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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Metsäpäivä sai
suuren suosion s. 3
Uusi kuntokeskus

avaa ovensa s. 4
Pölkky ostaa

Lappipanelin s.8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 28.10.2009

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

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

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

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

La 31.10. Katri Ylander

TULOSSA:
  7.11. Tanssiorkesteri Maximus
14.11. Tanssiorkesteri Sway

TERVETULOA!

NYT on
korkea aika varata pikkujoulut! 
Parhaat viedään päältä…

Pe-la
disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

-bileet

ÄSSÄT

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Perjantaina 30.10.

Lauantaina 31.10.

lippu 12€, sis. ep

lippu 5€, sis. ep

TULOSSA mm.
6.11.  Henri Stenroth &  
  Rytmiset 
7.11.  Renne&Aliset
13.11. Souvarit 
14.11. Dolores

Hal loween

Helppo IVT-ratkaisu meiltä!

IVT-Pudasjärvi
Kauppatie 9 (M-Tavaratalossa)
93100 Pudasjärvi
040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.com

Esillä koko markkinoiden laajin lämpöpumppuvali-
koima. Tervetuloa keskustelemaan IVT-asiantuntijan

kanssa. IVT-Rahoituksella saat lämpöpumpun
käyttöösi ilman käsirahaa ja etukäteissäästöjä.

Markkinoiden laajimmassa
lämpöpumppumallistossa

on valinnanvaraa!

No 359001

IVT - Askeleen edellä jälleen
• alan ainoa ympäristömerkitty
• markkinoiden laajin tuotesarja
• tuotteilla 5 vuoden erikoistakuu
• 300 000 lämpöpumpputoimitusta

KOHTA AVAAMME
ja tarjoamme

IVT:n huippulaatua
parhaimmilla eduilla

Tervetuloa tutustumaan
tavallisten ihmisten kuntosaliin!

Kuntokeskuksen avajaiset
2.11.2009 osoitteessa Puistotie 2

(käynti Puistotien parkkipaikan puolelta)

Avoimet ovet 12 -19, kahvitarjoilua

Ajanvaraus ja tiedustelut 
- fysioterapia, kuntosali ja infrapunasauna
  p. 044 - 2944345
- Koulutettu hieroja Eija Juurikka
  p. 0400 - 241610

· Ohjattuja kuntosaliryhmiä sekä vapaavuoroja
· Fysioterapeutti Katja Huurinainen
· Koulutettu hieroja Eija Juurikka, tiistaisin

P.S. Lehdessä 21.10 oli virheellinen osoite:
Oikea osoite on Puistotie 2.

- Piikkimatot (fakiirinpeti) ja piikkirullat    
  rentouttamiseen ja hyvinvointiin
- Halloweeniksi: rooliasut ja asusteet, 
  kasvovärit, ällötykset ym.
- Askartelunurkasta jouluaskartelutarvik-
  keita, hyviä ohjeita ja malleja.
- Tuikkulyhtyjä, kynttilöitä, kodin pieniä 
  sisustustavaroita, hupituotteita, leluja,   
  pelejä ja paljon muutakin.

Jukolantie 4, Pudasjärvi (Amareton ja Värikeskuksen välissä)
Palvelemme ma-pe 10-17, la 10-14

Hyvää ja hauskaa tavaraa
lahjaksi tai omaksi iloksi.

Aarre Arkusta: 

UUTTA!!
www.aarrekauppa.net

MAHTAVIA
Isänpäivälahjoja 

&
kortteja

Tervetuloa hyville ostoksille!

PUDASJÄRVI -lehti 
joka viikko - joka kotiin Pudasjärvellä!

Toimistobussi sai ylleen 
näyttävän ulkoasun alku-
viikosta, kun sen kylkiin, 
keulaan ja perään teipattiin 
kokeilua tukevien yritysten 
sekä Työvarma-hankkeen 
esittelyt. Teippausten ansi-
osta toimistobussi on var-
masti yksi näkyvimmistä 
Pudasjärven mainoksista 
mm. Oulun aamu- ja ilta-
ruuhkissa liikkuessaan. 

