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Pudasjärvi-lehti ilmestyy joka viikko! 

Seuraava 
PUDASJÄRVI-
lehti ilmestyy 

16.9.2009

Hotelli-Ravintola 
KURENKOSKI

TANSSIORKESTERI SWAY
klo 20.30 - 1.30

Wintti
avoinna 23.00-04.00

pe-iltaisin
pokeri-ilta klo 19-23

Puh. 08-821 400
TERVETULOA!

UUTUUTENA!

Lauantaina 12.9.

Pe-la 11. - 12.09.

lippu 12€, sis. ep

AMMATTITAIDOLLA
· saneerausremontit
· lauteet ja muotolauteet
· puusepän työt

Puusepänverstas TMI J. Kylmänen

Simeonintie 4, Pudasjärvi
j.kylmanen@luukku.com · puh. 0500 923 203

KORISTEPENSAAT

PUDASJÄRVEN PUUTARHA KUKKAHUONE OY

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

ota 5, maksa 4!
Monivuotiset kukat -30%HAVUT -20%

Kellokanervat ja callunat

ma-pe 9-18, la 10-16Avoinna:

Omenapuut
25,-/kpl, 65,-/3kpl

Kukkasipulit alk. 15 snt/kpl

Syyslannoitteet
Kekkilän Talvisuoja

Kekkilän Puutarhamulta 50 ltai Biolan Mustamulta 45 l 20,-
6 säkkiä

Meiltä myös:

Polkusoitto
Syötteen kansallispuistossa
sunnuntaina 13.9.

Kiertueen päätöskonsertti soi
Anninkosken sillalla
Metsähallituksen juhlavuoden tahtiin 

  Duo Makkosen & Jokisen
    metsäperinnemusiikkia 

  Nokipannukahvit omiin mukeihin 
  Paikallisia tarinoita savotoilta ja niityiltä 
  Yhteislaulua 
  Opastettu ansapolku 

Lähtö klo 13 Syötteen luontokeskukselta,
josta Anninkoskelle kävellään 1,4 km
pitkostettua Ansapolkua pitkin.
Tapahtuma kestää noin 3 tuntia.  

Tilaisuus on maksuton.
Oma kuksa tai muki mukaan!  

Tule viettämään ruskajuhlia Anninkosken sillalle!

Syötteen luontokeskus, Erätie 1, p. 0205 64 6550 
www.luontoon.fi/asiakaspalvelu/syote 

Myyn

Hunajatupa p. 0400 576 745

ke 9.9. klo 17 saakka

Vuoden 2009 hunajaa
K-Supermarketin edessä,

Pudasjärvellä

LC-Pudasjärven ja LC-Pudasjärvi Hilimojen järjestämien 
Venetsijalaisten arvotun Venetsian matkalahjakortin 
voitti Laura Jussila Pudasjärveltä. Matkalahjakorttia 
luovuttamassa LC-Pudasjärven rahastonhoitaja Eero 
Ahonen. 

Venetsian matka
Laura Jussilalle

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

Snapsi-
baarissa
dj klo 22
alkaen

Pe 11.9. Tanssiorkesteri Crystal
La 12.9. Tanssiorkesteri Crystal

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

TERVETULOA!

Isosyötteentie
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.syote.fi

Kauppatie 1 A 4
(uusi liiketalo)

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Tervetuloa asioimaan!

Ajanvaraus 040 187 1760
Myös C. Ersdal vyöhyketerapia

PUDASJÄRVI-
lehdessä on 

ilmoitustilaa! 
Yrittäjä! 

Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Lue uusin
PUDASJÄRVI

-lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

· Pöytävarauksia otetaan vastaan
 5 e /pöytä tai koju
· Elävää musiikkia
· Palokunta esittelee kalustoaan
· Taimien vaihtopöytä
· 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
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Sisäsivut  0,90/pmm. 
Hintoihin 
lisätään  alv 22%.
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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 ilmestymispäi-
västä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset Pu-
dasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti 

ilmestyy 16.9.2009

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.

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi
Messu
su 13.9. klo 10.00 seurakuntako-
dissa, toimittaa Jaakko Sääskilahti, 
avustaa Oskari Holmström, kant-
tori Jukka Jaakkola. Opetustoimen 
kirkkopyhä.
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 14.9. klo 18.
Ystävänkammari seurakuntako-
dissa ti 15.9. klo 12-14.
Kuorot: Nuorisokuoro to 10.9. ja 

to 17.9. klo 16.30, kirkkokuoro to 
10.9. ja to 17.9. klo 18.00, Vox Mar-
garita ke 16.9. klo 18.00, lapsikuoro 
to 10.9. ja to 17.9. klo 17.00.
Rippikoulun 1. lauantaipäivät
(ns. talvitunnit) seurakuntatalolla 
lauantaisin klo 10-13.15. la 12.9. A 
ja B-ryhmä la 19.9. C, D ja E-ryhmä 
Jos oman ryhmäsi lauantaipäivä 
ei sovi kalenteriisi, niin tunnit voi 
käydä suorittamassa jonakin toise-
na lauantaina. Jos sinulla on erityis-
ruokavalio, ilmoita lauantaipäivän 
vaihdosta etukäteen nuorisotyön-
ohjaajille. 2. lauantaipäivät pidetään 
tammikuussa 2010. Rippikouluasi-
oista ilmoitetaan pääsääntöisesti 
Rimmin koulun ruokalan aulan 
ilmoitustaululla ja keskusradiossa. 
Kysy rohkeasti lisätietoja rippikou-
lusta 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. Pudasjärve-

läiset lähtevät matkaan seurakunta-
talolta pe 18.9. klo 16.15 ja palaavat 
takaisin lauantaiaamuna n. klo 8.30. 
Reissun hinta on 5e. Kerhonoh-
jaajaksi ja taskurahaa tienaamaan!? 
Kerhonohjauksesta kiinnostuneet 
uudet ja vanhat ohjaajat olkaa yh-
teydessä Tiinaan. Uusien kerhonoh-
jaajien koulutusviikonloput ovat 
Haukiputaalla 11.-13.9. ja 20.-22.11. 
Kerhonohjaajille maksetaan palkkio 
kerhonpidosta. Ilmoittautumiset/
lisätiedot: tiina.inkeroinen@evl.fi, 
040-571 46 36/Tiina
Leikkivä pyhäkoulu su 13.9. klo 
12-13 seurakuntakodissa.
Perhekerho to 10.9., to 17.9. ja 
ma 14.9. klo 10-13 seurakuntako-
dissa ja ke 16.9. klo 10-13 Petäjä-
rinteen kylätalolla, ulkoilua ja mak-
karanpaistoa.
Lapsiparkki ke 16.9. klo 11-15 
seurakuntakodissa.
Muskari to 10.9. klo 16-17 Saraky-
län koululla.

Rauhanyhdistykset: Käsityöil-
ta pe 11.9. klo 19 Sarakylässä Pasi 
Kummalalla ja seurat Sarakylän kou-
lulla su 13.9. klo 12 ja 19. (M. Kälkä-
jä ja E. Moilanen). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 13.9. klo 13. (T. Kujala ja J. 
Jaakkola). Lähetysseurat ti 15.9. klo 
19. Hetekylässä Anne ja Vesa-Pekka 
Takarautiolla (Takarautiontie 4), ke 
16.9. klo 19. Yli-Livolla Eeva-Leena 
ja Marko Luokkasella (Sarakyläntie 
3083), to 17.9. klo 18. Iinattijärvel-

lä Jenni ja Matti Loukusalla (Poh-
joispuolentie 280), pe 18.9. klo 19. 
Jongulla Annukka ja Urpo Illikaisella 
(Juurikkarannantie 45) ja la 19.9. klo 
19. Ervastissa Ervastin ry:n mökillä ( 
Heikki Tiirola ja Jorma Poikkimäki).
Kastettu: Aatu Taavetti Poropu-
das, Adessa Elizabeth Semin, Janne 
Kristian Pirnes, Veeti Samu Matias 
Penttilä
Avioliittoon vihitty:  Arto Olli 
Juujärvi ja Katri Marjaana Jussila

Syötteen postipalvelut ovat 
toimineet syyskuun alusta 
Syöte Shopista, jossa Pos-
tin myyntipiste palvelee 
maanantaista sunnuntaihin 
kello 9–20. Uudessa postin 

Postipalvelut Syöte Shopista

Syöte Shopin tiloihin tutustumassa toimintansa päättäneen Syöte Marketin Irene 
Hannula (toinen oikealla). Uudet postilaiset Kaisa Keskiaho ja Helena Huhtamäki 
saamassa koulutusta Itellan edustaja Pirjo Kumpulalta (oikealla).

