmarkkinat 
12.9. klo 12-15 Syötekylän 
yhdistyksen talossa (entinen 
Syötteen koulu)
Taiteiden yö 18.9. klo 18 
Kurenaluksella. Kulttuuria mo-
nipuolisesti, paikallisin voimin.
Syysmarkkinat 19.9. Pudas-
järven ammattioppilaitoksella

Näyttelyssä on myös joukko 
isoja abstrakteja tauluja sekä 
puusta ja kivestä tehtyjä 
taideteoksia. 

Taiteilija Paavo Ahonen 
on Pudasjärven oma poika. 
Hän kävi täällä ylioppilaaksi 
ja hakeutui armeijan jälkeen 
Taideteolliseen korkeakou-
luun Helsinkiin. Viiden opis-
keluvuoden jälkeen hän 
valmistui kuvaamataidon 
opettajaksi ja siitä lähtien 
hän on toiminut opettajana 
Kurenalla. 

Ahonen on koonnut ansi-
okkaan näyttelyn Pudasjärvi 
370-juhlavuoden kunniaksi. 
Hänen töitään on nyt Pudas-
järvellä esillä omana näytte-
lynä neljättä kertaa.

Pudikkiin pystytetyssä 
näyttelyssä on esillä kaiken 
kaikkiaan 44 taideteosta, 
joista suurin osa on akryy-
litöitä. Joissakin töissään 
Ahonen on käyttänyt tussia, 
öljyliitua, vesiväriä, öljyä ja 
lyijykynää.

Paavo Ahosen näyttely Pudikissa 

Tauluista huokuu entisajan
yhteisöllisyys
Kuvaamataidon opettaja Paavo Ahosen töitä on esillä Pudikissa vielä tämän viikon ajan. Näyttelyn 
teokset perustuvat kyläsuutarina toimineen Arttu Steniuksen ottamiin valokuviin. Kuvien pohjalta 
tehdyistä maalauksista huokuu kylän yhteisöllisyys ja yhteishenki, jota 1930 - 40-luvuilla koettiin 

Petäjäkankaan kylällä.

- Olen tykännyt piirtää 
niin kauan kuin värikynät 
pysyivät kädessä, Paavo 
Ahonen kertoi innostaan 
piirtämiseen. 

Ahosen suvussa on hyvin 
paljon taiteellista lahjakkuut-

Kuvassa keskellä olevan Paavo Ahosen puuteoksen nimi 
on Isä ja äiti.            

ta - osa harrastaa musiikkia 
ja osa kuvaamataiteita. 

- Jo kouluiästä lähtien 
minulla oli uranvalinta tie-
dossa, taiteilija tuumi veren-
perinnöstään. 

Innoittajana Suutari-
Arttu  
Pudasjärven juhlavuotta 
juhlistava suuri valoku-
va Pudasjärvi 370 vuotta 
on Suutari-Artun eli Arttu 
Steniuksen ottama. Arttu 
oli vaatimaton kyläsuutari, 
joka teki paitsi hyviä kenkiä 
myös kuvasi 1930- ja 40-
lukujen elämänmenoa asuin-
kylällään Petäjäkankaalta. 
Paavo Ahonen löysi Artun 
ottamat kuvat Ritolan talosta 
ja ihastui niihin. 

- Artun ottamien kuvi-
en ja omien kokemuksieni 
pohjalta syntyi ajatus kylän 
yhteisyydestä, jota tuohon 
aikaan koettiin. Toista au-
tettiin silloin kun siihen 
pystyttiin. Arttu sai kame-
ransa eteen koko kylänväen 
ja monet tapahtumat tallen-
tuivat ainutlaatuisesti mus-
tavalkoisiin kuviin. Kuvia 
katsellessani ja työstäessäni 
ihmettelin aina, mistä Arttu 

oli saanut tietonsa kuvien 
hienosta sommittelusta vai 
oliko se myötäsyntyistä, 
Ahonen pohtii maalaissuu-
tarin lahjakkuutta.