Teippausmatkalla Ou-
luun testattiin myös linja-au-
toon asennettua langatonta 
verkkoa. Koko matkan ajan 
käytössä olivat niin internet-
radio ja -yhteys kuin myös 
videoneuvottelu. Matkan 
aikana yhteyden nopeus 

Toimistobussi valmiina liikenteeseen

Pudasjärven Työvarma-
hankkeen toimistobussi 
aloittaa liikennöinnin Ou-
lun ja Pudasjärven välillä 
ensi viikon maanantaina 
2.11, joten nyt eletään 
viimeisten valmisteluiden 
aikaa.

vaihteli jonkin verran, mutta 
verkkoyhteys säilyi koko 
matkan toimivana. Yhteyk-
sien puolesta toimistobussi 
on siis käyttövalmis. Linja-
auton sisällä työpöydät, 
sähköverkot yms. olennaiset 
muutokset on jo tehty ja auto 
on pieniä muutoksia vaille 
valmis.

Tiistaina toimistobussi 
esittäytyi avoimet ovet peri-
aatteella Pudasjärvellä kau-
pungintalon, K-Supermar-
ketin sekä Kontiotuotteen 
pihassa. Bussissa oli mah-
dollisuus tutustua autoon 
sisältä ja kuulla tarkemmin 
alkavasta kokeilusta sekä 
sen käytännön järjestelyistä. 

Tiistaina 27.10. toimistobussi esittäytyi ensin 
tiedotusvälineiden edustajille ja sen jälkeen 

kaikille halukkaille avoimet ovet periaatteella. 
Toimistobussia esittelemässä tien päällä Jari 

Jussila ja Marianne Mäntylehto.

Bussi herättikin erittäin hy-
vin pudasjärveläisten mie-
lenkiinnon. Kiitokset vielä 
kaikille vierailijoille!

Tiellä tavataan!

Marianne ja Jari
Työvarma-hankkeesta

Syötteen yhteismarkkinoin-
nin julkaisema SyöteTalvi 
lehti on valmistunut ja se 
painetaan keskiviikkona 
28.10 Kalevan kirjapainossa 
Oulussa. Lehti ilmestyy kaksi 
kertaa vuodessa: lokakuussa 
SyöteTalvi ja huhtikuussa 
SyöteKesä -lehtenä. Lehti on 

TalviSyöte valmistunut
32 sivuinen, korkeatasoiselle 
paperille painettu tabloid 
kokoinen 4-värillinen julkai-
su. Painos on 80 000 kpl ja 
harkinnassa on, että lehdestä 
otetaan vielä myöhemmin 
lisäpainos jaettavaksi Oulun 
läänin ulkopuolella erikseen 
sovitulla alueella.

Lehti leviää ilmaisjakelu-
na Oulun talousalueelle, sitä 
jaetaan Skiexpo- ja Matka-
messuilla sekä Syötteen ja 
Pudasjärven alueella mat-
kailuyritysten kautta. Lehti 
on myös tarjolla jokaisessa 
Pudasjärven ja lähipaikka-
kuntien alueen majoitus-
kohteessa.

Lehden toimitusneuvos-
tossa ovat Jorma Terentjeff, 
Toni Etelämäki, Juha Kuu-
kasjärvi, Mikko Kälkäjä sekä 
Jouni Ketola. Lehden suun-
nittelusta ja toteutuksesta 
ovat vastanneet Pohjolan 
Mylly ja VKK-Media. (ht)
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Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
Ilmoitusmarkkinointi:  
Pauli Tiiro 
045 110 9012
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Toimittajat: 
Rauni Räisänen 
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Eliisa Niskanen
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDASJÄRVI
-lehti 28/2009

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

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

Hartaus

Pudasjärvi-lehti
on Pudasjärven
Yrittäjät ry:n 
jäsenyritys

Jumala ei unohda 
kansaansa, vaan 

antaa kirkolle uu-
distumisen aikoja 
ja niitä ihmisiä, 
jotka auttavat 

meitä palaamaan 
kristillisen uskom-

me perusteisiin, 
Raamattuun ja sen 
julistamaan uskon-

vanhurskauteen.

