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Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti netistä

www.pudasjarvi-lehti.fi

AMMATTITAIDOLLA
· saneerausremontit
· lauteet ja muotolauteet
· puusepän työt

Puusepänverstas TMI J. Kylmänen

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

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

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

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

Reissun hinta jäseniltä 10 € ja muilta 30 €. 
Lähtö kaupungintalolta klo 14.15  ja paluu konsertin

jälkeen klo 20.00 mennessä. Sitovat ilmoittautumiset 
7.10 mennessä Lea p. 040 5146907 ja

Tarja 040 5459314.

Seminaarimäen mieslaulajien
20-vuotis konserttiin su 8.11.2009. 

Pudasjärven JHL os. 330 
järjestää retken Ouluun

Käytössämme on myös Nissan Terrano II -maastoauto, 
jota vuokraamme asiakkaillemme. Autoon sopii kuljetta-
jan lisäksi peräti kuusi matkustajaa. Syötteen lähiseudut 
tulevat tällä kulkineella helposti tutuksi ja matka vaikkapa 
Rovaniemelle Santa Parkiin taittuu näppärästi.

Auton vuokraus

Soitto meille ja kuljetukset pelaavat!

puhelin:
 auto1 0400 495 445/Teijo
 auto2 0400 158 258/Arto

Kysy tarjousta, puh. 0400-495 445 tai lähetä
sähköpostia: teijo.sarkela(at)taksimatkat.com

Iso-Syötteen TAKSIMATKAT OY

Taksipalveluita
Pudasjärven alueella

Käytössämme on kaksi tila-autoa,
joissa pyörätuoli- sekä paaripaikat.

Autokorjaamo

Myllyvaarantie 541, 93277 Iinattijärvi
Jouni Vikström

Puh. 040 536 6750

TH-MOTOR

HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

SIMODEUS

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 08-821 400

TERVETULOA!

Perjantaina 2.10.

Lauantaina 3.10.

lippu 10€, sis. ep

TULOSSA mm.
10.10. Tanssiorkesteri Sunshine
17.10. Sami&Patrol
23.10. Woyzeck
24.10. Crystal
31.10. Tanssiorkesteri Bravuuri

OLD RIDERS
playing Hurriganes PANORAAMA-RAVINTOLASSA

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

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

Snapsi-
baarissa 
dj klo 22 
alkaen

La 3.10.  Tanssiorkesteri Romeot
TULOSSA:
24.10. Karaoke legenda 2010 osakilpailu
31.10. Katri Ylander

TERVETULOA!

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Moreenikuja 3, 90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634
Faksi (08) 3120 341

rakennus@takaharju.fi

Händis on uusi suomalainen mailapeli, jossa mailana ovat omat kätesi. Händis on taitolaji, 
jonka vauhdikkuudessa vain taivas on rajana. Se on kuitenkin helppo harrastus aloittaa: 
ensikertalainenkin voi pelata händistä mielekkäästi samantasoisen vastustajan kanssa. Lajiin 
on saatavilla myös ohjausta. Händistä voi pelata kaksin- tai nelinpelinä, ulkona tai sisällä, 
sulkapallo- tai tenniskentällä. Pelivälineenä on päällystämätön soft-pallo, halkaisija 9 cm 
/ paino 42 g ja aloittelijoille 12 cm / 53 g Sulkapallokentällä pelataan kaksin- ja nelinpeliä 
aina leveillä rajoilla, jos mahdollista.  Uuteen peliin on mahdollista tutustua Pudasjärven 
liikuntahallilla lauantaina 10.10. Kouluttajana toimii Jimi Parkkinen. Tiedustelut Heino 
Ruuskaselta puh 0400 346 097 tai sähköpostilla heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi . (hr)

Lisää uudesta pallopelistä sivulla 6.
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Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
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Sirkka-Liisa Tuomaala
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toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
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Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,20 e/pmm. 
Takasivu  1,00 e/pmm. 
Sisäsivut  0,90/pmm. 
Hintoihin 
lisätään  alv 22%.

Toritie 2
(käynti sisäpihan puolelta)
93100 Pudasjärvi
Avoinna:
arkisin klo 9-16, varmimmin 
ma ja ti klo 10-16 sekä
pe klo 10-16. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
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

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.

Mikkelinpäivä
(Enkelien sunnuntai)

400-luvulta lähtien on 
syyskuun 29. päivä 
omistettu ylienkeli 

Mikaelille. Taistelu, 
jonka hän kävi pime-
yden valtoja vastaan, 

liittyy pääsiäiseen. 
Kristus on saavut-
tanut ratkaisevan 

voiton pahan valloista, 
mutta taistelu jatkuu 
edelleen maailmassa. 
Myöhemmin mikke-
linpäivästä on tullut 

kaikkien enkelien päivä, 
jolloin tutkistellaan 
heidän merkitystään 

ja tehtäviään. Jumalan 
sanansaattajina enkelit 
suojelevat ja opastavat 
ihmistä ja muistuttavat 
häntä Jumalan tahdon 
mukaisesta elämästä.

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Jumalan
sanansaattajat

Viimeisimpänä Luontopal-
velujen koordinoimassa 
Syötteen opastus ja reitit 
-hankkeessa alueelle on to-
teutettu viimeisen kahden 
vuoden aikana uusia toimin-
toja. Niiden päätavoitteena 
on ollut koko Syötteen ret-
keilyn opastuksen kehittä-
minen nykyaikaiselle tasolle, 
kertoi suunnittelija Veikko 
Virkkunen Metsähallituksen 
Syötteen Luontopalveluista 
torstaina 24.9, jolloin tiedo-
tusvälineiden edustajille oli 
järjestetty alueen luontopol-
kuihin ja retkeilyreitteihin 

Syötteen kierros, Ahvenlammen kierros, Pytkyn 
pyrähdys ja Romevaaran huiput, Kellarilammen 
ja Vattukurun luontopolut. Nämä ovat Syötteen 
matkailualueen retkeilyreittejä ja luontopolkuja, 

joita palveluja on kehitetty pitkäjänteisesti 
monilla projekteilla vuosien ajan. 

Kaikilla Syötteen reiteillä kesäretkeilystä maastopyöräilyyn kuljetaan uuden viitoituksen 
opastamana. Viitoitusta täydentävät uudet reittien lähtöpisteiden opasteet, joissa alueen 
päiväreitit ovat pääosassa. Ensi kesänä retkeilijöiden käytössä ovat myös uudet, hyvillä 
kartoilla varustetut esitteet, jotka esittelevät ja opastavat alueen uudistuneita retkeilymah-
dollisuuksia.

Syötteelle on valmistunut Opastus ja reitit -hankkeessa useita uusia toimintoja palvele-
maan retkeilijöitä. Laajasti kunnostettu retkeilyreitti Kelosyötteeltä Pytkynharjuun mahdol-
listaa helpon ja turvallisen kulkemisen. Reitin huonokuntoiset osat on pinnoitettu soralla 
ja märkien paikkojen pitkostusta on parannettu reitin helppokulkuisuuden lisäämiseksi ja 
kulumisen vähentämiseksi.

Hienot maasto- ja retkipyöräilyreitit palvelevat maastopyöräilyn tosiharrastajia sekä 
helppotasoisia retkipyöräilyreittejä kaipaavia. Pyöräilyreitit ovat vaativuudeltaan vaihte-
levia ja niiden varrella on lukuisia taukopaikkoja laavuineen ja tupineen. Hyvin merkityt 
reitit ovat saaneet kehuja ensimmäisiltä testaajilta.

Suunnittelija Veikko Virkkunen esittelemässä reittien 
uusittua viitoitusta, joita täydentävät uudet reittien 
lähtöpisteiden opasteet.

Kellarilammin luontopolku sopii hyvin myös liikuntarajoitteisille ja edessä olevalta 
laiturillakin on veneeseen pääsy helppoa, vaikkapa pyörätuolista käsin. 