Ahosen tekemät taulut 
ovat hienoja. Niiden katse-
lemiseen ei hevillä kylläs-
ty. Osa teoksista on hyvin 
kookkaita, kuten männystä 
moottorisahalla veistetty 
teos Isä ja äiti. 

- Ajan myötä olen siirty-
nyt yhä suurempiin teoksiin. 
Suurimmat työni ovat kotini 
yhteydessä olevan gallerian 
pihalla. Viime aikoina olen 
mieltynyt puumateriaaliin, 
Paavo Ahonen kertoi töis-
tään, joita kannattaa käydä 
katsomassa Pudikissa, jossa 
näyttely on esillä syyskuun 
6. päivään saakka. 

Pudasjärven kaupunki 
on hankkinut aikaisemmin 
kaksi Paavo Ahosen teke-
mää muotokuvaa ja yhden 
abstraktiteoksen tiloihinsa. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalau-
takunta on nyt esittänyt kau-
punginhallitukselle Ahosen 
töitä hankittavaksi piakkoin 
valmistuvaan uuteen hoiva-
kotiin.(rr)

Kuvaamataidon opettajana toimiva Paavo Ahonen seisoo tällä hetkellä rakkaimman 
eli Suutari-Arttua esittävän työnsä vieressä. Ahosen töitä on ollut Pudikissa esillä 
elokuusta lähtien.

Laiduneläiminä erityistu-
kikohteilla käytetään ylei-
simmin lampaita, nautoja 
ja hevosia. Maisemalaidun-
nuksen kohteina ovat usein 
luonnonniityt ja joutomaat. 
Näiden alueiden hoidon 
aloittamisen myötä luonnon 
monimuotoisuus lisääntyy, 
maisema pysyy avoimena, 
laiduneläimille saadaan lisää 
laidunaloja ja positiivinen 
kuva maaseudusta vahvis-
tuu. Kannattavan toiminnan 
takeena ovat riittävän laajat 
laidunalueet ja hyvä yhteis-
työ karjanomistajan ja lai-
dunalueen omistajan kesken 
sekä laidunalueen lähistöllä 
olevien toimijoiden kesken, 
jos laidunalue on esimerkik-
si taajama-alueella tai lähellä 
taajamaa.

ProAgria Oulun hallin-
noiman ja Pohjois-Pohjan-
maan TE-keskuksen rahoit-
taman YmpäristöAgron jär-
jestämässä maastoinfossa 
on nyt hyvä tilaisuus päästä 
kuulemaan millä tavoin 
maatalouden muokkaamia 
perinteisiä maisema- ja luon-
tokohteita saadaan tukien 
kautta hoidon piiriin. Info-
tilaisuudessa käydään läpi 
ympäristötuen erityistukia ja 
ei-tuotannollisia investointi-
tukia ja jaetaan kokemuksia 
mitä kohteiden hoitotöistä 
ja erityistukien hakuproses-
seista on saatu. Erityisesti 
perehdymme lampaiden 
avulla tapahtuvan maise-
man- ja luonnonhoidon vai-
kutuksiin.  

Lammas hoitaa 
kulttuurimaisemaa
Pudasjärvellä Hirvaskosken kylällä maiseman- 

ja luonnonhoidon erityistuet ovat löytäneet 
hyvin käyttökohteensa. Kylän maisema- ja 

luontokohteita on hoidettu lampaiden avulla 
jo useina vuosina ja tulevaisuudessa hoidon 

haluttaisiin jatkuvan näillä jo sopimuksen 
piirissä olevilla kohteilla ja uusillakin kohteilla. 