Ensimmäiset postin asiakkaat Syöte Shopissa olivat 
syyslomaa viettämässä olleet Risto ja Raili Karpinen. 
Erityisen tyytyväisiä he olivat uuden postin myyntipis-
teen pakkaustarvikevalikoimaan.

myyntipisteessä on myös 
kirjelaatikko, joka tyhjenne-
tään joka työpäivä.

Veikkauspalvelut eli lotto 
ym ovat asiakkailla käytet-
tävissä 28.9 lähtien, kertoo 

Syöte Shopin yrittäjä Helena 
Huhtamäki. Myöhemmin 
syksyllä kauppaan tulee 
myös lääkekaappi.

Heimo Turunen

Pudasjärven Syötteen mat-
kailualueen kehittäminen 
saa uusia voimavaroja. 
Punkaharjulla Kesämaa-
vesihuvipuistoa sekä loma-
asuntojen myyntiä ja vuok-
rausta harjoittava Finland 
EasyHoliday ryhtyy pyö-
rittämään Syötteellä sijait-
sevan Pärjänkievarin sekä 
Caravan-alueen toimintoja. 
Yhtiö alkaa myös selvittää 
loma-asuntojen rakentamis-
ta alueelle.

Finland EasyHoliday osti 
Pärjänkievarin ja Caravan-
alueen liiketoiminnot Suo-
men Latu ja Rinnehuolto 
Oy:n konkurssipesältä. Yh-
tiön toimitusjohtaja Pekka 
Kimpimäki sanoo toiminnan 
laajentamisen Syötteelle 
sopivan sille erinomaisen 
hyvin.

-Punkaharjulla toimin-

Syötteen matkailuun lisää voimavaroja
Finland EasyHoliday yhtiö aloittaa Pärjänkievarin ja Caravan-alueen 
liiketoimintojen pyörittämisen

tamme on keskittynyt pitkäl-
ti kesäaikaan. Syötteellä taas 
painopiste on talvessa. Näin 
nämä kohteet täydentävät 
hienosti toisiaan, varsinkin 
kun molemmat ovat vahvas-
ti perhematkailukohteita”, 
hän toteaa.

Karavaanarit ovat Kim-
pimäen mukaan tärkeä ja 
keskeinen asiakasryhmä 
Syötteellä. Monet heistä 
ovat olleet alueen kanta-
asiakkaita jo vuosikausia. 
Finland EasyHolidayn tar-
koituksena onkin kehittää 
vahvasti Caravan-alueen 
toimintaa ja palveluja. Pie-
ni, mutta tärkeä käytännön 
askel eteenpäin on muun 
muassa se, että jokainen vau-
nupaikka saa syksyllä oman 
sähkönmittauksen.

Syötteen Caravan-alueel-
la on kaikkiaan 350 vaunu-

paikkaa, joista viime vuonna 
kausipaikkalaisten käytössä 
on ollut noin 200. Toimitus-
johtaja Kimpimäen mukaan 
tavoitteena on hioa palvelut 
niin hyviksi ja houkuttele-
viksi, että alue täyttyy ko-
konaan.

Finland EasyHolidayn 
tähtäimessä on myös laajen-
taa toimintaansa Syötteellä 
loma-asuntojen rakentami-
seen, myymiseen ja vuokraa-
miseen. Yhtiön taustalla ja 
sen suurimpana omistajana 
on L-House Oy, joka on 
erikoistunut kiinteistöjen ja-
lostamiseen sekä hallinnoin-
tiin ja uudisrakentamiseen. 
L-Housen merkittävimmät 
loma-asuntohankkeet ovat 
käynnissä Punkaharjulla.

L-Housen toimitusjohtaja 
Leevi Hakola, joka toimii 
myös Finland EasyHolidayn 

www.koilliskivi.com
p.0400 891 974

Lisäkaiverrukset · Hautakivet

hallituksen puheenjohta-
jana, kertoo yhtiön suun-
nittelevan Syötteelle sekä 
vuokrattavien että omaksi 
ostettavien loma-asuntojen 
rakentamista.

”Tavoitteenamme on ra-
kentaa Pärjänkievarin alu-
eelle viihtyisä ja korkeata-
soinen alppikylä. Se vahvis-
taisi erinomaisesti Syötteen 
mainetta perheystävällisenä 
kohteena, sillä loma-asunnot 
sopivat mainiosti perheiden 
majoittumiseen”, hän huo-
mauttaa.

Leevi Hakola korostaa, 
että yhtiö jatkaa voimak-
kaasti myös Punkaharjulla 
sijaitsevien toimintojensa ke-
hittämistä. Hänen mukaansa 
nyt tehty kauppa vahvistaa 
Finland EasyHolidayn ky-
kyä jatkaa investointeja sekä 
toimintansa kehittämistä.

Yli-Siurualta, Asmunnista 
kotoisin oleva ja siellä myös 
nykyisin asuva,  Annika 
Heikkinen aloitti Pudasjärvi 
–lehden ja VKK-Media Oy:n 
uutena työntekijänä 2.9.2009. 
Annika asuu aviomiehensä 
ja harmaa norjanhirvikoira 
Jymyn kanssa omakotita-
lossa, maaseudun rauhassa.  
Hän on harrastanut joogaa n. 
8 vuotta ja sivutöikseen oh-
jaileekin joogaa Asmunnissa 
ja Ranualla ensi talvena.  
Hän odottaa mielenkiinnolla 
uusia haasteita ja työtehtäviä 
Pudasjärvi –lehden parissa.

Annika aloitti syys-
kuun alussa Pudas-
järvi-lehden uutena 
työntekijänä

”Finland EasyHolidayn tarkoituksena onkin kehittää vahvasti Caravan-alueen toimin-
taa ja palveluja. Pieni, mutta tärkeä käytännön askel eteenpäin on muun muassa se, 

että jokainen vaunupaikka saa syksyllä oman sähkönmittauksen.”
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Lisäksi MLL:llä toimii las-
tenhoitajapalvelu, jonka 
kautta saa luotettavia, kou-
lutettuja lastenhoitajia. Ikä-
raja koulutukseen on ollut 15 
vuotta. Kurssi on kestoltaan 
60 tuntia ja se koostuu 32 
teoriatunnista, 20 tunnin 
itsenäisestä opiskelusta ja 4 
tunnin harjoittelusta. 1. lo-
kakuuta 2009 kurssin ikäraja 
nousee 16 vuoteen.

-Järjestimme keväällä Pu-
dasjärvellä tällaisen MLL:n 
laatiman lastenhoitajakurs-
sin, johon otti osaa kymmen-
kunta innokasta yläaste ja 
lukioikäistä nuorta, kertoo 
MLL:n Pudasjärven paikal-
lisyhdistyksen puheenjohta-
ja Hely Forsberg-Moilanen.

Lastenhoitopalvelu on 
tarkoitettu tilapäiseen ja 
lyhytaikaiseen lastenhoidon 
tarpeeseen, esimerkiksi jos 
lapsi, vanhemmat tai vaki-
tuinen hoitaja sairastuvat 
tai mikäli vanhemmat ovat 
työmatkalla, haluavat het-
ken hengähtää tai viettää 
aikaa kahden.

MLL:n alaista toimintaa 
on myös paikallisten yläas-
teiden ja lukioiden tukiop-
pilastoiminta. Pudasjärvellä 
tukioppilaat ottavat yhteyttä 
järjestöön, mikäli tarvitsevat 

MLL:n Pudasjärven yhdistys lasten asialla
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on perustettu 1920 takaamaan jokaiselle lapselle 

turvallinen ja onnellinen lapsuus.  Pudasjärvelle perustettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
paikallisyhdistys viisi vuotta myöhemmin ja siitä asti yhdistys on toiminut aktiivisesti lasten asian 

puolesta. Sen toimintaa kuuluu muun muassa lasten ryhmähoitotoiminta, joka näkyi keväällä 
muun muassa Hyvän Olon Messuilla ja kesällä Pudasjärven markkinoilla.

avustusta järjestettäviin ta-
pahtumiin koululla tai mui-
hin tukioppilastoimintaan 
liittyviin asioihin.

Yhdistys on järjestänyt 
Pudasjärvellä myös kirp-
putoripäivän muutaman 
kerran vuodessa. Viimeisin 
kirpputoripäivä järjestettiin 
6. kesäkuuta. Sinne voi tulla 
jokainen myymään tavaroi-
taan pientä pöytävuokraa 
vastaan. Seuraava kirppu-
toripäivä on suunnitteilla 
syksyksi.