Messu seurakuntakodissa su 4.10. 
klo 10.00 , toimittaa Oskari Holm-
ström, avustaa Juha Kukkurainen ja 
Henna Savilampi, kanttori Jukka Jaak-
kola. Vanhusten kirkkopyhä, kirkko-
kahvit. Muistakaa sivukyläläiset kirk-
kotaksimahdollisuus, edestakainen 
kyyti 3 €, taksit mahdollisimman 

täyteen. Messu Sarakylän kappelissa 
su 4.10. klo 10.00, toimittaa Jaakko 
Sääskilahti, kanttori Kimmo Juusola. 
Vanhusten kirkkopyhä, kirkkokah-
vit. Sarakylän koululaiset laulavat. 
Muistakaa kirkkotaksimahdollisuus, 
edestakainen kyyti 3 €, taksit mah-
dollisimman täyteen. Kappelin ju-
malanpalvelukseen kutsutaan myös 
Livojokivarren ja Syötteen suunnan 
seurakuntalaisia.
Lapsityön ja päivähoidon syys-
kauden avajaiskirkko ja lasten 
kauneimmat hengelliset laulut 
seurakuntakodissa su 4.10. klo 13. 
Laulamme yhdessä pyhäkouluopet-
tajien johdolla pyhäkoululaulu- ja 
lastenvirsipotpurin. Saamme kuulla 
ja nähdä myös lapsikuoron ja lasten 
lauluja ja leikkejä. Lopuksi kahvi- ja 
mehutarjoilu. 2) seurakuntapalsta

Lähetystyö: Kirpputori avoin-
na keskiviikkoisin 7.10. lähtien klo 
10.00-13.00 talkootuvassa. Myytä-
vänä tuoretta pullaa ja arpoja. Kirp-
putorille otetaan vastaan puhtaita 
vaatteita ja arpapalkintoja.
OlenNainen-Vertaistukiryhmä 
naisille, joiden miehillä on päihdeon-
gelma alkaa 5.10.09 klo 15 Liepeen 
pappilassa. Sinulle Nainen, joka halu-
at tukea jaksamiseen ja naisena ole-
miseen, Eri asiantuntijat luennoivat 
erilaisista aiheista, mm: tunteiden 
tunnistaminen, ilmaisu ja käsittely, 
omat rajat ja voimavarat, naisen oi-
keudet, elämänkaariajattelu, hengel-
lisyys, seksuaalisuus, virkistäytymi-
nen ja hemmottelu, rentoutuminen. 
Ilmoittautuminen; Teija Pohjolainen 
(sosiaalityöntekijä) p. 040 757 1483 
(klo 12-13) tai Mervi Pihlaja (päih-
detyöntekijä) p. 040 826 6592 (klo 
8-9). Järjestää Pudasjärven kaupun-
gin perhepalvelut ja Pudasjärven 
seurakunta
Ystävänkammari ti 6.10. klo 12-
14 seurakuntakodissa.
Vanhusten viikkomessu, eläke-
läisten musiikkipiiri ja kahvit ke 7.10. 
klo 13 seurakuntakodissa.
Omaishoitajat ma 5.10. klo 11 
seurakuntakodissa. Kuulovammais-
ten kerho ke 7.10. klo 11 seurakun-
takodissa.
Kuorot: Nuorisokuoro to 1.10. ja 
to 8.10. klo 16.30, kirkkokuoro to 
1.10. ja to 8.10. klo 18.00, Vox Mar-
garita ke 7.10. klo 18.00, lapsikuoro 
to 1.10. ja to 8.10. klo 17.00, Saraky-
län kappelikuoro to 24.9. ja to 8.10. 
klo 18.45.
10-synttärit vuonna 1999 syn-
tyneille seurakuntatalolla ti 13.10. 
klo 18-20. Ohjelmassa hartaushet-
ki, rastirata sisällä ja ulkona sekä 
synttärikakkuilua ja -ohjelmaa. Van-
hemmat ovat tervetulleita mukaan 
kymppiensä kanssa. Kaikille 10-
vuotiaille on lähetetty synttärikutsu. 
Ilmoittautumiset kirkkoherranvi-
rastoon (08) 8823 100. Lisätietoja 

Syötteellä viihdytään lumettomanakin aikana

tutustumispäivä. Oppaina 
toimivat Virkkusen lisäksi 
suunnittelija Vesa Simonen 
Metsähallituksesta, Pudas-
järven kaupungin liikunta-
paikkamestari Heino Ruus-
kanen ja matkailuyrittäjä 
Juha Kuukasjärvi. 

Päivä aloitettiin Vattu-
kurun luontopolulta, jonka 
alkuosan kuru on syntynyt 
jääkauden loppuvaiheessa 
jäätikön ja vaaranrinteiden 
väliin patoutuneiden sula-
misvesien purkautumisessa. 
Reitti on 2,1 km mittainen 
ja sopii myös lapsiperheil-

le. Vattukurun pohjalla on 
laavu ja nuotiopaikka. Sit-
ten siirryttiin muutaman 
kilometrin päähän Pikku-
Syötteen huipulle, jonne oli 
puuhattu retkeilyreiteille 
ohjaavia uusia opastetau-
luja. Pikku-Syötteen ja Iso-
Syötteen välillä olevaa noin 
4 km mittaista retkeilypol-
kua oli kunnostettu ja osin 
vaihdettu uuteen paikkaan. 
Seuraavassa retkikohteessa 
Kellarilammen 900 metrin 
mittaisella luontopolulla tu-
tustutaan harjun, lammen ja 
suon syntyhistoriaan. Mat-

kan varrella on laavu ja pol-
ku, joka soveltuu kesäaikana 
myös liikuntarajoitteisille. 
Läheisellä Pytkyn harjulla 
kulkee 17 km mittainen Syöt-
teen kiertävä polku, jonka al-
kuosa on sorastettu ja myös 
kunnostettu pitkospuin. Pari 
viikkoa sitten polkua kiersi 
satakunta perinteiseen Syö-
tehölkkään osallistunutta 
juoksijaa. Lopuksi tutustut-
tiin vielä Iso-Syötteen hui-
pulla oleviin syksyn ruskan 
sävyttämiin näköaloihin ja 
sieltä lähtevään huippupol-
kuun, johon opastus on jär-
jestetty aivan hotellin ovelta 
saakka. Huipulle noustaessa 

nähtiin myös tänä kesänä 
valmistuneen 17 km pitkän 
mönkijäreitin lähtöpaikka. 
Päivän ohjelmaan kuului 
myös Luontokeskuksella 
käynti, jossa on monipuoli-
sia palveluja matkailijoille 
ja jonka ravintolasta saa joka 
päivä muun muassa moni-
puolisen lounaan seisovasta 
pöydästä. Päivän antina kävi 
selväksi, että alueelle tulevil-
le matkailijoille on tarjolla 
monipuolista ja kiinnostavaa 
ohjelmaa myös sulan maan 
aikana.

Heimo Turunen

tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-571 46 
36/Tiina.
Varhaisnuorten syysleiri 9-13-
vuotiaille Lentäjänmajalla 19.-20.10. 
Leiri on ilmainen. Ilmoittautumiset 
viim. ma 12.10. kirkkoherranviras-
toon (08) 8823 100. Lisätietoja tii-
na.inkeroinen@evl.fi, 040-571 46 
36/Tiina.)
Nuorten iltakahvila Rönö avoin-
na seurakuntatalolla pe 9.10. klo 
18-22.
Maata näkyvissä-festarit Turussa 
13.-15.11. Ilmoittautumiset viim. ke 
28.10. tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-
571 46 36/Tiina tai marko.vayry-
nen@evl.fi, 040-752 43 87/Marko. 
Hinta n. 30-50e, hinta vahvistuu 
myöhemmin. Hintaan sis. matkat, 
liput, ruokailut, majoitus.
Lapsiparkki ke 7.10. klo 10-13 
seurakuntakodissa.
Perhekerho to 1.10., ma 5.10. ja to 
8.10. seurakuntakodissa klo 10-13 ja 
ke 7.10. klo 10-13 Petäjärinteen ky-
lätalolla. Seurakuntakodin kerhoissa 
5.10. ja 8.10. ulkoilumahdollisuus 
Paavalin puistossa klo 10-11.15, 
sen jälkeen makkaranpaistoa srk-
kodissa.
Muskari ma 5.10. klo 16.30-17.15 
seurakuntakodissa ja to 8.10. klo 
16-17 Sarakylän koululla.
KUULUTUS
Pudasjärven seurakunnan kirkko-
valtuuston kokous pidetään seu-
rakuntakeskuksessa keskiviikkona 
7.10.2009 klo 16.30 alkaen.Koko-
uksen asialista on yleisesti nähtä-
vänä 29.9. – 7.10.2009 kirkkoher-
ranvirastossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen tarkis-
tettu pöytäkirja on yleisesti nähtä-
vänä kirkkoherranvirastossa12.10. – 
11.11.2009 viraston aukioloaikoina. 
Pudasjärvellä, syyskuun 25. päivänä 
2009 Arvo Niskasaari kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja
Rauhanyhdistykset: Kodinilta su 
4.10. klo 17 Kurenalan RY:llä, alus-
tuspuheenvuoro Antti Kemppainen. 