Lampuri Antti Holm-
ström kertoo infotilaisuu-
dessa maiseman- ja luon-
nonhoidon kokemuksistaan 
laidunalueilla. Maarit Sato-
maa ProAgria Oulu/ Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisista 
kertoo ei-tuotannollisten in-
vestointitukien ja erityisym-
päristötukien mahdollisista 
hoitokohteista ja tukiproses-
seista käytännön kohteiden 
kautta. Mukana tilaisuu-
dessa on myös Arja Keränen 
ProAgria Oulu/ Oulun maa- 
ja kotitalousnaisten hallin-
noimasta Taitajien Tierna- 
jatkohankkeesta. Taitajien 
tiernan tavoitteena on muun 
muassa Pohjois-Pohjanmaan 
elintarvike-, käsityö- ja tai-
deteollisuusalan yrittäjien ja 
muiden osaajien yhteistyön 
vahvistaminen, tuotteisiin 
liittyvä kehittäminen sekä 
paikallistuotemyymälän 
perustaminen Oulun lento-
asemalle. 

Odotettavissa on in-
formointia, keskustelua ja 
ideoiden vaihtamista ar-
vokkaiden maaseutumai-
semien ja – ympäristöjen 
hoidon järjestämisestä nyt 
ja tulevaisuudessa. Terve-
tuloa kaikki lähikyliltäkin 
kuulolle lauantaina 5.9. klo 
11.00 Hirvaskoskelle Antti 
Holmströmin lammastilalle. 
Maastovarustus sään mukai-
sesti, kierrämme maiseman- 
ja luonnonhoidon kohteita 
maastossa. 

Maarit Satomaa

”Lampuri Antti Holmström kertoo infotilaisuudes-
sa maiseman- ja luonnonhoidon kokemuksistaan 

laidunalueilla.”

YmpäristöAgro-hankkeen maastoinfo

Halutaan ostaa

p. 040 701 1706

MÖKKI
omalla rannalla.

PUDASJÄRVI-
lehdessä on 

ilmoitustilaa! 
Yrittäjä! 

Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

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

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

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

Lähetä viesti numeroon 
173197. Viestin h. 5e.

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

Ilmoitusta ei voi jättää 
tekstiviestillä GoMobile-
liittymästä.

Internetissä:
Mene osoitteeseen:

PUDASJARVI.
MAINOSTAJA.COM 
ja jätä ilmoitus.

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

JÄTÄ ILMOITUS

1. Ilmoitukseen vastaaminen

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

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

2. Ilmoituksen jättäminen

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

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

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

4. Oma ilmoitus: sulkeminen

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

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

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

1. Ilmoitukseen vastaaminen

2. Ilmoituksen jättäminen

3. Oma ilmoitus: vastaukset

4. Oma ilmoitus: sulkeminen

Myy, osta, 
vuokraa, lahjoita...

Yritys

HK NM

Olen sinkku, 48v yh-äi-
ti. Etsin miesystävää, 40-
55v, 08-alueelta, joka huo-
lii ihanan, muodokkaan, 
pienen, pyöreän, peh-
moisen naisen rinnalleen 
syysiltojen pimeisiin iltoi-
hin. Yhdessä mukavempi 
olla kuin yksin. (902257)

Etsin vapaata, luotetta-
vaa, 53-58/+175 miestä. 
Jos meille löytyis yhtei-
set harrastukset ja tanssi-
taitokin olis plussaa. Olen 
57v. (902237)

Olen 56v eläkeläinen, 
omaishoitaja. Etsin 50-60v 
miestä. Olen reipas, autoi-
leva nainen. (902221)

Sinä 38-46v, 08-alueen 
vapaa, luotettava, rehel-
linen mies. Harrastat lii-
kuntaa, marjastusta, tyk-
käät koti-illoista ja omaat 
terveet elämäntavat. Ar-
vostat enemmän sisäis-
tä kauneutta. Vastaa 41v 
naiselle tositark. (902206)

Älykäs mies valitsee itsel-
leen fi ksun, naisellisen, niin 
ulkonäöltään kuin luonteel-
taan, ja toisia kunnioitta-
van naisen. Olen sellainen, 
+50v. Et pety. (902137)

Olen 63/163/62, sympaat-
tinen nainen. Etsin seuraa 
Koillismaalta vapaasta, 
rehellisestä ja mukavasta 
miehestä. (902039)