Lisäksi yhdistys antaa 
kriisiapua yllättävien elä-
mäntilanteiden varalle. 
–Olemme lahjoittaneet ,esi-
merkiksi talonsa tulipalos-
sa menettäneille, perheille 
lahjakortteja muun muassa 
kirjakauppaan, josta voi os-
taa lapsille vaikkapa kirjoja 
tai leluja. Joulun aikaan yh-
distys osallistui yhteistyössä 
Lähivakuutuksen kanssa 
Joulupuu-keräykseen, jon-
ka tarkoituksena oli jakaa 
joululahjoja vähäosaisille 
perheille.

-Kuusen alle sai tuoda 
paketin ja siitä tuli käydä 
ilmi, onko paketti tytölle vai 
pojalle ja minkä ikäiselle. 
Keräys sai niin hyvän vas-
taanoton, että aiomme jatkaa 

tätä myös tulevana jouluna, 
kertoo Forsberg-Moilanen 
tyytyväisenä.

Yhdistyksen toimintaan 
kuuluu myös perhekahvila, 
joka toimii tällä hetkellä 
ainoastaan Syötteen kylä-
talolla perjantaisin kello 
11-13. Myös Pudasjärven 
keskustaan olisi suunnit-
teilla perhekahvila, mikäli 
vain kerholle löytyisi vetäjä. 
Perhekahvilassa tapaavat 
toisiaan sekä lapset että 
vanhemmat, mikä lienee 

mukava hengähdystauko 
ja sosiaalinen tapahtuma 
perheen arjen keskellä. MLL 
tarjoaa uusille vanhemmille 
myös kahvit neuvolan per-
hevalmennuksessa.

MLL:n toiminnasta kiin-
nostuneet voivat ilmoit-
tautua jäseniksi valtakun-
nalliseen Mannerheimin 
Lastensuojeluliittoon, josta 
heidät ohjataan paikallis-
yhdistyksiin. Pudasjärvellä 
jäsenvastaavana toimii Teija 
Niemelä. Tänä vuonna jär-
jestetäänkin valtakunnalli-
nen jäsenkampanja, jonka 
tarkoituksena on nimensä 
mukaisesti kerätä uusia jä-
seniä. -Lisäksi kampanjaan 
liittyy kilpailu, jossa se pai-
kallisyhdistys palkitaan, 

Kristian Peltoniemi toivottaa kaikki tervetulleiksi per-
hekahvilaan.

Jere Peltoniemi ja Arttu Rantamaula piirtävät tunte-
muksia perhekahvilassa.

joka kerää eniten jäseniä - 
tietenkin suhteessa paikallis-
yhdistyksen kokoon nähden. 
Toivotan tervetulleeksi kaik-
ki kiinnostuneet. Auttavia 
tekijöitä tarvitaan tällaisessa 
toiminnassa aina, toteaa 
Hely Forsberg-Moilanen.

MLL näkyi myös venet-
sialaisissa 29. elokuuta, kun 
se järjesti lapsille oman ta-
pahtuman päivällä. Ohjel-
massa oli muun muassa las-
ten piirustuskilpailu, jonka 
voitti 10 -vuotias Toni Nur-
mikoski. Lisäksi lapsille oli 
kasvomaalausta, makkaran 
ja letun paistoa sekä muuta 
mukavaa puuhaa.

Eliisa Niskanen

MLL:n Pudasjärven yhdistyksen järjestämä lastenta-
pahtuma keräsi arviolta noin 300-350 kiinnostunutta 
kävijää. Kuvassa jonotetaan vohveleita. Vohvelinpais-
tajana oli Eeva Harju.

”Toivotan tervetulleeksi kaikki kiinnostuneet. 
Auttavia tekijöitä tarvitaan tällaisessä

 toiminnassa aina”
Hely Frosberg-Moilanen

Fysioterapiapalvelu

Riitta Tiainen
 Pudasjärvi

p. 040 867 8858

· Aikuisneurologinen fysioterapia
· Veteraanikuntoutus

· Lähetehoidot

Valtakunnallisen yrittäjäpäi-
vän kunniaksi Rimminkan-
kaan koululla pidettiin uuden 
Ny yrityksen julkistamis-
tilaisuus koulun salissa. 
Paikalle oli kutsuttu koulun 
nuoria opiskelijoita, pai-
kallisten yritysten edusta-

Rimminkankaan koulusta
Suomen tervein koulu

jia sekä kaupungin johtoa. 
Tällä lukukaudella yritys-
luokkaa tulevat pyörittä-
mään 9G-luokan oppilaat 
ja heitä ohjaa Pia Ervasti. 
Tilaisuudessa julkistettiin 
yrityksen toiminimi ja lii-
ketoimintamalli, eli kuinka 

”tulosta” aiotaan saada ai-
kaan. Kyseessä on nuorten 
hyvinvoinnin palvelutuo-
tantoon erikoistuva liike-
toimintasuunnitelma, jonka 
visiona on tehdä Rimmin-
kankaan koulusta Suomen 
tervein koulu ja haastaa 

koko Rimmin väki, oppilaat 
ja henkilökunta mukaan 
terveystalkoisiin. Terveys-
ohjaajina toimivat luokka 
9G, opettaja Pia Ervasti sekä 
terveydenhoitaja Irja Luok-
kanen.

Tavoitteena on tarjota ter-
veyspalveluita koululle, saa-
da Batukkaan terveellisem-
pää syötävää vaihtoehdoksi, 
järjestää kerhoja, tapahtu-
mia, messuja ja tsemppaus-
päiviä, kuten hyrrähaipakka 
ja joulumessut. Lisäksi lei-
votaan terveyssämpylöitä 
tilauksesta.

Kaikki, jotka osallistuvat 
ja saavuttavat jonkin tavoit-
teista, osallistuvat keväällä 
suureen arvontaan, jossa 
upeat palkinnot.

9G -luokkalaiset sekä Piia 
Ervasti 4. vasemmalta.

Piipposen Pirtti

TAKSIT
ja

0400 388 231
Piipposentie 16



4 nro 21PUDASJÄRVI lehti

Työ tekijäänsä opettaa, sillä 
Kumpumäki aloitti raken-
nusalan työt vuonna 1971 
ja työskenteli vuoteen 1980 
asti muun muassa neljän 
oululaisen rakennusliikkeen 
leivissä. Kokemusta ehti ker-
tyä myös Koillismaan alueen 
rakennustyömailta. Vajaan 
kymmenen rakennustyö-
mailla vietetyn vuoden jäl-
keen Kumpumäki aloitti 
vakuutusyhtiö Tapiolan 
piiriedustajana.

-Viimeiset vuodet Tapi-
olalla toimin yhteyspääl-
likkönä Koillismaalla, kah-
deksan kunnan alueella. 
Tein Tapiolan töiden ohessa 
koko ajan tuttaville ja suku-
laisille erilaisia rakennus- ja 
remonttitöitä vapaa-aikani, 
joten ajatus rakennusalalle 
palaamisesta kyti taustalla 
koko ajan, niinpä vuonna 
1995 perustin sitten Pudas 
Rak-San, kertoo Kumpu-
mäki yrityksen perustamis-
vaiheista.

Pudas Rak-Sa on keskit-
tynyt erilaisten rakennustöi-
den lisäksi saneerauksiin ja 
muutostöihin. Tarvittaessa 

Pudas Rak-Salta palveluita myös mökkiläisille
Seppo Kumpumäki on toiminut yrittäjänä 
vuodesta 1995. Kansakoulutaustan lisäksi 

Kumpumäki on käynyt lukuisia rakennusalan 
kursseja ja koulutuksia. Parasta aikaa 

Kumpumäki on rakennustuotannon 
työnjohtajan koulutuksessa ja valmistuu 2011 

maaliskuun loppuun mennessä. 

Pudas Rak-Sa hoitaa myös 
suunnittelutyöt. Toimialu-
eena ovat Pudasjärvi ja muut 
Koillismaan kunnat. Töitä 
on tehty niin Kuusamossa 
kuin Puolangallakin. 

Yrityksellä on myös telt-
ta- ja kotavuokraus sekä 
kiinteistöhuoltotoimintaa. 
–Tarjoamme myös elämys-
palveluita, kuten luonto- ja 
ruokapalveluita. Paistan 
noin 2000-3000 muurinpoh-
jalettua vuodessa erilaisissa 
tapahtumissa.

Pudas Rak-Salla työsken-
telee noin puolenkymmentä 
työntekijää. Lisäksi yritys 
käyttää erialojen aliurakoit-
sijoita projektista riippuen. 
Tällä hetkellä käynnissä 
on sauna- ja kylpyhuone-
remontteja, omakotitalojen 
muutostöitä ja kesämökin 
laajennuksia. Eräänä suu-
rempana projektina Kumpu-
mäki mainitsee kahden kelo-
hirsisen loma-asuntorivita-
lon rakentamisen Rukalle. 
–Rakennusurakoita Rukalle 
olisi ollut tällekin kesälle 
tarjolla, mutta en ole ottanut 
urakoita vastaan, sillä töitä 

riittää mukavasti tässä Pu-
dasjärven alueellakin.