Käsityöilta pe 2.10. klo 19. Saraky-
lässä Vesa Sarajärvellä, lauluseurat 
su 4.10. klo 19. Sarakylässä Maija 
Kummalalla.
Kastettu: Inga Olivia Tolonen, Joo-
na Miikael Riepula
Kuollut: Kauko Alania Laakko 89, 
Tyyne Margareta Särkelä 74, Leevi 
Antero Konola 83, Erkki Polojärvi 
75.

Hartaus

Reittien viitoitukset ja opasteet uusittu

Pudasjärven seurakunnalla on Hilturannan leirikeskukses-
sa meneillään mittava rakennusurakka. Uudisrakennuk-
sen pohjatyöt ovat tehty. Sen kunniaksi järjestettiin tiistaina 
29.9 työmaalla hartaus- ja työmaan siunaustilaisuus, jonka 
toimitti kirkkoherra Oskari Holmström. Samalla hän luo-
vutti pääurakoitsija Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy:n 
toimitusjohtaja Juha Timoselle paikkakunnan lehdet sekä 
rakennustyömaan asiapaperit sisältävän lieriön, jonka 
toivoi sijoitettavan rakennuksen pohjarakennelmiin. (ht)

Hilturannassa rakennustyöt hyvällä alulla
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Ensimmäisenä viikonvaih-
teessa kaadettiin 229 hirveä, 
joissa oli 54 urosta, 70 naa-
rasta sekä 105 vasaa. Hirviä 
tuntui olleen erityisen hyvin 
Hetekylän ja Kouvan suun-
nalla, jossa kummassakin 
alueella on kaadettu yli 15 % 
lupahirvistä. Hirvikärpäset 
tuntuvat levinneen jo Pu-
dasjärvelle, koska niistä tuli 
havaintoja. Eräälläkin met-
sästäjällä oli kotiin tullessa 
vielä kaksi hirvikärpästä 
korvan takana, josta joutui 
vetämään ne pois. 

Metsästys sujui pääosin 
hyvin. Hetekylässä nuori 
metsästäjä ampui ensin hir-
ven vasaa, uskoi sen kaatu-
neen ja ampui sen jälkeen 
emän. Vasa kuitenkin kar-
kasi, eikä sitä löytynyt. Emä 
menee valtiolle ja aikanaan 
asiasta tulee käräjäjuttu.

Pudasjärvellä metsästää 
136 hirviseuruetta, jotka on 
jaettu viiteen eri alueeseen. 
Suurimmat seurueet ovat 
Yli-Siuruan Metsästysseura, 
jossa on peräti 92 hirven 
kaatolupa (kaadettu 11). 
Ala-Siuruan Metsästysseu-
ralla on 58 hirven kaatolupa 
(kaadettu 8) ja Pärjänsuon 
Metsästysseuralla on ta-
voitteena kaataa 53 hirveä 
(kaadettu 6). 

Hirvenmetsästys alkoi:
Ensimmäisenä viikonvaihteena kaadettiin 229 hirveä

Hirvenmetsästys alkoi viime viikonvaihteessa 
lämpimän syyssään vallitessa. Pudasjärvelle 

hirvilupia oli anottu ja myönnetty 896 aikuiselle 
ja 859 vasalle, joten yhteensä tavoitteena on 

kaataa 1755 hirveä. 

Valkoisia hirviä ei 
ammuta
Ennen metsästyksen aloit-
tamista 22.9 pidetyssä yh-
teisessä hirvipalaverissa 
kävi ilmi, että Pudasjärven 
metsiköissä on nähty kolme 
valkoista hirveä, jotka sovit-
tiin säästettäväksi. Niiden 
liikkeistä toivoi Riistanhoi-
toyhdistys saavansa tietoa. 
Riistanhoitoyhdistyksen pu-
heenjohtaja Jorma Kemppai-
nen toivoi reilua jahtihenkeä. 

Kipinän metsästysseuran puheenjohtaja Väinö Hinkula 
aloitti seuran hirvestyksen kunniakkaasti kaatamalla 
komean uroshirven heti lauantaiaamuna jemtlannin 
pystykorva Retun haukkuun. Kipinässä kaadettiin en-
simmäisenä viikonloppuna neljä aikuista ja neljä vasaa. 
Nyt oli hirviä runsaasti verrattuna viime vuoteen, jolloin 
metsästettiin ensimmäiset kaksi viikonloppua ilman 
ainuttakaan kaatoa. Kuva Matti Vuolteenaho.

Alue 1 Kouva 29 aik. 19 vasaa 15,40 %
Alue 2 Pintamo 16 aik. 7 vasaa 8,84 %
Alue 3 Puhos 21 aik. 26 vasaa 12,69 %
Alue 4 Hetekylä 28 aik. 21 vasaa 17,58 %
Alue 5 Siurua 30 aik. 32 vasaa 12,40 %

Metsästämässä on paljon 
porukoita, joilla on osittain 
samoja jahtialueita. –Tilaa 
annetaan naapurillekin. 

-Kestopuheenaiheita on 
koiran haukkuminen vie-
raalla alueella. Se on sallittu 
puolen tunnin ajan, jonka 
jälkeen koira pitää hakea 
pois – jos se suinkin on-
nistuu. Reilut metsästäjät 
eivät ammu toisen seurueen 
koiran haukusta, vaikka 
”lihan himossa” kiusaus voi 
tulla suureksi. Kemppainen 
toivoi, että pystyttäisiin met-
sästämään kaikki lupahirvet. 
Se vähentäisi muun muassa 
hirvien metsille aiheutuvia 
vahinkoja, jotka tänä vuonna 
näyttävät lisääntyneen. Va-
hinkoilmoitusten perusteella 
hirvet ovat aiheuttaneet va-

Hirvipalaverissa 22. syyskuuta oli mukana kansalaisopiston juhlasalissa reilut 120 
metsästäjää.

Eräsuunnittelija Juha Siekkinen Metsähallituksesta, Pudasjärven Riistanhoitoyh-
distyksen puheenjohtaja Jorma Kemppainen ja toiminnanohjaaja Mikko Lehtola 
kertoivat hirvipalaverissa ajankohtaisia asioita tulevasta metsästyskaudesta. Leh-
tolaa jututtamassa Jukka Särkelä, Teuvo Kelahaara ja Esa Erkkilä. 

Kurenalan koululla järjestet-
tiin Pudasjärven ala-asteiden 
liikennekilpailut perjantaina 
25.9.2009.

Kilpailun tavoitteena oli 
liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen ja ylläpitäminen. 
Kilpailuun osallistui väkeä 
Lakarin, Hirvaskosken ja 
Kurenalan koululta. Osallis-
tujia oli kaikkiaan 115.

Alkuviikosta oli kilpailun 

Liikennekilpailut koululaisille

1.) Lasse Moilanen, Hirvas-
koski 6 lk;  3, 2.) Petteri Juu-
rikka, Hirvaskoski 6 lk; 4, 3.) 
Sara-Liina Tolonen, Lakari 

4 lk; 4, 4.) Lauri Tuomaala, 
Kurenala 6a; 4, 5.) Jani Nis-
kala, Hirvaskoski 6 lk; 4, 6.) 
Tuomas Väyrynen, Lakari 4 
lk; 4, 7.) Kari Koivukangas, 
Kurenala 4b; 4, 8.) Mari Lant-
to, Hirvaskoski 6 lk; 5, 9.) 
Ville Malinen, Hirvaskoski 
5 lk; 5, 10.) Aleksi Härkö-
nen, Kurenala 6b; 5, 11.) 
Mira Ikonen, Kurenala 6b; 
5, 12.) Niko Mosorin, Lakari 

teoriaosa omilla kouluilla 
ja perjantaina taito- ja ajo-
osuus Kurenalan koululla.