Uskon-
puhdistuksen
muistopäivä

22. sunnuntai
helluntaista

Uskon
perustus

Sanajumalanpalvelus
la 31.10. klo 10 seurakuntako-
dissa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, kanttori Jukka Jaakkola.
Lapsityön
pyhäinpäivän kirkkohetki
la 31.10. klo 16.00 kirkossa, toi-
mittaa Jaakko Sääskilahti, kant-
tori Keijo Piirainen, lapsikuoro. 
Kirkkohetken jälkeen lähdem-
me kulkueena viemään kynt-
tilät haudoille, ottakaa omat 
kynttilät mukaan.
Pyhäinpäivän
ehtoollisiltakirkko
la 31.10. klo 19. kirkossa, toi-
mittaa Jaakko Sääskilahti, avus-
taa Juha Kukkurainen, kanttori 
Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. 
Tilaisuudessa luetaan viime py-
häinpäivän jälkeen kuolleiden 

pudasjärveläisten ja Pudasjär-
velle haudattujen nimet.
Messu
su 1.11. klo 10. seurakun-
takodissa, toimittaa Oskari 
Holmström, avustaa Juha Kuk-
kurainen, Henna Savilampi, 
Marja-Liisa Kuosa, kanttori 
Keijo Piirainen, Vox Margarita. 
70-vuotiaiden juhlajumalanpal-
velus.
Jumalanpalvelus
su 1.11. klo 18. yhdessä Puolan-
gan seurakunnan kanssa Puo-
langalla Askanmäessä.
SARAKYLÄ
Pyhäinpäivän
jumalanpalvelus
la 31.10. klo 10 Sarakylän kap-
pelissa. Toimittaa Juha Kukku-
rainen, kanttori Keijo Piirainen, 
Sarakylän kappelikuoro. Juma-
lanpalveluksen jälkeen luetaan 
viime pyhäinpäivän jälkeen Sa-
rakylään haudattujen nimet.
Pudasjärven kirkkomusiikki-
viikko 25.10.-1.11.
KATSO ERILLINEN ILMOI-
TUS
70-vuotiaiden
syntymäpäiväjuhla
seurakuntakodissa su 1.11. al-
kaen klo 10. jumalanpalveluk-

sella. Kirkkokahvit ja 70-vuotta 
heinä-joulukuussa täyttävien 
juhla.
Kirpputori
ke 28.10. ja ke 4.11. klo 10.00-
13.00 talkootuvassa.
Ystävän kammari
ti 27.10. ja ti 3.11. klo 12-14 
seurakuntakodissa.
Omaishoitajat ma 2.11. klo 
11 rippikoulusalissa.
Kuorot:
lapsikuoro to 29.10. ja to 5.11. 
klo 17., Vox Margarita ke 4.11. 
klo 18., eläkeläisten musiikkipii-
ri ke 4.11. klo 13.
Virsi- ja veisukaraoke
seurakuntakodissa pe 30.10. 
klo 18. rippikoululainen saa 
tästä Muu käynti- merkinnän. 
Kahvit.
Perhekerho
to 29.10 ja to 5.11. ja ma 2.11. 
seurakuntakodissa klo 10-13 
Petäjärinteen perhekerho ke 
4.11. klo 10-13.
Lapsiparkki
ke 28.10. ja ke 4.11. klo 10-13 
seurakuntakodissa.
Muskari
Sarakylän koululla to 5.11. klo 
16-17.
Koillismaan kuulovammais-

ten virkistyspäivä
Pudasjärvellä ke 25.11. Aloi-
tamme klo 11.00 Pudasjärven 
kirkossa, tutustumme uusiin 
urkuihin ja saamme kuulla 
urkumusiikkia. Ruokailu seu-
rakuntakodissa klo 12. ja oh-
jelmaa. Lähtökahvit klo 14. 
Liikkuminen omin kyydein. 
Ilmoittautuminen ma 16.11. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon 08-8823100.
Diakoniatyön päivystys ja 
ajanvarausaika
maanantaisin klo 9-11. Henna 
Savilampi 0400-866480 ja Mar-
ja-Liisa Kuosa 040-5396402.
Rauhanyhdistykset:
Pyhäinpäiväseurat la 31.10. 
klo 15. Kurenalan ry:llä, Juhani 
Pitkälä, Timo Aho. Seurat. Ku-
renalan ry:llä su 1.11. klo 13. ja 
klo 18., Timo Aho, Juhani Pitkä-
lä. Seurat Sarakylän koululla su 
1.11. klo 12. ja 19. T. Kajava, O. 
Mäenpää. 3) ilmoitukset:
Kastettu: Petja Vilhelm Ojala
Avioliittoon vihitty:
Pasi Marko Antero Lasanen ja 
Tuija Piritta Parkkila
Kuollut: Väinö Aatami Alatalo 
59, Toini Kyllikki Peltola 62