Pudas Rak-Sa on mukana 
myös mökkitalkkaritoimin-
nassa. Yrityksen mökkitalk-
karialueena on Pudasjärvi-
Taivalkoski. Työnkuvaan 
kuuluu kaikki vapaa-ajan 
asuntoihin liittyvä ympä-
rivuotinen kunnossapito. 
Mökkitalkkari hoitaa vuo-
sisopimuksella kuin työ- ja 
tapauskohtaisesti muun 
muassa lumityöt, puiden 
kaatamiset sekä pienet re-
montit. Lisätietoja mökki-
talkkaripalvelusta saa Kum-
pumäeltä.

Työn ohella Kumpumäki 
kalastaa ja metsästää. Lin-
nunmetsästys on jäänyt vä-

hemmälle, mutta kotona on 
kasvamassa vuoden ikäinen 
ajokoira, joka kanssa olisi 
tarkoitus lähteä syksyn tul-
leen jänismetsälle. Myös hir-
venmetsästys on kuulunut 
Kumpumäen harrastuksiin 
jo 18 vuoden ajan.

Eliisa Niskanen

Muuton syyksi Blomster 
nimeää pieneksi käyneet 
tilat. Liiketilat tuplaantuivat 
muuton myötä ja uudessa 
liikkeessä neliötä on reilu 
160 neliötä.

-Nyt on enemmän tuo-
tantotilojakin ja luovuus saa 
tarvitsemaansa tilaa. Myy-
mäläpuolelle tulee syksyn 

Kynttilätalo
Blomster&Herukka Ay
uusiin tiloihin

Kynttilätalo Blomster&Herukka Ay on muuttanut ABC Koillisportin 
läheltä osoitteeseen Puistotie 2. Se sijaitsee grillin puoleisessa päässä ja 
liikkeen sisäänkäynti on torin puolella. Viralliset avajaiset taiteilijat ovat 
ajatelleet pitää 18. syyskuuta, eli Taiteiden yönä, jolloin on kahvitarjoilu 

koko päivän ja illan. Ohjelmaa on tarkoitus järjestää illalla, sitten kun 
Taiteiden yön tapahtumat alkaa muuallakin.

aikana muutamia uutuuksia 
ja lisätilan myötä luultavasti 
myös valikoima pikkuhiljaa 
laajenee. Tulevina uutuuk-
sina voisi mainita terva- ja 
soija kynttilän. Soijakynttilä 
on hyvin palava allergisel-
lekin soveltuva kynttilä. 
Tuoksullista soijakynttilää 
meiltä löytyy jo myymäläva-

likoimista, mutta emme sitä 
itse valmista. Tuoksuttoman 
soijakynttilän valmistuksen 
aloitan piakkoin. Anno Colo-
ria sarjaan saadaan myöskin 
uusia värejä ja valikoimasta 
löytyy myös keväällä tulleet 
kulta- ja hopeakynttilät, ker-
too Blomster.(en)

Koulutukseen osallistui 14 
henkilöä, joista yhdeksän 
suoritti näytöt. Näyttöjä 
koulutuksen aikana järjes-
tettiin kolme, joita olivat 
leimikon suunnittelu, manu-
aalinen puunkorjuu moot-
torisahalla nuorenmetsän 
ensiharvennuskohteessa 
sekä taimikonhoito.Pudas-
järven kaupungin tiloissa 
Pietarilassa 23. helmikuuta 
alkaneessa koulutuksessa 
käytiin ensin teoria, jonka 
jälkeen siirryttiin käytän-
töön. Huhtikuussa oli ensi-
harvennusta moottorisahalla 
ja toukokuussa vuorossa oli 
taimikonhoito. Nämä har-
joitustyömaat olivat Pudas-
järven kaupungin metsissä.

Metsäalan koulutusta 
Pudasjärvellä

Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen järjestämä kuuden ja puolen 
kuukauden mittainen Metsien hoito ja puunkorjuu -koulutus päättyi 

perjantaina. Kyseessä oli metsäalan osaperustutkinto, joka oli tarkoitettu 
metsänhoidollisista töistä kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille. 
Koulutuksen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden ammatillista osaamista 

puunkorjuun ja metsänhoidollisten töiden osalta.
Hyvänä yhteistyö-

kumppanina oli Metsän-
hoitoyhdistys Pudasjärvi, 
jonka avulla löytyivät koh-
teet vaivattomasti. Kesä-, 
heinä- ja elokuun aikana 
suoritettiin 11 viikon mit-
tainen työssäoppimisjakso. 
Suurin osa osallistujista oli 
metsänomistajia, joten käy-
tännön harjoitukset ja suori-
tettiin omissa metsissä. 

Koulutuksen perustana 
olivat voimassaolevat Hy-
vän metsänhoidon suosituk-
set, joita noudattamalla

tulevat myös otetuksi 
huomioon metsien sertifi-
oinnin 28 eri kohtaa. Lisäksi 
koulutuksen aikana tutus-
tuttiin energiapuukohteisiin, 

joihin kiinnitettiin koulutuk-
sen aikana erityishuomiota.

Kouluttaja Harri Kemp-
painen painotti metsänhoi-
don pitkäjänteisyyttä, jolloin 
eri ikäkausina tehtävät työt 
tulee tehdä ajallaan. Tämä 
on parasta metsäomaisuu-
den hoitoa. 

Koulutukseen osallis-
tuneet ja osatutkinnon 
suorittaneet: Olavi Hepo-
la, Esa Tuvila,Kalle Kela, 
Ira Määränen, ensio Mer-
tala, Timo Törrö, Pekka 
Lehmikangas,Timo Tamola, 
Kari Jaurakkajärvi, Markku 
Juusola,Kari Petäjäkangas, 
Sauli Harju, Jarmo Lehtinen 
ja Heikki Niemitalo.

Kuvassa kurssilaiset ja vasemmalla Harri Kemppainen Koillis-Suomen aikuiskou-
lutus Oy:stä.

Seppo Kumpumäki ra-
kentamansa luonnonki-
vitakan vieressä. Kum-
pumäki rakensi työnte-
kijöineen Rukalle viisi 
loma-asuntorivitaloa, 
joihin kuhunkin uniikin 
luonnonkivitakan.

Kynttilätalon yrittäjät Sinikka Blomster ja Seija Herukka pitävät uuden liiketilan 
viralliset avajaiset 18. syyskuuta Taideiden yön aikaan.
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Syötehölkkä Pauli Turtisen tahtiin

Syksyisen kauniissa säässä juostiin 37. Syötehölkkä Syötteen maisemissa. Tämä perinteinen 
syksyn maastojuoksu keräsi kaikkiaan reilut 70 osanottajaa. Edellisvuodesta reittiä oli ehostettu ja 

tämä sai kilpailijoilta kuin myös järjestäjiltä kiitoksen.

Yleisen sarjan voitta-ja Pauli Turtinen numerolla 303 eturivissä ja paras pudasjärvinen viidenneksi tullut Sauli Kuopus 
numerolla 301 eturivissä vasemmalla. 

-Yhdessä ponnistaen meillä 
on mahdollisuudet saada 
Syöte muutaman vuoden 
sisällä ”Vuoden Hiihtokes-
kukseksi Suomessa”. Alueen 
vahvuutena on lumivar-
muus ja Suomen eteläisin 
tunturialue, voitaisiinpa 
puhua Oulun tunturialuees-
ta. Syötettä voidaan mark-
kinoida myös ”Vanhan ajan 
kunnon hiihtokeskuksena, 
jolla on pitkät perinteet. Eko-
logisuus kiinnostaa ihmisiä, 
perheet yhdessä viettämään 
laatuaikaa ja harrastamaan 
alueella tarjolla olevia ak-
tiviteetteja. Syöte on myös 

Syötteen talvimarkkinoinnissa
Oulun, Pohjanmaan ja Helsingin seutu pääkohteina

Iso-Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
syyskokouksessa 3.9. käytiin läpi tulevan 

talvikauden yhteistä markkinointikampanjaa, 
jonka esitteli Jouni Ketola mainostoimisto 

Pohjolan Myllystä. Tavoitteeksi Ketola esitti: 
-Yhteistyöllä ja yhdessä tekemisellä Syötteen 

alueen vetovoimaisuuden lisääminen! 

”sopivan kokoinen”, ei siis 
liian pieni tai suuri, jossa on-
nistuu ”perheen rinneloma”, 
maastohiihtoakaan hyvillä 
ja monipuolisilla laduilla 
unohtamatta. Markkinoin-
tikanavina käytetään val-

Iso-Syötteen Matkailuyhdistys ry:n syyskokouksen osaanottajat.

takunnallisia ja alueelllisia 
medioita. Laskettelu ja hyvät 
hiihtomahdollisuudet ovat 
markkinoinnissa kärkenä ja 
suurin huomio kiinnitetään 
Oulun, Pohjanmaan ja Hel-
singin seuduille. 