Tulokset:
(julkaisemme 20 parasta)

3 lk; 6, 13.) Taneli Härkönen, 
Kurenala 6b ; 6, 14.) Pinja 
Paukkeri, Kurenala 6b; 6, 
15.) Janne Erkkilä, Kurenala 
3a; 6, 16.) Jenna Partala, Ku-
renala 5b; 7, 17.) Jari Riekki, 
Kurenala 5b; 7, 18.) Susanna 
Salmela, Kurenala 5a; 7, 19.) 
Silja Vasara, Lakari 3 lk ; 8, 
20.) Jere Siltakoski, Lakari 
3 lk; 8

hinkoja 700 hehtaarin alueel-
la. Eniten niitä tuntuu olevan 
Siuruan, Kouvan, Sarakylän 
ja Siivikon suunnalla. 

Riistanhoitoyhdistyksen 
toiminnanohjaaja Mikko 
Lehtola toivoo seurueiden 
ilmoittavan juoksemassa 
olevien hirvien määrän mar-
raskuun ensimmäisenä vii-
konloppuna. Viime vuonna 
tätä laskentatapaa kokeiltiin 
ensimmäisen kerran ja saa-
tiin niin hyvät kokemukset, 
että suuritöinen lentolas-
kenta kevättalvella voi tulla 
tarpeettomaksi. 

Hirven nahkojen hinta 
on laskenut viime vuodesta. 
Korkein nahkan hintatarjous 
on ollut 12 euroa. Riistan-
hoitoyhdistys on jakanut 
ilmaiseksi hirviporukoille 

Kaadot alueittain

 alue kaadettu yhteensä

nahkojen säilyvyyden takaa-
miseksi tarvittavan suolan. 

Hirvimiehiä hieman när-
kästytti se, että tänä syksynä 
on tiukentunut ihmisravin-
noksi kelpaamattoman hir-
ven todistuksen saaminen, 
joksi kelpaa vain eläinlääkä-
rin antama todistus. 

-Eläinlääkärin palkkio 
on niin suuri, että uutta lu-
paa ei kannattane hankkia, 
tuumailivat monet seurojen 
edustajat.

Heimo Turunen

”Pudasjärvellä metsäs-
tää 136 hirviseuruetta, 

jotka on jaettu viiteen eri 
alueeseen. Suurimmat 

seurueet ovat Yli-Siuruan 
Metsästysseura, jossa on 
peräti 92 hirven kaatolupa 
(kaadettu 11). Ala-Siuruan 
Metsästysseuralla on 58 
hirven kaatolupa (8) ja 
Pärjänsuon Metsästys-
seuralla on tavoitteena 
kaataa 53 hirveä (6).”
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 Pudasjärvi-lehden toimisto 
löytyi kävijöille, vaikka se 
sijaitseekin hieman piilossa 
entisen postin talon pihan-
puolella. Päivän mittaan 
asioimassa käyneistä tosin 
jotkut kaipasivat hieman 
näkyvämpää kylttiä, joka nä-
kyisi talon etupuolellekin.

Kahvipöydän äärelle ko-
koontuneet henkilöt ehtivät 
vaihtaa ajatuksiaan Pudas-
järvi-lehden toimitusjohtaja 
Eila Lahtisen ja päätoimit-
taja Heimo Turusen kans-
sa. Kävijät ehtivät vaihtaa 
kuulumisiaan toistensakin 
kanssa, joten kahvikuppo-
sen ääreltä kuului mukavaa 
puheenporinaa.

Vilho ja Nanni Laurosen 
kesä on kulunut Puhoksella, 
jossa he ovat tapansa mu-
kaan kalastelleet ja marjas-
telleet. Syksyn pimenevien 
iltojen myötä he olivat jo 
asettumassa aloilleen talvi-
kotiinsa Kurenalle. Hugo 
Ponto ja Veikko Mustakan-
gas saapuivat toimistolle 
melkein samalla ovenava-
uksella. Arpalippujen täyttä-
misen ohessa hekin vaihtoi-
vat kuulumisiaan. Hugolla 
olikin arpaonnea, sillä hän 
voitti kahvipaketin.

Pekka Tiirola oli etsinyt 
näkyvämpää kylttiä postin 
talon julkisivun puolelta. 
Pääasia, että toimiston ovi 

Pudasjärvi-lehdessä
avoimien ovien päivä
Viime perjantaina 26.8. vietettiin avointen ovien päivää Pudasjärvi-lehden 

toimistolla Toritie 2:ssa.  Kahveilla kävikin päivän mittaan mukavasti 
väkeä. Myös muun muassa Pudasjärven kaupungin, Pudasjärven 

Yrittäjien, Pudasjärven Osuuspankin sekä usean yrityksen ja 
yhteistyökumppanin edustajat kävivät tutustumis- ja onnittelukäynnillä.  

kuitenkin löytyi pihan puo-
lelta ja seuraavilla kerroilla 
sitä ei enää tarvitse etsiä-
kään. 

Keskustassa asuva Aili 
Keränen oli myös juttutuu-
lella. Hänkin oli lähtenyt 
nauttimaan hänelle viikoit-
tain tutuksi tulleen lehden 
avajaiskahveja. Monet huo-
lehtivat ja aprikoivat, että 
milloin lehti tulee maksul-
liseksi. –Kyllä lehden on 
pärjättävä ilmoitustuloilla ja 
tilausmaksua ei ole tulossa, 
totesivat Heimo Turunen 

ja Eila Lahtinen. –Pitäähän 
näin suuressa kaupungissa 
olla vähintään yksi joka ta-
louteen ja yritykseen jaettava 
kaupunkilehti. 

Kävijöiden kesken suo-
ritetussa arvonnassa näyt-
tävän herkkukorin voitti 
Työttömien Yhdistyksen 
toiminnanohjaaja Mikko Pu-
hakka. Eino Savela ja Arttu 
Savela saivat kahvipaketin 
sekä Hugo Ponto ja Lempi 
Vähäkuopus suklaakonveh-
tirasian. Onnettarena toimi 
Pirjo Haataja.(rr)

Anna-Mari Kouva (vas.) toi nähtäväksi albumissaan 
lehteen tulevaan. käsityöaiheiselle palstalle tarkoi-
tettuja mallitöitä, joita tarkastelee Pudasjärvi-lehden 
toimitusjohtaja Eila Lahtisen kanssa.

Toimittaja Rauni Räisänen kirjoittamassa kuulumisia Hugo Pontolta, Eino Savelalta, 
Nanni ja Vilho Savolaiselta. 

Pudasjärven Osuuspankista toimitusjohtaja Teuvo Perätalo ja palvelupäällikkö Mikko 
Filppula lahjoittivat kellon, jonka otti vastaan päätoimittaja Heimo Turunen. 

Kuljettajat ovat kielitaitoisia 
ja omaavat hyvän paikal-
listuntemuksen, jolloin he 
voivat toimia tarvittaessa 
myös matkaoppaana.

-Noudamme asiakkaat lä-
hikaupunkien lentokentiltä 
tai rautatieasemalta Oulusta 
sekä tietenkin lähialueiden 
bussireittien varresta. Paluu-
kyydit järjestyvät vaivatto-
masti eri liikennekeskuksiin. 
Avustamme tarvittaessa 
kulkuyhteyksien järjestä-
misessä, kertoo taksiyrittäjä 
Teijo Särkelä. 