Pudasjärven Kajastus ry:ssä 
on hankkeen päättymisestä 
huolimatta toimintaa. EU-
ruokien pussittaminen ja 
jakaminen oli yksi hyvä 
erimerkki jäsenten halusta 
tarttua yhteiseksi hyväksi 
tapahtuvaan tekemiseen. 
Runsaat 200 ruokakassia läh-
ti tarvitseviin käsiin parissa 
tunnissa.

Tapahtuman luonteessa 
ja ilmapiirissä oli selkeästi 
ruuan saannin lisäksi myös 
iloista ja huumorintäyteistä 
toisten ihmisten tapaamisen 
ja pienten keskusteluhetkien 
tuomaa ja antamaa virkis-
tystä. Vaihdettiin kaikenlai-
set kuulumiset, muisteltiin 

Iloisia ja tyytyväisiä tunnelmia Kajastuksen 
ruuan jaossa

menneitä, suunniteltiin tu-
levia ja kertoiltiinpa kum-
mitusjuttujakin.

Kajastuksen toimesta on 
aloitettu jaksamista kohotta-
vana toimintana viikoittaiset 
sählypiiri, lauluillat sekä 
keskustelupiiri Osviitassa. 
Kari Juntunen hoitaa yh-
distyksen juoksevia asioita, 
palvelee asiakkaita ja mui-
ta Kajastuksen toimintaan 
mukaan haluavia. Karille 
ja muillekin yhdistyksen 
vapaaehtoistoimijoille voi 
tuoda ja kertoa kiinnostavia 
toimintaideoita.

Sointu Veivo
yhdistyksen jäsen

EU-ruokien pussittaminen ja jakaminen oli yksi hyvä erimerkki jäsenten halusta 
tarttua yhteiseksi hyväksi tapahtuvaan tekemiseen. Kuvassa vasemmalta Juntunen 
Kari, Sointu Veivo ja Pirjo Riihiaho. Kuva: Arja Tuovila. 

Nordean seinässä oleva 
Otto-automaatti siirtyy ku-
luvalla viikolla torstaihin 
mennessä K-Supermarketiin 
sisäänkäynnin viereen. Ot-
to-automaatista voi nostaa 
rahaa kaikkien pankkien 
korteilla.

Kauppiaspariskunta Har-
ri Ja Sarika Piipponen ottavat 
uuden palvelun tyytyväise-
nä vastaan. He uskovat sen 
hyödyntävän paitsi paikka-
kuntalaisia myös ohikulke-
via matkailijoita.

K-Supermarketissa on 
ennestään veikkauksen pis-
te, Ray:n rahapelejä, kierrä-
tyspiste ja nyt myös Otto-
automaatti. (ht)

Nordean
otto-automaatti
siirtyy 
K-Supermarketiin

Pyhäinpäivä, vanhemmal-
ta nimeltään pyhäinmies-
tenpäivä on kirkollinen 
juhlapyhä. Pyhäinpäivää 
vietetään monissa mais-
sa pyhäpäivänä aina 1. 
marraskuuta. Suomessa 
ja Ruotsissa luterilaiset 
viettävät pyhäinpäivää 
nykyään aina lauantaina, 
aikaisintaan 31. lokakuuta 
ja viimeistään 6. marras-
kuuta. Ennen vuotta 1772 
se oli Ruotsissa ja siihen 
kuuluneessa Suomessakin 
viikonpäivästä riippumat-
ta 1. marraskuuta, mutta 
tuolloin se siirrettiin mar-
raskuun ensimmäiseen 
sunnuntaihin. Lauantaina 
se on ollut Suomessa vuo-
desta 1955 lähtien, Ruot-
sissa jo muutamaa vuotta 
aikaisemmin. Samalla Ma-
rian ilmestyspäivä siirret-
tiin sunnuntaille, jolloin 
se menetti merkityksensä 