Sinä kristilliset elämän-
arvot omaava, terve, pu-
huva, tanssitaitoinenkin 
mies. Sinuun haluaisi tu-
tustua samanlainen, 50v 
nainen. (901991)

Mukava, ok-näk., 52/178/ 
71, vapaa mies kaipaa Ou-
lun seudulla asuvan, muka-
van, vapaan, savuttoman 
ja ok-näk. naisen lämpöä ja 
läheisyyttä. (900467)

Pitkä ja hoikka, +45v vaa-
leaverikkönainen on hu-
kassa. Olet huumorin-
taj., iloinen, rehellinen. Sa-
manlainen, +50v, eronnut, 
romanttinen mies 08-alu-
eelta etsii sinua. (902582)

Tumma, komea, hoikka ja 
vapaa, 50v, ihan kunnolli-
nen mies etsii nättiä, nor-
maalivart., vapaata, nuo-
rempaa, savutonta nais-
ta ihan tositark. miel. 08-
alueen itäosasta. Asun 
maalla. (902541)

Sanotaan, että onni ei löy-
dy etsien, vaan eläen. Silti 
42v, vapaa mies etsii juuri 
sinua nainen. (902507)

Eläkeläisnainen, joka asut 
maaseudun rauhassa tai 
mökkeilet ja olet nätti, hel-
lä, huumorintaj., savuton. 
Olen vapaa, +50v, hyvän-
näk., tosi hellä mies. Hali-
taan pian. (902486)

En ole epätoivoinen, vaan 
toiveikas. Etsin hoikkaa, 
luotettavaa, -42v naista. 
Olen 42/185/89, raami-
kas, savuton, rehti ja rei-
pas mies. (902481)

YRITYSILMOITUKSET




  


Juha Vengasaho ja Kari Tyk-
kyläinen ovat H-DCF:n jäse-
niä. Kysymyksessä on Har-
ley-Davidson Club Finland, 
joka on perustettu 1980. 

Clubin jäsenet kertoivat 
Harley-Davidson moottori-
pyöräilijöillä olevan tapana 
kokoontua neljästä viiteen 
kertaan kesässä jollakin 
paikkakunnalla. Pääralli oli 
ollut aiemmin kesällä Yyte-

Perinteinen BTTR-ralli Jyrkkäkoskella
Viime viikonloppuna nähtiin Kurenalla ja 

Jyrkkäkosken leirintäalueella noin 400 Harley-
Davidson motoristia. He viettivät perinteistä 

BTTR-rallia Pudasjärvellä, jossa puuhamiehinä 
toimivat muun muassa Juha Vengasaho ja Kari 

Tykkyläinen. 
rissä, jonne oli kokoontunut 
1 300 pyöräilijää. 

- Kansainvälisissä tapaa-
misissa on parhaimmillaan 
ollut 2 500 harrikkalaista, 
miehet muistelivat.

Perinteisessä BTTR-ral-
lissa ei kuitenkaan ole kysy-
mys kilpaa-ajamisesta, vaan 
yhdessäolosta ja tuttujen 
tapaamisesta. Rallit kerää-
vät yhteen samanhenkisiä 

motoristeja, joille Harley-
Davidsonin ympärille ra-
kentunut bikerkulttuurin 
historia, kertomukset, elo-
kuvat, musiikki, kuvataide ja 
moottoripyörälehdet tuntui-
vat olevan tärkeitä. Melkein 
elämää suurempia asioita.

-  Ensimmäisen kerran 
kokoonnuimme Pudasjär-
velle 1993. Edellisen kerran 
olimme täällä 1995, Harley-
Davidsonin omistava Kari 
Tykkyläinen kertoi ja sanoi 
Pudasjärven BTTR-rallin 
erikoisuuden olevan kuk-
kamekkotyttöjen ajelutta-
minen.