-Iso-Syötteen taksimatkat 

Iso-Syötteen Taksimatkat
Iso-Syötteen Taksimatkat Oy on perustettu vuonna 1993, jolloin Teijo 

Särkelä osti taksiluvan isältään Atte Särkelältä ja aloitti taksitoiminnan. 
Yritys toimii Syötteen matkailualueella, hoitaen alueen sisäisiä sekä 

muun muassa lentokenttä-, retki- ja safarikuljetuksia. 
Oy on myös kokenut retkien 
järjestäjä, joten meiltä kan-
nattaa kysyä valmiita retki-
vaihtoehtoja. Kuljettajamme 
ovat kielitaitoisia ja hoitavat 
retkillä tarvittaessa myös 
opaspalvelut. Lähialueiden 
käyntikohteita ovat muun 
muassa: Napapiirille joulu-
pukkia tapaamaan, Arktiku-
miin, Ranuan eläinpuistoon, 
Pentikille Posiolle, Kemin 
Lumilinnaan jne. 

Retkille voi lähteä myös 
vuokra-autolla, sillä Särke-
lällä on käytössään Nissan 
Terrano II -maastoauto, jota 

vuokrataan asiakkaille. Au-
toon sopii kuljettajan lisäksi 
kuusi matkustajaa. 

Taksikyytejä päivyste-
tään pääasiallisesti Syötteen 
alueella, toinen auto myös 
Iinattijärvellä. Syötteen 
alueen takseilla on hyväs-
sä yhteistyössä taksirinki, 
jossa naapurikylien taksit 
osallistuvat päivystykseen 
Syötteellä viikonloppuisin ja 
sesonkiaikana. Yhteistyö pe-
laa saumattomasti muiden 
taksien kanssa, sanoo Teijo 
Särkelä. (ht)

Hollantilainen pariskunta lähdössä hiihto- ja laskettelumaisemiin.

- Hallituksen pitkäaikais-
säästämistä koskeva laki-
esitys selkeyttää nykyistä 
tilannetta. Uuden lain myötä 
asiakkaidemme on entistä 
helpompi tehdä eläkesääs-
tämistä koskevia, yksilöllisiä 
ratkaisuja, OP-Keskuksen 
pankki- ja sijoituspalveluista 
vastaava johtaja Harri Num-
mela kiittelee. 

- Uskon, että laajeneva 
valikoimamme kasvattaa 
eläkesäästämisen suosiota, 
koska monipuoliset sijoi-

Pudasjärven Osuuspankki ja OP-Pohjola-ryhmä:
Tarjolla uusia mahdollisuuksia 
eläkesäästäjälle

Pudasjärven Osuuspankki ja OP-Pohjola-ryhmä tuovat 
pitkäaikaissäästämiseen uusia vaihtoehtoja. Eduskunnassa parhaillaan 

käsiteltävänä oleva pitkäaikaissäästämistä koskeva lakiuudistus 
laajentaa verovähennysoikeuden muun muassa rahastoihin, 

määräaikaistalletuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin. Pudasjärven 
Osuuspankki aikoo tarjota uuden lain mahdollistamia palveluita koko 

laajuudessaan heti sen voimaantulon jälkeen vuodenvaihteessa.

tusvaihtoehdot helpottavat 
panostamista omaan eläke-
turvaan. 

Käytännössä eläkesääs-
täjällä on käytössään ns. 
pitkäaikaissäästötili, jolle 
säästetyt varat voisi sijoittaa 
ja ne olisivat verovähennys-
kelpoisia. Varat vapautuvat 
säästäjän käyttöön eläkkee-
nä, kun hän saavuttaa 63 
vuoden iän. Vaihtoehtona 
on edelleen vapaaehtoinen 
eläkevakuutus, josta saa 
vastaavan vähennyksen.

OP-Pohjola-ryhmässä ti-
linhoitokuluihin voi käyttää 
bonuksia, joita kertyy tiliin 
liitetyistä talletuksista ja 
rahastoista. 

- Keskittämisetumme 
toimivat siis erinomaisesti 
pitkäaikaissäästämisessäkin. 
Tämä tarjoaa hyvän mah-
dollisuuden kohentaa omaa 
taloudellista liikkumavaraa 
eläkevuosiksi, Nummela 
summaa. (ht)
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PUDASTORI

Pudastorilla voi  yksityiset henkilöt ilmoittaa ilmaiseksi. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi, faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna ositteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 
15 euroa +alv (18,30 e).

Nobel-kirjasarja. 30 kirjaa. 
25€. P. 0400 584 184.

Painepesuri CLEN 1800. 
Maksimipaine 130 bar. Vä-
hän käytetty – uuden ve-
roinen. Tee tarjous. (Uusi 
maksaa n. 199€) P. 0400 584 
184.

Myytävänä

Ostetaan

Ilmoita Pudastorilla
ilmaiseksi!

Valovirta toiminen betoni-
mylly. Puh. 044 591 9186

TOYOTA HIACE 2.4 V. 
2000. Lyhyt, erittäin siisti, 
ajettu 243 000 km.
Puh. 040-595 4121

Nokian talvirenkaita 155/80 
R13 (4 kpl) vanteineen. Nas-
tat poistettu. Vanteiden jako-
halkaisija 107mm tai 108mm, 
pulttikoko 14mm. H.30e. 
Nilkasta katkaistuja ajan 
patinoimia tosivankkoja 
heinäseipäitä 14 kpl. H 40e. 
Potkulauta H. 5e. Akku-
käyttöinen trimmeri (Gern). 
Sis 2 akkua ja laturin. H.15e. 
Teleskooppi kalahaavi h.5e. 
TV antenni h.10e. Jatkettava 
valk. lasten koivusänky+ 
patja. Tosi hyvä! H.40e. Ufox 
ilmankostutin h.10e. Uudet 
Sievin Jalkineen varretto-

mat turvakengät. Koko 43. 
H.20e. Paineilmapirra h.10e. 
Auton lämmitysroikka (Ca-
lix) ja moottorinlämmitti-
meen tuleva kaapeli. Pis-
tokkeet 80-90 luvun pyöreää 
mallia. H.yht. 10e. P. 040 570 
1950 (iltaisin) 

Runsas sato
Marjamäen tarhasta

Syksy on sadonkorjuun aikaa. Kulunutta kesää kehutaan hyväksi, sillä 
kasvimaat ovat tuottaneet hyvän sadon ja marjojakin on tullut mukavasti. 

Ervastissa olevalta Marjamäen marjatarhalta on kerätty keskinkertaiset sadot 
niin mansikasta, herukasta kuin vadelmastakin. 

Marjamäen marjatarhan 
87-vuotias omistaja Pauli 
Vuorma kertoi tilalla olleen 
enimmillään 1 500 herukka-
pensasta. Vuodesta 1963 läh-
tien tilalla on viljelty mus-
taherukkaa  myöhemmin  
mansikka ja vadelmaa. 

- Ostin Kempeleen puu-
tarhalta 500 mustaherukan 
pistokasta. Alkuun meni 
monta vuotta ennen kuin ne 
tekivät marjoja. Ajan varrella 
olen ostanut pensaita lisää 
monesta paikasta ja lisäksi 
olen lisännyt pensaita pis-
tokkaista, Pauli Vuorma 
kertoi herukkatarhansa vai-
heista.

Kulunut kesä on ollut 
Vuorman mukaan hyvä 
marjakesä. Moneen vuoteen 
ei ole Marjamäessä saatu 
niin hyvää satoa mansikasta 
kuin kuluneena kesänä. 

Tarhalta on voinut käydä 
itse poimimassa niin man-
sikkaa, vadelmaa kuin heru-
koitakin tänäkin suvena.

Jonsok varmin 
mansikkalajike
-Mansikoiden taimia sain 
mm. Puhoksen kauppiaalta. 
Sekin sattui 60-luvun alku-
vuosille. Vuorman tilalla on 
vuosien saatossa kokeiltu 
monta mansikkalajiketta, 
joista parhaiten on menes-
tynyt norjalainen jonsok. 
Viiden, kuuden vuoden 
välein mansikkamaa pitäisi 
uusia. 

- Muovitettuihin penk-
keihin istutettuja taimia 
voi hieman ennen kukintaa 
lannoittaa ja virkistää vielä 
vuosien kuluttua istutukses-
ta ohjeen mukaan tehdyllä 
lannoitevedellä. Nykyään en 
lannoita syksyllä ollenkaan 

taimien liikalannoituksen ja 
-kasvun välttämiseksi, Vuor-
ma kertoi hoitotoimistaan.   