-Internetin käyttö kasvaa 
koko ajan. Syötteen aluee-
seen tutustui sitä kautta 
vuoden sisällä 273 000 kävi-
jää. Suurin kävijämäärä oli 
viime vuonna 29. päivänä 
joulukuuta. (ht)

”Alueen vahvuutena on 
lumivarmuus ja 

Suomen eteläisin tunturi-
alue, voitaisiinpa puhua 

Oulun 
tunturialueesta.”

MIEHET YL 17 km
1. Pauli Turtinen YIN 1.10,22
2. Janne Kivilahti KEV 1.14,36
3. Tuomas Säkkinen KEV 1.14,38
4. Antti Häkämies Anjalan Liitto 1.21,14
5. Sauli Kuopus PudasjU 1.22,48
6. Jukka Kivilahti KEV 1.26,17
MIEHET 35   17 km   
1. Markku Mäkelä Oulu 1.30,44
2. Jorma Puurunen YIN 1.39,12
MIEHET 45   17 km   
1. Seppo Pajuniva KEV 1.26.32
2. Ahti Härkönen PuRy 1.26,58
3. Kari Jylhänlehto PudasjU 1.27,33
4. Taisto Puurunen LTR/Kemi 1.30,19
5. Pertti Hiltunen Ylivieska 1.31,04
6. Juha Ronkainen PudasjU 1.34,10
MIEHET 55 17 km   
1. Kalervo Tyni TaKu 1.26,21
2. Aimo Palossari  1.27,36
3. Tauno Suoraniemi KEV 1.27,51
4. Timo Juujärvi  1.35,49
5. Leevi Moilanen KEV 1.41,32
MIEHET KUNTO  17 km
1. Juha Viuhkola PudasjU 1.27,33
2. Juha Nurminen  1.37,18
3. Petri Tolkkinen Oulu 1.38.04
4. Vesa Kortetjärvi  PudasjU 1.41,51
5. Antti Härkönen PudasjU 1.55,17

Tulokset: MIEHET KUNTO   10 km
1. Tuomas Uola Syötteen l.kesk. 44.21
2. Jimi Parkkinen FitsportTeam 45.36
3. Petri Vartiainen KEV 48.07
4. Pentti Määttä PudasjU 48.24
5. Pentti Kuopus PudasjU 52.20
6. Timo Heikkilä Pudasjärvi 52.57
7. Kullervo Törrö RasVe 53.31
8. Tapio Peltola OHS 55.05
9. Antero Mikkonen Koskenk. Riento 56.57
10.Lasse Moilanen (12v) PudasjU 58.23
11.Aleksi Härkönen (12v) PudasjU 58.23
12.Jouko Leskinen Tyrnävä 59.45
13.Teppo Granlund Pudasjärvi 1.07,58
14.Mika Timonen Pudasjärvi 1.18,37
15.Heimo Turunen Pudasjärvilehti 1.37,23
NAISET YL   10 km
1. Marika Pirinen Oulu 48.11
2. Mirjami Pirinen Oulu 48.12
3. Emilia Soudunsaari PosPy 48.23
4. Sanna Sodunsaari PosPy 48.24
5. Niina Moilanen PudasjU 55.11
NAISET 35   10 km
1. Leila Harju RasVe 49.39
2. Anu Hilli RDS 52.03
3. Marketta Juujärvi  RDS 1.04,27
NAISET KUNTO   10 km
1. Ulla Inget TaKu 1.03,17
2. Maire Kosamo PudasjU 1.04,09
3. Elina Heikkinen 1.07,25
4. Moona Harju (11v) PudasjU 1.11,17

5. Tarja Tolonen  PudasjU  1.11,23
6. Elina Timonen  Pudasjärvi  1.18,37
7. Pirjo Salmi Pudasjärvi  1.23,36
8. Riitta Jaakola  Pudasjärvi  1.23,36
MIEHET 17    10 km 
1. Janne Moilanen PudasjU 43.26
TYTÖT 15   3 km
1. Veera Kauppila TaKu 13.20,30
2. Johanna Laamanen OulPy 13.40,20
3. Elina Moilanen MeVe85 13.47,80
4. Jenna-Riikka Kouva PosPy 14.08,60
5. Enni Hietapelto OulPy 15.55,30
6. Iida Lahtela  15.56,80
7. Jenna Kortetjärvi  PudasjU 16.15,30
8. Tiina Särkelä Syöte 18.26,20
POJAT 15   3 km   
1. Topias Tyni Metsä-Veikot 85 13.05,03
TYTÖT 13   2 km
1. Jutta Laamanen OulPy 9.59,80
POJAT 13   2 km
1. Tommi Tyni Me-Ve 85 8.58,90
2. Juha-Matti Inget PudasjU 9.01,80
3. Joni Tyni PudasjU 10.15,30
4. Taneli Härkönen PudasjU 11.27,50
TYTÖT 11   1 km
1. Emma-Noora Jaakola PudasjU 5.05,6
2. Jutta Kortetjärvi PudasjU 5.05,7
POJAT 11    1 km  
1. Jere Tyni Pudasju 4.46,5
2. Iiro Viuhkola PudasjU 5.46,3
3. Risto Moilanen MeVe-85 6.20,2

Pisimmällä eli noin 18 km 
matkalla kovinta vauhtia 
piti Yli-Iin Pauli Turtinen, 
toiseksi tullut Kuusamon 
Eräveikkojen Janne Kivilahti 
sai tunnustaa tappiokseen 
yli neljä minuuttia.

Lyhyemmällä 10 km mat-
kalla naisten kilpasarjassa 
Oulun Marika Pirinen voitti 
niukasti yhden sekunnin 
turvin Mirjami Pirisen.

Nopeimmin 10km matkan 
kiersi M17 sarjassa kilpaile-
va Janne Moilanen. Huomi-
oitavaa oli nuorten urhei-

lijoiden uskaltautuminen 
myös pitemmälle juoksu-
matkalle kuten Moona Harju 
11v, Aleksi Härkönen 12v 
ja Lasse Moilanen 12v kier-
sivät 10 km lenkin erittäin 
keveästi, joten luultavasti 
heidät nähdään tulevinakin 
vuosina Syötehölkässä mu-
kana. Nuorimpien sarjoissa 
tiukin kamppailu voitosta 
käytiin T11 sarjassa jossa 
järjestävän seuran Emma-
Noora Jaakola voitti Jutta 
Kortetjärven ainoastaan 0,1 
sekunnilla. E.M.

Moona Harju 11 vuotta 
juoksi 10 km lenkin hyvään 
aikaan. Hänen perässään 
pinkoo Tarja Tolonen. 

12-vuotiaat Aleksi Härkönen ja Lasse Moilanen kiersivät 
10 km lenkin erittäin keveästi. 

Syötteen yhteismarkki-
nointisuunnitelmaa esitteli 
Jouni Ketola Pohjolan 
Myllystä.

Antero Mikkonen Oulusta oli ensimmäistä kertaa Syö-
tehölkässä mukana. Hän vaihtaa ajatuksia Pudasjärven 
Urheilijoiden puheenjohtaja Heino  Ruuskasen kanssa, 
joka oli aktiivisesti järjestelytehtävissä mukana.
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Suomalaisia äänimaisemia 
-näyttely 3.8.-20.9. Syötteen 
luontokeskuksessa.
Tansiorkesteri Crystal
Hotelli Iso-Syöte&Safarilla 11. - 
ja 12.9.2009  klo 21.30.
Perinteiset Syysmarkkinat 
12.9. klo 12-15 Syötekylän 
yhdistyksen talossa (entinen 
Syötteen koulu)
Polkusoitto
12.9. klo 13 Syötteen kansallis-

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudas-
järven kaupungin internet-sivujen tapahtumista. Tapahtu-
mista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen 
sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne 
mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksu-
tonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

puistossa, Anninkoskella. Tapah-
tuman kesto on noin 3 tuntia. 
Tilaisuus on maksuton. Tule 
mukaan viettämään ruskajuhlia 
Anninkosken sillalle! 
Lisätiedot Saara Airaksinen,
syote(ät)metsa.fi, 0205 64 655
Taiteiden yö 18.9. klo 18 
Kurenaluksella. Kulttuuria mo-
nipuolisesti, paikallisin voimin.
Syysmarkkinat 19.9. Pudas-
järven ammattioppilaitoksella.