- Ensimmäisellä kerralla 
ajelulle tuli 250 kukkamek-
konaista. Saapa nähdä, mi-
ten nyt käy? Joka tapaukses-
sa tarkoituksemme on käydä 
keskustassa näyttäytymässä 
lauantaina, Kari Tykkyläi-
nen kertoi torstai-iltana, jol-
loin ensimmäiset motoristit 
alkoivat saapua Jyrkälle.  

Väkisin ei ajeta
BTTR-rallia järjestellyt Tyk-
kyläinen sanoi ajelleensa 
harrikalla 18 vuotta, ja ajo-
kilometrejäkin on kertynyt 
jo 280 000. Järjestelyjä tehnyt 
pudasjärveläissyntyinen 
Juha Vengasaho kertoi omis-
taneensa harrikan kahdek-
san vuotta ja ajelleensa sillä 
noin 70 000 kilometriä.  

Mikä Harley-Davidson 
moottoripyörissä sitten kieh-
too raamikkaita miehiä?  

- On asioita, joita ei voi 
selittää, Juha Vengasaho 
sanoi.

- Se on kuin sydämeni ryt-
mihäiriö. Käy samalla lailla 
eli joka kolmannen tahdin 
jättää väliin, Kari Tykky-
läinen kertoi suhteestaan 
Harley-Davidsoniin.

Jykkäkoskella olivat pai-
kat viimeisen päälle kunnos-
sa jo torstai-iltana. Alueen 
takkahuoneet ja saunat oli 
varustettu Kontio-tuotteen 
lahjoittamilla takka- ja läm-
mityspuilla. Järjestäjät toi-
voivat hyvää säätä, sillä mo-
toristit asuvat teltoissaan.

- Täällä on mukava tun-
nelma koko viikonlopun. 
Bändit soittavat rokkia ja 
bluesia. Harrikka-miesten 
tavoitteena on elämästä 
nauttiminen eli väkisin ei 
ajeta, Tykkyläinen filosofoi.

Mitenkö pääsee H-DCF:n 
jäseneksi? Omistamalla Har-
ley Davidsonin. Jäsenyys 
on pyöräkohtainen. Myös 
seuralaiset eli vaimot ja tyt-
töystävät pääsevät tapahtu-
miin mukaan.

- Nimi Harley-Davidson 
tulee kahdesta miehestä, 
joista toinen oli Harley ja toi-
nen Davidson. He perustivat 
H-D-yrityksen 1903.    

Perinteistä BTTR-rallia järjestelleet Juha Vengasaho 
ja Kari Tykkyläinen uskoivat H-D-miesten viihtyvän 
Jyrkkäkosken maisemissa. 

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

Kaarina Illikainen hoitaa rakkaudella kukkatarhaansa 
ja kasvimaataan. Kukkaloisto niin pihalla kuin sisälläkin 
on mahtava. Orkiteiden kukkaloisto on kauneimmillaan. 
Erillaiset marjat, perunat, sipulit ja yrtit hän kerää omasta 
puutarhastaa talteen talveksi Mm. tyrnitervysmarja on 
tuottanut hyvän sadon puhumattakaan valkosipuleista.
(s-lt)

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

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Meijerin myymälästä mm:

Ingman Ranua-Shop Fazerintie 2 Ranua

Oikaisu 
Viime lehdessä LC Pudasjärvestä kertovaan juttuun oli tullut lehden päätoimittajan 
kirjoittamana virhe. LC Pudasjärven klubista on noussut piirikuvernööriksi yksi lion 
eli Matti Valanne, joka toimi tehtävässä 1988-89.

Heimo Turunen
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Vchenna Ogunlolu
Olen 32 -vuotias. Perhees-
säni olemme olleet uskovia 
lapsesta asti, vaikka lapsena 
olinkin katolilaisessa kirkos-
sa. Jumalan läsnäolo tuntuu 
kodissani.

Minä pidän puhtaasta 
vedestä ja ilmasta ja että 
kasvatetaan puita. Myös 
ruoka on hyvää sekä suoma-
lainen hengellinen musiikki. 
Ihmiset ovat olleet tosi ystä-
vällisiä.