Mustaherukasta on kehi-
tetty paljon erilaisia lajikkei-
ta, joista näillä korkeuksilla 
parhaimmaksi ja varmim-
maksi sadonantajaksi Pauli 
Vuorma on todennyt er-
heikin.

Vadelmapensaat ovat 
Marjamäen tarhan uusin 
tulokas. Alkuun tilalla is-
tutettiin muskoka-pensasta 
yhdelle peltotilkulle, josta 
pitäen se on itse hakeutu-
nut sopivaksi katsomaansa 
kasvupaikkaan, Siellä se on 
antanut runsaasti satoa.  

     
Tietoa itse opiskellen
 - Tietoa piti hankkia opis-
kelemalla puutarha-alan 
kirjoista ja joskus soitin-
kin Kempeleen puutarhalle 
jossakin asiassa. Tietoa on 
pitänyt ottaa ikään kuin 
lennosta, mistä on sattunut 
milloinkin saamaan, Vuor-
ma naurahti tiedonhankin-
nastaan.   

Hinku marjojen perään
Pauli Vuorma kertoi pitä-
neensä marjoista pikkupo-
jasta lähtien. Niiden perään 
hänellä oli kova hinku. Kun 
keväällä alkoi maa jokitör-
mällä paljastua, hän meni 
puolukoita heti pälvipai-
koista etsimään ja maiste-
lemaan. 

- Ehkä minulla oli ha-
poton maha jo silloin ja 
sen vuoksi marjat ovat aina 
maistuneet minulle hyvin, 
Vuorma kertoi suhteestaan 
marjoihin.    

- Hinku marjojen perään 
on vuosien myötä vain kasva-
nut eikä lakannut ollenkaan. 
Siitä kait se tämä marjojen 
tarhaaminen sai alkunsa, 
kokemuksen kautta ja alan 
kirjallisuudesta marjanvilje-
lysoppinsa hankkinut Pauli 
Vuorma totesi kiintymykses-
tään marjoihin. Maila vaimo 
on ollut poiminta-aikoina 
mm. suuresti apuna asiak-
kaiden ja välillä . (rr)

Marjamäen mustaherukoita poimimassa oleva Martta 
Vuorma kasvattaa itsekin muun muassa mansikkaa.  

RAUTAOJAN
KEMPELE

Meiltä
laadukkaat

 can-am
mönkijät!

044 799 7425 (Janne)
044 799 7436 (Mikko)
www.ojanrauta.com

Outlander 500 EFI XT

Outlander 400 EFI

CAN-AM -mönkijöiden

torstaina 8.10. klo 9-17
Pudasjärven Nesteellä

koeajopäivä

Tervetuloa!

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 822 007
www.pienkonehuolto.fi
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Vihreä  Valo -näyttely 14.9.-
4.10.2009 Taidehuone Pudi-
kissa.
Raija Puurusen grafiikkaa 
18.9.2009 - 30.10.2009 Pu-
dasjärven kirjastossa. Näyttely 
on avoinna kirjaston aukiolo-
aikona.
Lumimuutos – Elämää 
ja perinnettä -näyttely 
26.9.2009 - 31.12.2009 Syöt-
teen luontokeskuksessa. Näyt-
tely koostuu Mika Niemisen 
valokuvista, Eero Murtomäen 
installaatiosta ja Saija Lehtosen 

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

luonnonmateriaalitaiteesta.
Näyttely on osa perinteisiin 
pohjaavan suomalaisen yhtei-
sön, Osuuskunta Lumimuu-
toksen työtä. Lumimuutoksen 
päämääränä on rakentaa ja 
ylläpitää tervettä luontosuh-
detta käytännön keinoin
Simodeus
esiintyy 2.10.  klo 21.30-1.30 
Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa..
Tanssiorkesteri Romeot 
3.10. klo 21 alkaen Hotelli Iso-
Syöte&Safarilla. 

Tanssiorkesteri Old Riders 
plays Hurriganes 3.10. Hotel-
li-Ravintola Kurenkoskessa.
Kirkkomusiikkiviikko 
25.10.2009 - 1.11.2009 Seura-
kuntakeskuksessa ja kirkossa.
Lisätiedot Jukka Jaakkola ja 
Keijo Piirainen
etunimi.sukunimi@evl.fi
040 5519528, 040 5216769
Yääk, ötökkä -päivä 
7.11.2009 klo 11.00-14.00 
Syötteen luontokeskuksessa.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Esillä on Mika Niemisen 
valokuvia, Eero Murtomäen 
installaatio ja Saija Lehtosen 
luonnonmateriaalitaidetta. 
Tämän lisäksi näyttelys-
sä kerrotaan Lumimuutos 
Osuuskunnan toiminnasta, 
sen työstä luontosuhteen yl-
läpitäjänä ja elämästä osana 
perinnekulttuuria.

Elämää ja perinnettä
Syötteen luontokeskuksessa

Lumimuutos Osuuskunta tuo näyttelyn Lumimuutos - elämää ja 
perinnettä Syötteen luontokeskukseen 26.9.–31.12.2009. Näyttelyssä 

pääsee ihailemaan taidetta monessa eri muodossa. 

Näyttely on osa perintei-
siin pohjaavan suomalaisen 
yhteisön, Osuuskunta Lu-
mimuutoksen työtä. Lumi-
muutoksen päämääränä on 
rakentaa ja ylläpitää luonto-
suhdetta käytännön keinoin, 
säilyttää taito lukea ja hyö-
dyntää pohjoista luontoa pe-
rinteisin tavoin. Tavoitteena 

on kulttuurimme, kielemme 
ja olemisemme uudelleen 
syntyminen. Lumimuutos 
pyrkii säilyttämään suoma-
laisuutemme ja edistämään 
alkuperäiskulttuurien säi-
lymistä. Tässä työssä ovat 
tärkeitä myös erilaiset kult-
tuurimuodot, kuten käsityöt, 
taide ja runous.

Lumimuutos harjoittaa 
luontaiselinkeinoihin, pai-
kalliskulttuureihin ja kan-
sanperinteeseen liittyvien 
tietojen, taitojen ja palvelui-
den tuottamista, välittämistä 
ja tarjoamista kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukai-
sesti. Kaikessa toiminnassa 
suurena voimavarana toimii 
yhteisöllisyys - yhdessä te-
keminen - joka on samalla 
avain perinteisten tietojen 
ja taitojen omaksumiseen ja 
ymmärtämiseen. Osuuskun-
nan jäsenten kirjavat taus-
tat nähdään ennen kaikkea 
monimuotoisen toiminnan 
mahdollistajina, kaikilla on 
jotakin annettavaa. Mukana 
on mm. tutkijoita, kirjailijoi-

ta, luontokuvaajia, ammatti-
kalastajia ja käsityöläisiä.

Mika Nieminen on ollut 
mukana Lumimuutoksessa 
alusta pitäen. Koulutuksel-
taan hän on ympäristöinsi-
nööri ja limnologi. Mikan 
kiinnostuksen kohteita ovat 
perinteinen ekologinen tie-
to ja veden elämä. Hän on 
julkaissut 2 runokirjaa ja 
elättää itsensä Tampereella 
kalanmyyjänä ja opettajana.

Eero Murtomäki on vaa-
salainen luontovalokuvaaja, 
kirjailija, runoilija ja suo-
malaisuuden tuntija. Eero 
on oman tiensä kulkijana 
omistanut elämänsä luon-
tosuhteen syventämiselle. 
Pitkän uransa aikana hän on 

tähän mennessä julkaissut 
17 kirjaa ja pitänyt yli 20 
valokuvanäyttelyä. 

Saija Lehtonen on käsi-
työläinen ja taitelija Karstu-
lasta. Koulutukseltaan hän 
on tekstiilimuotoilija. Hän 
tekee töitään eri luonnon-
materiaaleista, usein luusta, 
sarvesta, nahasta ja puusta. 
Saijaa kiinnostavat vanhat 
työskentelytavat ja meissä 
elävä muinainen maaperän 
lämpö. 