Tapahtuman avaa yhtye 
Duo Makkonen & Jokinen, 
joka taituroi polkusoitantaa 
ja savottamusiikkia perintei-
sin menoin. Syötteen luonto-
keskus keittää Annintuvalla 
nokipannukahvit, minkä 
ohessa kuullaan paikallisia 
tarinoita savotoilta niityille. 
Lisäksi luvassa on yhteislau-
lua aikuisten sekä lastenmie-
listen makuun Duo Makko-
nen & Jokinen säestyksellä. 
Polkusoiton jälkeen kaikki 
halukkaat voivat tutustua 
Ansapolkuun luontokeskuk-
sen oppaiden seurassa.

Duo Makkonen & Jokinen 
konsertissa kuullaan moni-
puolista metsäperinnemu-
siikkia kämpiltä, uitoilta ja 
savotoilta Metsähallituksen 
koko olemassaolon ajalta. 
Duo on esiintynyt useissa 

Polkusoitto Syötteen 
kansallispuistossa

Syötteen kansallispuiston ruskassa poljetaan 
jaloilla koreasti. Polkusoitto-kiertueen 

päätöskonsertti soi Syötteen kansallispuistossa 
Anninkosken sillalla sunnuntaina 13.9. 

Metsähallituksen 150-vuotis juhlavuoden 
tahtiin.

metsäaiheisissa tapahtu-
missa sekä taltioinut met-
säperinnelauluja mm. Ja 
pokasaha soi -levylle, jota 
on myytävänä tilaisuudes-
sa. Jyri Makkonen laulaa ja 
soittaa viulua, mandoliinia ja 
2-rivistä, Esa Jokinen puoles-
taan haitaria, harmoonia ja 
pimpparautaa sekä huolehtii 
myös laulusta.

Polkusoittoon lähdetään 
klo 13 Syötteen luonto-
keskukselta, josta Annin-
koskelle kävellään 1,4 km 
pitkostettua Ansapolkua 
pitkin. Tapahtuman kestää 
noin 3 tuntia. Tilaisuus on 
maksuton.

Tule mukaan viettämään 
ruskajuhlia Anninkosken 
sillalle! Muistathan ottaa 
mukaan oman kuksasi tai 
retkimukisi! 

Duo Makkonen ja Jokinen esiintyy Polkusoittotapahtu-
massa. Kuva Pekka Rajala/Kuukkelilehti.

Luonnonkukkien nimeämiskisa oli suosittu

 
Leikkimielisen tietokil-
pailun nuorin osanot-
taja Silja Alahäivälä oli 
yksi vastanneiden kesken 
arvonnassa voittanut.

Pudasjärven kirjastossa oli 
kaksi kuukautta käynnissä 
kasvien tunnistamiskilpailu. 
Leikkimielisessä kilpailussa 
oli tarkoitus tunnistaa kas-
veja kuvista. Joka viikko 
tunnistettavaksi laitettiin 
uusi kasvi. Kasvien tunnista-
miseen osallistui 345 arvon-
talipukkeen täyttänyttä, eli 
kilpailu oli varsin suosittu.. 
Kaikkien arvontalipukkeen 
täyttäneiden kesken suori-
tettiin arvonta, jossa onnetar 
suosi Ulla Kokkoa sekä Kirsi 
ja Silja Alahäivälää, joille 
Aune Ekdahl Pudasjärven 
Kirjakaupasta lahjoitti kir-
jat.

Kouluissa kasvien ke-
räily lopetettiin 70 -luvulla, 
jolloin oli tapana kerätä 
kasveja kesäisin, kuivata ne 
ja laittaa herbaarioon. Luki-
oissa vapaaehtoiset voivat 
vielä tänäkin päivänä kerätä 
kasveja ja laittaa ne her-

baarioon. Koulun toimesta 
kasveja sitten katsotaan ja 
arvostellaan. Innostus kas-
vien keräilyyn ei ole kovin 
suurta, vaikka se olisikin 
tärkeää, jotta nuoret oppisi-
vat tuntemaan kasveja.  Noin 
kymmenkunta oppilasta 
kerää kasveja ja joukossa 
on sekä poikia että tyttöjä. 
Kaisa Manninen kertoo, että 
kesäloman alkamisen merk-
kinä kukkii vaivero ja koulun 
alkamisen aikaan kukkii 
pietaryrtti. Tärkeää kasvien 
keräämisessä on myös, että 
tiedetään rauhoitetut kasvit. 
Kirsi Alahäivälä kertoo, että 
hänelle oli tärkeää saada 
tietää oikea vastaus, vaikka 
tutkimalla kirjoista.

M kuula 1.Jyrki Mäkelä, 
TöysVe 12.98; -  -  -  12.98, 
12.79, 12.81
M 19 kuula 1. Timo Pesiö, 
1991 PudasjU 13.10; 13.10, 
13.07, 13.09, 12.45, 12.96, 
13.03
T15 pituus 1. Milja Jylhän-
niska, 1995 OulPy, 479;  -   474  
459,  479    -     -, 2. Mariella 
Nyman, 1995 PudasjU, 402; 
-   402   -    376 ,  375   -, 3. Sari 
Kujansuu, 1994 PudasjU 351; 
343  351   -    340    -     -
M 1500m 1. Pekka Suor-
sa, Polvijärven Urheilijat. 
4.38,61, 2. Santeri Hyväri-
nen, 1996 PudasjU, 5.29,76, 
3. Lasse Moilanen, 1997 
PudasjU, 6.27,84
N 800m 1. Anniina Walli-
ng, Polvijärven Urheilijat, 
2.27,85
P13 keihäs, 1. Heikki Kuu-
rola, 1997 PudasjU, 43.00; 
41,95, 43,00, 39,95  - 40,36 
41,27, 2. Santeri Hyvärinen, 
1996 PudasjU, 29,52;  - 29,52   
- 27,64  -  23,89, 3. Taneli 
Härkönen, 1997 PudasjU, 
26,66;  -       - 25 ,97  
 - 26,66, 21,03, 4. Las-
se Moilanen, 1997 PudasjU, 
22,64;    -     22,75, -, 19,09  -
T15 moukari 1. Milja Jylhän-
niska, 1995 OulPy, 50,08;  
48.71  - 50,08, 45,37  -  - 
2. Heidi Ylilehto, 1995 Pu-
dasjU, 44,34; 42,12 -   -   - 
44.34   -, 3. Sari Kujansuu, 
1994 PudasjU, 27.80;  -  -  - 
 - , 27,80, 26,46, 4. Minna 
Ojala, 1995 PudasjU, 27,19; 
27,19, 24,86, 22,02 , - -, 22,76
N17 moukari 1.   Henna Jyl-
hänniska, 1993 OulPy, 40,37; 
40,37  -  38,73,  37,89,  38,37 
38,10

Piirikunnalliset
Pudasjärven
Suojalinnassa
7.9.2009

Tulokset:

Mitä ovat Jumppakoulut…
Svoli Jumppakoulu on lasten voimistelu-
maailma Svolissa, jossa jokaisella on mah-
dollisuus harrastaa ja kilpailla. Jumppa-
kouluun kuuluvat sekä 3-6-vuotiaiden että 
7-12-vuotiaiden ryhmät. Mukaan voivat 
tulla sekä tytöt että pojat. Jumppakoulussa 
lapsi oppii voimistelun perustaidot leikkien 
ja iloiten. Siellä lapsella on mahdollisuus 
edetä omien toiveidensa ja taitojensa mu-
kaisesti. Ryhmissä lapsi saa liikkua iloisessa 
onnistumisen ilmapiirissä. Lisäksi lapsi tu-
tustuu moniin Svolin voimistelulajeihin. 

Jumppakouluryhmässä lapsi voi liik-
kua koulutettujen ohjaajien opastuksella. 
Jumppakouluohjaajien koulutus muo-
dostuu ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen 
I-tasosta. Koulutuksen käytyään ohjaaja 
hallitsee lasten ohjauksen perustaidot ja 
perusvoimistelun opettamisen vaiheet. 
Kaikki voimistelujaoston ohjaajat ovat 
käyneet tämän koulutuksen ja voivat 
osallistua myös jatkossa Svoilin tarjoamiin 
jatkokoulutuksiin ja ideapäiviin.

Aikuisille…
Svolin jäsenseuroissa on yli 2500 aikuisten 

Pudasjärven Urheilijoiden
Voimistelujaoston jumpat
alkavat viikolla 38

ryhmäliikunnan ohjaajaa, jotka liikuttavat 
viikottain noin 130 000 eri ikäistä aikuisliik-
kujaa. Voimistelujaostossammekin alkaa 
syksyllä perinteinen kuntojumppa puheen-
johtajamme Kirsi Kipinän luotsaamana.