Olen ollut uskossa pie-
nestä saakka, vaikka vä-
lillä oli vaikea vaihe. Olen 

Pudasjärvellä vieraita Nigeriasta
Pudasjärven Helluntaiseurakunnassa oli 

perjantaina 21.8 nigerialaisia vieraita Kemistä 
ja heidän mukanaan Toivo Junell, joka on 

myös kemiläinen. Nigerialaiset pojat ovat siellä 
opiskelemassa. Kokous oli torilla. Tilaisuudessa 
tehtiin heille kysymyksiä, joiden avulla kuulijat 

saivat tietoa Nigeriasta ja kaukaisen suuren 
afrikkalaisen maan elämästä.

- Ikä, ja millainen oli kotisi?
- Mitä pidät Suomesta?
- Uskoontulosi?
- Mitä erityistä haluat sanoa suomalaisille?
- Miten Nigeriassa suhtaudutaan
  hengellisiin asioihin?

iloinen, että löysin takaisin 
seurakunnan toimintaan ja 
olen nyt tosi onnellinen.

Haluaisin rohkaista ih-
misiä ohjaamaan nuoria 
kuten Raamattu neuvoo 
meitä ”Totuta poikanen 
tiensä suuntaan, niin hän ei 
siitä vanhanakaan poikkea” 
(Snl.22:6). Olen tullut su-
rulliseksi, kun olen nähnyt 
nuoria päihtyneenä ja miten 
vaikeaa heidän elämä on 
vuosikymmenien jälkeen, jos 
näin on elämän suunta.

Nigerian ihmiset ovat 
muuttuneet vaikeuksien 

kautta. Kristillisyys ja seu-
rakunta ovat auttaneet ihmi-
siä. Tänään Nigeria on suuri 
maa, jossa ihmiset etsivät 
Jumalaa ja Hänen valtakun-
taa. Siellä on monia erilaisia 
seurakuntia, mutta kaikilla 
on sama Jumala. Kaikki, 
jotka tulevat kokouksiin, 
eivät ole uudestisyntyneitä, 
mutta uskohan tulee kuule-
misesta.

Isaac Ogunlolu
Olen 19 -vuotias ja perheeni 
on uskovainen. Kuulumme 
paikalliseen Helluntaiseu-
rakuntaan.

Pidän suomen kielestä, 
vaikka se on aika vaikea. Pi-
dän myös Suomen puhtaasta 
ilmasta ja vedestä sekä ruu-
asta ja lapsista. Suomessa ih-
miset ovat samanarvoisia.

Minä olen uskonut pie-
nestä asti, vaikka en aina 
tiennyt että mitä tein. Aina 
tunsin Jumalan rakkautta ja 
tiesin, että olen onnellinen 
Hänen lähellään. 

Minusta on mukava tulla 
perheenä kirkkoon. Jos nuo-
rena käyttää alkoholia, niin 
siitä saa vain lyhytaikaisen 
nautinnon, eikä se ota pois 
ongelmia, vaan saattaa teh-
dä edessä olevista vuosista 
vaikeamman. Ainoastaan 
Jeesus voi antaa rauhan kun 

Hän johtaa elämää. Hän pi-
tää myös huolen omistaan.

Nigerialaiset ovat hyvin 
uskonnollisia, mutta evan-
keliumi leviää. Suomihan 
on ollut kristitty maa, mutta 
miten on tänä päivänä? Sitä 
ulkomaalaiset ihmettelevät. 
Taitaa olla niin, että Afri-
kasta tullaan nyt Suomeen 
kertomaan Jeesuksesta. 