Syötteen luontokeskus on 
avoinna 25.10. saakka ma-su 
klo 10-17 ja 26.10. alkaen ti-
su klo 10-16. 

Saara Airaksinen

Händispallopelin sännöt 
menevät seuraavasti:

Pelin alussa heitetään 
kolikkoa. Arvonnan voittaja 
saa päättää kumpi syöttää 
ensin. Arvonnan häviäjä saa 
valita puolen. 

Pelaaja saa kaksi syöttö-
vuoroa kerrallaan, yhden 
molempiin ristikkäisiin ruu-
tuihin. Syöttäjä saa valita 
ensimmäisen ruudun. Kak-
kossyöttöä ei ole! Syöttö 
tapahtuu alakautta lantion 
vierestä, hieman alapuolelta 
jatkuvalla liikkeellä. 

Syöttö vastaanotetaan yh-

Händis pallopeli
den pompun kautta, muuten 
saa pelata suoraan ilmasta-
kin. Pelaaja ei saa koskettaa 
palloa vastustajan puolelta. 
Rajakosketus on ”sisällä”. 
Hyväksyttyjä osumia ovat 
kämmenen, kyynärvarren 
ja olkavarren osumat. Jalka-, 
pää- tai keskivartalo-osumia 
ei hyväksytä! 

Pallon voittaa se, joka 
viimeisenä lyö pallon verkon 
yli vastustajan puolelle rajo-
jen sisäpuolelle. Pisteen saa 
jokaisesta voitetusta pallosta 
riippumatta siitä, kuka on 
syöttänyt. 

Erä pelataan kymmenen 
pisteeseen ja yhden pisteen 
ero riittää voittoon. Edellisen 
erän voittaja aloittaa uuden 
erän syöttämällä. Jokaisen 
erän jälkeen vaihdetaan 
puolia. Kolme voitettua erää 
riittää otteluvoittoon. 

Nelinpelissä ovat samat 
säännöt ja rajat mutta yhden 
erän ajan pelaajien syöttö- ja 
vastaanottopaikat on oltava 
ennallaan. Molemmat syöt-
tävät yhden syötön ja syöttö-
vuoro vaihtuu vastustajille. 
Händis-pelistä on kerrottu 
lisää etusivulla.
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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

Lue uusin PUDASJÄRVI -lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

PALVELEMME
PE- JA LA-ÖISIN KLO 04.00 SAAKKA!

PIZZAT alk. 6€
Normaali 6€ • Erikoispizzat 7€

Perhepizzat 12€ • Lastenpizzat 5€
LOUNASTARJOUS 7€

ark. 11-14.00 sis. norm. pizzan, limsan, salaatin, kahvin

KEBAB-ANNOKSET 7€
Riisillä/ranskalaisilla/lohkoperunoilla/salaatilla tai

iskender, rullakebab, pitakebab, kanarulla

SALAATTIANNOKSET + LEIPÄ 6€
Tonnikalasalaatti, katkarapusalaatti, kreikkalainen salaatti, 

kanasalaatti
Meiltä myös kotipakettiin!

Maksuvälineinä käteinen, pankkikortti, lounasseteli

PUDIS PIZZA&KEBAB
Oikopolku 2C, Pudasjärvi, puh. 08-823 327
Avoinna ma-to 11.00-21.00, pe 11.00-04.00,

la 12.00-04.00, su 12.00-21.00

TERVETULOA!
HUOM!

Aukioloajat!

Uudet aukioloajat 1.10 alkaen
ma 12.00 - 20.00
ti 6.15 - 20.00
ke 12.00 - 20.00
to 6.15 - 20.00
pe 12.00 - 20.00
la 12.00 - 18.00
su 10.00 - 20.00

· TUORELIHOJEN
LEIKKUU- JA PAKKAUSPALVELU

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA ym.

asiakkaiden omista raaka-aineista.

Palvelemme 28.9. alkaen ma- pe klo 9-17.
Muuna aikana sopimuksen mukaan.

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi

puh. 08 822 109, 0500 907 819

Lihankäsittely Juotasniemi

· KYLMÄSAVULIHAA
(esim. stressiliha ei sovellu ks-lihaksi)

· LÄMMINSAVULIHAA

· VALMISJALOSTEET
-pakkaamme vakuumipakkauksiin

· LÄMMINSAVUMAKKARA väh. 10 kg/erä
-laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma,

joka ei sisällä kovin paljon kalvoja tai jänteitä

· LÄMMINSAVULEIKKELEITÄ
-laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma,

joka ei sisällä kovin paljon kalvoja tai jänteitä

· KYLMÄSAVUMEETWURSTIA väh. 8 kg/erä
-laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma

· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä
-laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka voi sisältää 

myös paksuja kalvoja, potka-, kylki-, kuve-, kaula- ym. 
lihat soveltuvat hyvin säilykeraaka-aineeksi.

liikuntahallilla 5.10. klo 12.00
Seniorijumppa alkaa

tiedustelut:
Sampo Laakkonen 040-5856227

Tervetuloa jumppaamaan!

Ilmoittautuminen:
Teija Pohjolainen (sosiaalityöntekijä)
p. 040 757 1483 (klo 12-13)
tai Mervi Pihlaja (päihdetyöntekijä)
p. 040 826 6592 (klo 8-9)

OlenNainen
Vertaistukiryhmä naisille,

joiden miehillä on päihdeongelma
alkaen 5.10.09 klo 15 Liepeen pappilassa.

Sinulle Nainen, joka haluat tukea
jaksamiseen ja naisena olemiseen

Eri asiantuntijat luennoivat erilaisista 
aiheista, mm:

Järjestää
Pudasjärven kaupungin perhepalvelut
ja Pudasjärven seurakunta

· Tunteiden tunnistaminen,
 ilmaisu ja käsittely
· Omat rajat ja voimavarat,
 naisen oikeudet
· Elämänkaariajattelu
· Hengellisyys
· Seksuaalisuus
· Virkistäytyminen ja hemmottelu,   
 rentoutuminen

Tule tutustumaan uuteen pallopeliin

HÄNDIS
Liikuntahalli la 10.10.2009 klo 10.00 – 12.00

(2 tunnin ryhmää)
Osallistumismaksu 8 €/hlö.

Kouluttajana Jimi Parkkinen.

Ilmoittautuminen 7.10.2009 mennessä:
Heino Ruuskanen 0400 – 346097 tai

heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

KAUPUNKI/VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Syötteellä on mahdollista 
muutaman viikon tauon 
jälkeen pelata jälleen Veik-
kauksen rahapelejä, kun 
Veikkaus käynnisti uuden 
asiamiespisteensä Syöte Sho-
pissa maanantaina 28.9.09. 

Veikkauksen palvelut Syöte Shopissa 
Uusi palvelupiste Iso-Syöte 
tunturin juurella sijaitsevissa 
Syöte Shopin liiketiloissa 
toi Veikkauksen rahapelit 
ja arvat matkailijoiden sekä 
paikallisten asukkaiden saa-
taville. Yritys on avoinna 

joka päivä klo 9-20.
-Veikkauksen peli- ja ar-

vanmyyntipalveluita ovat 
mökkien omistajat sekä mat-
kailijat toivoneet Iso-Syöte 
tunturin juurelle jo useiden 
vuosien ajan.  Nyt tuo toive 

sitten on toteutunut, kertoo 
Syöte Shopin yrittäjä Helena 
Huhtamäki. (ht)

Äsken oli kesäkuu 
tyhjäksi jäi peipon pesä.

Väriloistoa on meillä hetki,
aika tehdä ruskaretki.

Tuuli puista lehdet riipii,
kylmyys sisimpään asti hiipii.

Jos näkisi kesästä unta
ennen kuin sataa lunta.

Ensin vuoro joulukuusen
kun vaihtuu vuosi,

koittaa aika kesän uuden.
Näin syntyi runonpätkä
kynässä kiinni oli jätkä.

Mauno Ruokangas

Äsken oli kesäkuu... 