Tule mukaan svolilaiseen 
ohjaajatoimintaan…
Suomen Voimisteluliitto on voimistelun 
monipuolisin osaaja ja johtava kouluttaja 
Suomessa. Koulutuksiin osallistuu noin 5 000 
henkilöä vuosittain. Svoli tarjoaa laadukasta 
ja ajan hermolla olevaa koulutusta, jonka 
avulla oppijan on mahdollista kehittyä yhä 
paremmaksi voimistelun osaajaksi.  Kou-
luttajina toimii alan parhaita asiantuntijoita.  
Jos ohjaaminen kiinnostaa, ole rohkeasti 
yhteydessä voimistelujaostomme ohjaajavas-
taavaan Satu Piriin p. 040-5138067.

Jaana Valkola
tiedotusvastaava

PuU/voimistelujaosto

Kiitos pudasjärveläiset!
Minulla on ilo Leijonien puolesta kiittää teitä kaikkia 
jotka olitte saapuneet Rajamaan rantaan juhlimaan 
Venetsialaisia !

ERITYISET KIITOKSET onnistuneesta illasta Lei-
jona veljille, Hilimoille, kaupungin tekniselle osas-
tolle, Hemmilän Veskulle, Ikosen Kaleville, Reijo 
Ojalalle , Pudasjärven Turvapalvelulle, tapahtumaa 
tukeneille yrityksille ja muille talkoolaisille.

Tapahtumasta tuli rento ja iloinen tapahtuma 
niin kuin pitikin.

Tämän johdosta on hyvä lähteä suunnittelemaan 
vuoden 2010 Venetsialaisia elokuun viimeiselle 
viikonlopulle.

KIITOS!

Lions Club Pudasjärven puolesta

Mika Pesonen
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PUDASJÄRVEN
KAUPUNKI
TIEDOTTAA

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

Jottei jalat kastuisi myymälässämme
KOTIMAISET SIEVIN KEVYTSAAPPAAT

LOPPUVIIKON JÄÄTELÖTARJOUS:
REILU MUTTA RAJOITETTU ERÄ

Ville Vallaton 40 kpl 5,50€/ltk

maanantaina 14.9.
klo 18-19 1-3-LUOKKALAISTEN  
 JUMPPAKOULU
klo 19-20 KUNTOJUMPPA

Jumpat alkaa taas viikolla 38…
KURENALAN KOULULLA:

tiistaina 15.9.
klo 17.30-18.15 4-6-VUOTIAIDEN  
 JUMPPAKOULU
klo 18.30-19.30 TEMPPUKOULU
 ala-asteikäisille
keskiviikkona 16.9.
klo 18-19 4-6-LUOKKALAISTEN
 JUMPPAKOULU

Tervetuloa!
Tiedustelut 040 533 8429
Pudasjärven Urheilijat/Voimistelujaosto

Kenttäpäällikkö Juha Mus-
takankaan mielestä positii-
visena puolena asiakkai-
den kannalta on ainakin 
pidemmät aukioloajat.

Viime maanantaista kel-
lo 9 alkaen Pudasjärvellä 
postiasioissa on palvellut 
S-Market Pudasjärvi osoit-
teessa Kauppatie 8. Pos-
tin myyntipiste onjatkossa 
avoinna S-Marketin liikkeen 
aukioloaikoina maanantais-
ta perjantaihin kello 9 - 21 ja 
lauantaisin kello 9 - 18.

Pudasjärven postipalvelut siirtyivät
S-Marketin yhteyteen

Pudasjärven postipalvelut siirtyivät viime 
maanantaina paikallisen S-Marketin yrityksen 
yhteyteen. Torikadun varrella ollut Postin oma 
myymälä sulki ovensa viime perjantaina kello 

14. Uuteen toimipaikkaan siirtyi yksi postin 
entinen työntekijä Pirjo Petäjäjärvi. 

- S-Market Pudasjärvi 
palvelee kaikissa tutuis-
sa postipalveluissa, kertoi 
kenttäpäällikkö Juha Mus-
takangas, joka oli paikalla 
S-markettiin avatun uuden 
toimipaikan avajaispäivä-
nä. 

- Sieltä voi noutaa saa-
puneet paketit ja muut 

kuitattavat postilähetykset, 
lähettää postia kotimaahan 
ja ulkomaille sekä ostaa 
postimerkkejä, kortteja ja 
postitustarvikkeita, Mus-
takangas tarkensi postin 
asiakkaille uudelta asialta 
tuntuvaa tilannetta.

Mustakangas kertoi pyr-
kivänsä jatkossakin käy-
mään isojen paikkakuntien 
posteissa noin parin kuu-
kauden välein. Hänen mie-
lestään postin asiakkailla on 
nyt paremmat palvelut kuin 
aikaisemmin, koska posti 
palvelee yhtä pitkään kuin 
S-Marketkin.

- Postiasiat voi nyt käte-
västi hoitaa samalla kertaa, 
kenttäpäällikkö mainitsi.

Selkeä tuoteryhmittely
Postin myyntipiste S-Market 
Pudasjärvi on saa sisustuk-
seen ja tuotteiden esillepa-
noon uuden ajanmukaisen 
ilmeen. Tavoitteena on Itel-
lan viestintäpäällikkö Mika 
Veijarin mukaan helpottaa 
asiointia sekä asiakkaalle 
sopivien palvelujen ja tuot-
teiden löytämistä. Erilaisiin 
tarpeisiin tarkoitetut tuotteet 
ryhmitellään entistä selke-
ämpiin kokonaisuuksiin.

Vaikka Posti on tiedot-
tanut muutoksesta alueen 
kotitalouksiin ja yrityksiin 
erikseen jaettavilla asia-
kastiedotteella, osalle pos-
tiasiakkaita muutos tuli 
yllätyksenä. Muutoksella 
ei kuitenkaan ole vaikutus-
ta alueen postiosoitteisiin, 
postinumeroihin eikä pos-
tinjakeluun.

Asioimaan tullut entinen 
postintyöntekijä Lassi Simi-
lä oli hieman harmissaan 
muutoksesta. Postin uusi 

myyntipiste näytti hänestä 
suorastaan kopilta entisiin 
tiloihin verrattuna. Noin 40 
vuotta postia palvellut Si-
milä muisteli postivuosiaan 
lämmöllä. 

Kalustonhoitaja Marko 
Kemppainen kävi hakemas-
sa työpaikalleen osoitetun 
paketin. Kemppainen kertoi 
tienneen muutoksesta, jota 
hän ei mitenkään kommen-
toinut. Hän mainitsi käy-
neensä postissa suhteellisen 
harvoin. 

Viestintäpäällikkö Mika 
Heijarin mukaan Posti on 
aloittanut yhteistyön yrit-
täjien kanssa vuonna 1986. 
Säännöllisesti tehtävien asia-
kastyytyväisyystutkimusten 
mukaan asiakkaat ovat olleet 
tyytyväisiä postiyrittäjien eli 
asiamiespostien tarjoamaan 
palveluun, pitkiin aukiolo-
aikoihin ja keskeiseen sijain-
tiin. Tutkimusten mukaan 
myös postipalveluja tarjoa-
vat yrittäjät ovat tyytyväisiä 
Postin kanssa tekemäänsä 
yhteistyöhön ja kokevat 
saavansa tästä selvää hyö-
tyä. Tällä hetkellä erilaisten 
yritysten yhteydessä toimii 
noin tuhat postia. (rr)

Pirjo Petäjäjärvi palvelemassa Lauri Similää.

VAIHTOAUTOJAMME

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16, Oulu

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

0400 430 910
0400 680 670

www.oulunautoporssi.fi 

Hyundai i30 1.6CRDi uusi ajamaton -09 19900 €
MB E200 CDi ilmast. -05 18500 €
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 €
VW Golf 1.9TDi farm aj.198tkm -01 7900 €
Opel Vectra 2.2TDi ilmast. -02 7900 €
Fiat Stilo 115JTD
aj.127tkm ilmast.webasto -03 7500 €
Hyundai Elantra 2.0CRDi 
aj.190tkm ilmast. -02 6900 €
Nissan Primera 1.6i aj.94tkm -00 6900 €
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 €
Ford Focus 1.6i aj.155tkm ilmast. -02 5800 €
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 € 
Suzuki Alto 1.0i aj.9000km 1-omist. -01 4900 €
Skoda Fabia 1.4i aj.130tkm -01 4900 €
Citroen C5 1.8i ilmast. -02 4800 €
Opel Vectra 2.5CDX farm ilmast. -98 4800 €
Daewoo Matiz 1.0i aj.130tkm ilmast. -04 4500 €
Peugeot 406 2.0i farm
aj..185tkm ilmast. -98 4450 €
Nissan Almera 1.4LX HB aj.150tkm -99 4400 €
Toyota Corolla 1.6 LB ilmast. -98 3900 €
Seat Cordoba 1.6i aj.168tkm -00 3800 €
Ford Ka 1.3i aj.120tkm -99 3800 €
Peugeot 406 1.9TD farm paku -99 3500 €
Renault Clio 1.4i aj.140tkm -99 3500 €
Renault Megane 1.6i farm ilmast. -00 3300 € 
Skoda Felicia 1.3i aj.130tkm farm -00 2990 €
Seat Toledo 1.6i -98 2850 €
Peugeot 406 1.8i -96 2450 €