Autokolarissa 
johdatusta
Toivo Junell kertoi tilaisuu-

Nigerialaiset Vchenna Ogunlolu ja Isaac Ogunlolu, keskellä takana Toivo Junell.

dessa, kuinka selvisi ihmeel-
lisesti noin kolme kuukautta 
sitten pahasta autokolarista. 
Hän oli ajamassa Pudasjär-
vellä ja kehotti vaimoaan 
menemään yhtä matkaa 
kulkevan sisarensa autoon. 
–Saisitte keskustella, hän 
totesi vaimolleen, joka sit-
ten noudattikin kehotusta. 
Toiseen autoon siirtymisen 
jälkeen jysähti auto June-
lin auton kylkeen rajusti. 
Lattiakin nousi ylös. Jos 
vaimo olisi ollut kyydissä, 
niin siinä olisi tullut vakava 

loukkaantuminen. Pariskun-
ta koki tässä suurta Jumalan 
johdatusta. 

Sattui vielä niin, että vas-
tapuolen autossa loukkaan-
tunut rouva joutui rönt-
genkuvauksiin ja häneltä 
löytyi kuvia tarkasteltaessa 
kasvain. Naishenkilö oli 
tutkittu useasti aiemmin, 
eikä ollut huomattu mitään 
sairautta, vaikka rouva oli 
tuntenut, että ei ole kunnos-
sa. Tässäkin koettiin suurta 
Jumalan läsnäoloa.

Tuula Suomi
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Rajamaan rannassa riitti 
vilskettä ja säpinää keski-
viikkona 26.8. kun nuorille 
suunnattu valtakunnallisen 
kalastuspäivän tapahtuma 
opasti heitä kalastuksen 
ja kalan käsittelyn pariin. 
Tilaisuuteen oli kutsuttu lä-
hialueen koulujen oppilaita 
j opettajien johdolla ja osin 
oma-aloitteisesti heitä saa-
puikin lahes pari sataa.

Parituntisen tapahtuman 
aikana kerrottiin kalastuk-
sesta, kalan käsittelystä, 
ravuista, jne.

Suuri osa tilaisuuteen 
saapuneista osallistui on-
kikilpailuun jonka Pudas-
järven virkistyskalastajat 
organisoi ammattitaidolla 
ja sujuvasti. Onkijat saivat 

Nuoret koukussa
kalastuspäivänä

valmiit onget ja matotaksi 
huolehti syöttimatojen riittä-
vyydestä. Tulokset kirjattiin 
mittanauhalla jolla mitattiin 
saaliskalojen yhteispituus. 
Voittaja saikin kaloja lähes 
1,5 metriä.

Jari Jussila kertoi Vael-
luskalat palaavat Iijokeen-
hankkeesta ja PC:n ruudulta 
seurattiin ylisiirrettyjen lo-
hien matkaa Livo- ja Kor-
pijoella.

Rapuja pääsi ihmettele-
mään Holmströmin Timon 
merrassa joka oli pyytänyt 
hyvin Hirvasjoessa. Suurin 
osa kävijöistä ei ollut kos-
kaan nähnyt eläviä rapuja.

Kalankäsittelypisteessä 
Kuusiston Pertti perkasi ja 
fileerasi sekä Kallen tuomia 

että onkijoiden saamia kaloja 
ruodottomaksi ahvenfileeksi 
saakka. Siinä olikin ihmette-
lemistä.

Erään ahvenen vatsasta 
löytyi pikku rapu jonka 
ahven oli juuri syönyt. Tästä 
pyytäjä palkittiin erikoispal-
kinnolla.

Onkimisen lomassa käy-
tiin nauttimassa grillimak-
karaan ja mehua välipalaksi.
Tapahtumassa oli myös ar-
vontaa kaikkien osallistujien 
kesken.Palkinnot kalakilpai-
luun ja arvontaan lahjoitti 
LC Pudasjärvi. 

Tilaisuus oli luonnollises-
ti maksuton ja sen järjesti Ii-
joen vesistön kalastusalue.

Suuret kiitokset talkoo-
laisille Kokoille, Kuusisto-
Mikkosille, Sepolle, Veikolle, 
Pasille ja Pertille. Yhdessä 
tehden hommat onnistuu.

Jari Jussila
Iijoen vesistön kalastusalue

Onkijat ja Heikki tarkkana.