Pudasjärven Ampujat ry
Hirvenvasa arpajaisten arvonta suoritettiin

Pudasjärven poliisiasemalla 25.9.2009

Vasan voitti: Aimo Kaivorinne
(ilmoitettu myös puhelimitse)

Kiitos arvontaan osallistujille ja Onnea Voittajalle!

PuA



Hotelli Syötekeskuksella Syötteellä 
vietettiin torstaina 24.9 Rova-
niemen oikeusapupiirin oikeus-
aputoimistojen henkilökunnan 
neuvottelupäivää, jossa vieraili 
oikeusministeri Tuija Brax. Hän 
tapasi myös Pudasjärven kaupun-
gin edustajat. Kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila otti esille laajan 
Pudasjärven kaupungin erityisolo-
suhteet. Hän toivoi valtiovallan 
nykyistä voimakkaampaa vastaan-
tuloa ja tukea palveluiden järjes-

Oikeusministeri Tuija Braxille luovutetun muistion huolenaiheena Pudasjärvellä: 
Etäisyyksistä johtuvat aluetaloudelliset haasteet sekä julkiset hankinnat

Suomen Kuntaliitto, valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja 
terveysministeriö ovat käynnistäneet hankkeen, jossa selvi-
tetään pitkien etäisyyksien kuntien mahdollisuuksia palve-
lutuotantonsa turvaamiseen. Hankkeen tarkoituksena on 
kartoittaa, millaisilla malleilla palvelut tulisi järjestää pitkien 
etäisyyksien kunnissa, jotta palvelut olisivat hyvin kuntalaisten 
saatavilla ja asiointi olisi helppoa.  Hankkeella pyritään turvaa-
maan palvelujen saatavuutta pitkällä aikavälillä sekä tukemaan 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ja sen puitelain toteut-
tamista näissä kunnissa. Pudasjärven kaupunki on osallistunut 
tiiviisti tähän hankkeeseen.
Pudasjärvellä, kuten useissa muissakin pitkien etäisyyksien 
kunnissa puitelain velvoitteiden täyttäminen on kuitenkin 
osoittautunut haasteelliseksi. Kunnissa on kasvava huoli siitä, 
miten palvelut turvataan tulevaisuudessakin. Liitokset tai 
yhteistyö lähikuntien kanssa eivät etäisyyksistä johtuen yksin 
tuo sellaista synergiaa, joka riittävästi parantaisi tuottavuutta 
turvaten myös palvelujen laadun. 
Erityisen haasteelliseksi Pudasjärven osalta tilanne tulee sen 
vuoksi, että lähimmän kasvukeskuksen (Oulun) vetovoi-
maa ei alueella kyetä hyödyntämään. Kaupungin aluetalous 
”vuotaa” kaiken aikaa Oulun suuntaan. Tämä konkretisoituu 
erityisesti silloin, kun lain edellyttämässä julkisten hankinto-
jen kilpailutuksessa hankinnat ohjautuvat esimerkiksi Oulun 
alueen suurille tarjoajille. 

tämisessä kaupungin asukkaille. 
Erityisesti hän painotti halua pitää 
koko kaupungin alue asuttuna 
ja sitä, että sekä ikäihmisten että 
työssäkäyvien perheiden asumis-
mahdollisuudet koko kaupungin 
alueella pitäisi pystyä turvaamaan. 
Paikallisten yritysten jatkuvuuden 
turvaaminen, työvoiman saata-
vuus ja työvoimasta kilpaileminen 
ovat myös haasteitamme, totesi 
Daavittila.  

Oikeusministeri Tuija Brax ker-

Braxille luovutettu muistio
Erittäin kriittisiä hankintoja ovat mm kuljetus- ja ruokahuoltopal-
velut. Kuljetuspalveluiden julkiset hankinnat pitävät yllä harvaan 
asutuilla seuduilla taksiliikennepalveluita ja ruokahuoltopalvelut 
kyläkauppoja. Monien sivukylien asukkaiden ainoa tarjolla oleva 
kuljetuspalvelu perustuu kylätaksien käyttömahdollisuuksiin ja 
kyläkauppa on ainoa mahdollisuus ruokahankintojen tekemiseen. 
Pitkien etäisyyksien kunnilla tulisi olla erityistilanteissa mahdol-
lisuus poiketa hankintalain velvoitteista ja määrittää itse omista 
lähtökohdistaan kilpailutuksen. 

Normit ja muodolliset esteet
Muutoinkin pitkien etäisyyksien kuntiin sopivien kehittämisideoi-
den käyttöönotto edellyttää nykyisistä normeista poikkeamista 
ja siten myös lainsäädännöllisiä muutoksia. Toivottavaa on, että 
hallinnon kokeilussa pitkien etäisyyksien kunnista valitut pilotti-
kunnat voisivat toimia normien väljentämisen kokeiluorganisaati-
oina. Kokeilun myötä voitaisiin arvioida palvelujen järjestämiseen 
tarvittavien normien tarkoituksenmukaisuutta.

Nopeat tiedonsiirtoyhteydet
- valtakunnallinen laajakaistahanke
Valtioneuvoston käynnistämä nopeaan tiedonsiirtoon tarkoitettu 
laajakaistaverkon rakentaminen koko maahan on erinomainen 
hanke, periaatteellisella tasolla.  Nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien 
rakentaminen myös pohjoiseen Suomeen on välttämätön koko 

Suomen asuttuna pitämiseksi.  Myös Pudasjärven talouselä-
män ja työpaikkojen kehittymisen este on tiedonsiirtomah-
dollisuuksien puuttuminen ja heikko toimivuus.  Rahoitus-
rakenteeltaan hanke on kuitenkin Pudasjärven kaupungille 
ylivoimaisen raskas juuri pitkien etäisyyksien ja harvan 
asutuksen vuoksi.  Vetoamme myös Teihin, Rouva Ministeri, 
että omalla toimillanne edistätte sitä, että valtion ja EU:n 
tuki kohdistetaan aiottua painavammin niille kunnille, joiden 
kantokyky on muuten heikko tai suorastaan olematon. 

Paikallisten asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien 
turvaaminen
Pudasjärven kaupungin alueesta merkittävä osa on luonnon-
suojelualueita. Toivomme. että jatkossa paikalliset asukkaat 
pääsisivät vaikuttamaan entistä enemmän suojelualueiden 
käyttöön, kehittämiseen ja hoitosuunnitelmiin. Toivomme, että 
Te toimillanne painokkaasti edistätte ja turvaatte paikallisten 
ihmisten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksien, elinkeinojen 
harjoittamismahdollisuuksia sekä edistätte väestön osallisuut-
ta heidän elinympäristönsä kehittämiseen. 

Eero Oinas-Panuma
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kaarina Daavittila 
kaupunginjohtaja

Muistio Tuija Braxille
toi, että yhteiskunnassa ja oikeus-
turvapalveluiden asiakaskunnassa 
on tapahtumassa muutoksia, joilla 
on huomattava vaikutus oikeustur-
van kysyntään. Näitä ovat ikään-
tyminen, väestön ja elinkeinoelä-
män alueellinen keskittyminen, 
työn ja vapaa-ajan limittyminen 
toisiinsa, kansainvälistyminen ja 
tietoyhteiskunnan kehitys. Ihmis-
ten ikääntymiseen liittyviä asioita 
saapunee oikeusaputoimistoihin 
jatkossa enemmän kuin nykyisin. 

Brax arveli toisaalta ikääntymisen 
saattavan merkitä rikollisuuden 
vähenemistä ja työikäisen väestön 

vähentyessä myös muun muassa 
työriitojen vähenemistä. (ht)

Erica
kellokanerva10,-5 kpl

Sähkötie 1, puh. 0207 890 450
ark. 8-21, la 8-18

Veikkauksen
palvelut paranevat 

NYT VOIT VEIKATA
JOUSTAVASTI

KAHDELLA KASSALLA.

Iloa syksyyn K-Supermarketista

Oikeusministeri Tuija Braxia (oikealla) olivat vastaanottamassa Hotelli 
Syötekeskuksen pihalla kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, Oulunseu-
dun oikeusaputoimiston entinen osastosihteeri Annikki Heikkinen ja Ou-
lunseudun oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja Kari Hie-
tala.