Mazda 626 1.8i  -93 1450 €
Lada 112 1.5i -02 1450 €
Citroen Jumper 2.2HDi
aj.151tkm ilmast.webast. sis.alv -05 11900 €
VW Transporter 1.9TDi -01 8300 €
Nissan Vanette 2.3D -99 3500 €

Juhlapyhien aattona
10.00-15.00

(lehtisali 8.00-15.00)

Pudasjärven
kaupunginkirjasto
p. 040 8266434

kirjasto@pudasjarvi.fi

KIRJASTON
aukioloajat

Lainaussali 
ma, ti, to ja pe klo 10 - 19
ke klo 10 - 16

Lehtisali
ma, ti, to, ja pe klo  8 - 19
ke klo  8 - 16

Kahvila Kulma
Arvonnassa voittivat:
Luhta torkkupeitto:
Vikström Päivi 
Canvaskassi:
Risto Poropudas
Alista lämpöistuin: Liehu Aimo, 
Jokikokko Raija, Haataja P, Pitkä-
nen Eveliina
Veikkauksen avaimenperät:
Stenjus Liisa, Kokko Veikko, 
Pöykiö Jaana, Karppinen-Piri Eila 
ja Granlund O.
Pullakahvit: Makkonen Antti, Män-
tykenttä Kaarlo
Lounas: Kokko Seija, Suoperä 
Marja-Leena

Tilauskeittiöömme voit tuoda 
myös hirvenlihoja
valmistettavaksi

Uusi uudistunut Grillilista
Tule, tutustu ja maista!

p. 040 596651 (tilaukset),
050 3536579 (grilli)

HUOM!
Edullinen lounas 7€/hlö

Pudasjärvi-lehti ilmestyy joka viikko! 
Lue lehti netistä www.pudasjarvi-lehti.fi
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Yksinhuoltajaperheen tyttä-
restä Tuula Suomesta varttui 
monien vaiheiden kautta 
rohkea evankelista. Pudas-
järvelle hän tuli vuonna 
2000. Ennen Pudasjärveä 
Tuula oli evankelistana Kuh-
mossa, Pyhännällä, Ilmajoel-
la ja sitten Oulussa. Jumala 
koulutti palvelijatartaan. 
Rantsila, Hailuodon jäätie ja 
Liminka ihmisineen tulivat-
kin sangen tutuiksi. 

Jumala on viitoittanut 
Tuulan tietä vuodesta toi-
seen eteenpäin. Vuodet val-
mistivat Tuulaa Intiaan, 
jonka olot eivät monestikaan 
yltäneet hotellitason majoi-
tukseen. Ensin tie johti 1990 
lähetyskurssille ja Englan-
tiin vuodeksi kielikouluun. 
Ajoipa Tuula välillä kuorma-
autokortinkin, jota lähetys-
työssä tarvitsi. 

Intiassa Tuula oli kuin 
kala vedessä. Hän rakasti 
kylätyötä ja keskustelua ih-
misten kanssa heidän omalla 
kielellään.  Hindin kieli oli 
vaikeaa ja myöhemmin Tuu-

Tuula Suomi täyttää 60 vuotta
Pudasjärven rukouspiiriä palveleva Tuula 

Suomi näki päivänvalon Helsingissä 16.9.1949. 
Hänen 60-vuotisjuhlaansa vietetään Oulun 

helluntaiseurakunnan rukoushuoneella ensi 
sunnuntaina 13.9. klo 11.00 alkavan lähetys-
kokouksen jälkeen osoitteessa Uusikatu 78.

la ihmettelikin, että pitikö 
hänen opetella niin vaikea 
kieli seitsemän vuoden täh-
den. Taivaasta kuitenkin 
nähtiin monen tulevan us-
koon ja parantuvan. Jos Suo-
messa joskus evankelistan 
kodissa oli lämpötila pakka-
sen puolella, niin Intiassa ei 
tarvinnut palella.

Jumala on viitoittanut 
Tuulan tietä eteenpäin. 
Tuula on ystävien mukaan 
tunneihminen ja parantu-
matton romantikko, joka 
uskaltaa erottua joukosta 
ja olla persoonallinen. Hän 
ei ole koskaan katsonut ke-
nelle puhuu, vaan kaikki 
ihmiset ovat saaneet Tyylan 
sydämessä yhtä arvokkaan 
sijan. Hän on antanut palau-
tetta TV-ohjelmista, ottanut 
yhteyttä poliitikkoihin ja 
lähettänyt ja saanut postia 
presidentinlinnastakin.  

Tuulan lapsuus ei ollut 
ruusuilla tanssimista. Tuula 
menetti äitinsä 14-vuotiaana. 
Myös Jumala, joka on orpo-
jen Isä ja leskien puolustaja, 

auttoi ja antoi yksinäiselle 
kodin. Tuula pääsi kotiapu-
laiseksi. Uskonasiat alkoivat 
kiinnostaa 1971. Hän soitti 
Raimo Mäkelälle, joka oh-
jasi hänet uskon tielle. Siitä 
lähtien Tuula on todistanut 
uskostaan. Piispakin sai ih-
metellä Tuulan kertomusta 
uskoontulostaan hänen sii-
votessaan piispan kotia.

Tuula on musikaalinen ja 
tykkää laulamisesta. Hen-
gelliset laulut puhuttelivat 
monella tavalla. Tuulaa alkoi 
kiinnostaa Lasse Heimosen 
laulu: ”Maanpiirin miljoo-
nat”, joka alkoi soida Tuulan 

mielessä. Laulun sanoma jät-
tänyt häntä rauhaan. Juma-
lan kutsun polttaessa Tuulan 
sydäntä Herra puhui paitsi 
palvelijalleen niin myös 
seurakunnalle ja niin Tuula 
lähti riemuiten evankelistan 
töihin. Pudasjärven aikaansa 
Tuula kutsuu haastelliseksi. 
Hän on viihtynyt hyvin. 

- Ystävät läheltä ja kaukaa 
ovat tervetulleita muistele-
maan menneitä ja juhlimaan 
yhdessä Oulun rukoushuo-
neelle, jossa on monipuolista 
ja musiikkipitoista ohjelmaa, 
Tuula Suomi kertoi juhlis-
taan. (rr) 

Tuula Suomi ja kitara hengellisten laulujen säestämiseen 
ovat tuttu pari

-Vuonna 1998 toimintansa 
aloittaneessa Pudasjärven 
Työttömien yhdistyksessä 
on jäseniä 140 ja jäsenmäärä 
on ripeässä kasvussa.  Yh-
distyksen toimisto sijaitsee 
Pietarilassa, jossa on lisäksi 
toistaiseksi muun muassa 
kirpputori. Toimintaa on 
myös uimahalli Puikkarissa 
ja Suojalinnan Asukastu-
valla. Puikkarin kahviossa 
toimii työttömien ruokailu 
ja ruokapalvelua järjestetään 
myös veteraaneille. EU-ruo-
kapakettien jakaminen on 
yksi näkyvä toimintamuoto. 
Suojalinnan asukastuvalla 
saa muun muassa ompelu-
palvelua sekä tekstiilien ja 
asusteiden korjausta. 

Neuvottelut ovat kau-

Mikko Puhakka aloitti
Työttömien yhdistyksen
toiminnanohjaajana

Syyskuun alusta metsätalousteknikko Mikko 
Puhakka aloitti Pudasjärven Työttömien 

yhdistys ry:n uutena toiminnanohjaajana, 
toimipaikkana Pietarilan tilat. Puhakalla on 

monipuolinen kokemus erilaisten hankkeiden 
vetäjänä. Hän on toiminut viime vuosien 
aikana neljän eri neuvonta-, työllistämis-, 

esiselvityshankkeen vetäjänä Pudasjärvellä. 
Sitä ennen hän työskenteli puunhankinnassa ja 

liike- elämässä esimiestehtävissä. 

pungin kanssa käynnissä 
Suojalinnan vuokraamisesta 
Työttömien yhdistyksen 
käyttöön, jolloin toimitilojen 
käyttö tehostuisi. (ht)

Sähkötie 1, puh. 0207 890 456
ark. 8-21, la 8-18
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Alensimme yli 150 Pirkka -tuotteen hintaa!