vapaapäivänä. Pyhäinpäi-
vän siirto sunnuntailta lau-
antaille kompensoi tämän 
vapaapäivän menetyksen, 
sillä tuolloin lauantait olivat 
Suomessa vielä yleensä työ-
päiviä.  Suomessa katolinen 
kirkko viettää pyhäinpäivää 
(kaikkien pyhien juhla) kaik-
kien poisnukkuneiden us-
kovien muistopäivän (sama 
lauantai kuin luterilaisten 
pyhäinpäivä) jälkeisenä sun-
nuntaina eli marraskuun 
ensimmäisenä sunnuntaina. 
Itäisessä kristillisyydessä 
kaikkien pyhien sunnuntai-
ta vietetään ensimmäisenä 
sunnuntaina helluntain jäl-
keen. Vuonna 2009 se on 7. 
kesäkuuta.

Historia
Nykyinen suomalainen py-
häinpäivä on yhdistelmä 
kahdesta varsinkin katolisen 
kirkon keskiajalta lähtien 

viettämästä juhlasta, jotka 
ovat kaikkien pyhien päivä 
1. marraskuuta ja kaikkien 
uskovien vainajien muis-
topäivä 2. marraskuuta. 
Alunperin kaikkien pyhien 
päivää alettiin viettää 300-
luvulla Syyriassa ja kaik-
kien uskovien vainajien 
muistopäivää 900-luvulla 
Ranskassa. Suomessa siitä 
on tullut yleinen vainajien 
muistopäivä. Silloin monet 
vievät läheisten haudalle 
esimerkiksi kynttilän tai 
kukkia kuolleiden muistok-
si. Kotona voidaan myös 
sytyttää kynttilä läheisen 
muistoksi.

Ennen uskonpuhdistus-
ta katolinen kirkko vietti 
Suomessakin vuosittain mo-
nia juhlapäiviä pyhimysten 
muistoksi, ja monet niistä 
olivat samalla pyhäpäiviä. 
Kun Suomi kuninkaan käs-
kyllä siirtyi luterilaisuuteen, 

useimpia pyhimysten päiviä 
lakattiin viettämästä, mutta 
”kaikkien pyhien päivä” 
eli pyhäin miesten päivä 
säilyi.

Vanhoista ajoista on 
Suomessa vietetty syksyllä 
sadonkorjuun päättymi-
sen jälkeen kekriä. Koska 
se ajankohdaltaan sattui 
lähelle kristillistä pyhäin-
päivää, se on myöhempinä 
aikoina usein samastettukin 
pyhäinpäivän kanssa, josta 
kansanomaisesti onkin käy-
tetty myös nimitystä kekri, 
jota vietettiin mikkelinpäi-
vän (29.9.) ja nykyisen py-
häinpäivän välisenä aikana, 
tarkka ajankohta määräytyi 
kulloisenkin vuoden syys-
toimien mukaan. Sana kekri 
tarkoitti kansankielessä vii-
meiseksi jäämistä tai jonkin 
päättymistä, ja kekri merkit-
si myös vuoden vaihtumista 
maatalousyhteisössä.

Pyhäinpäivänä on aika muistaa poisnukkunutta läheistä
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Järjestäjät olivat tuoneet telt-
takatoksia, jossa esittelivät 
omaa toimintaansa. Kaikille 
tarjottiin kahvit, grillimak-
karaa paistettiin ahkeras-
ti tynnyrin puolikkaaseen 
tehdyllä nuotiolla ja yleisöä 
viihdytti myös paikallisen 
Suopunki-yhtyeen hanuri-
musiikki ja lauluesitykset. 
Kaikkien kävijöiden kesken 
arvottiin raivaussaha, jonka 
voitti Mika Pesonen.
 Juontajana toiminut Met-
sänomistajien liitto Pohjois-
Suomen aluejohtaja Pekka 
Saikkonen arvuutti ohjel-
man lomassa Ikosen veljes-
ten puutavararekan nupissa 
ollutta puutavaran painoa. 
Oikea vastaus oli 10 620 kg, 
jonka lähimmäksi arvasi 
Pudasjärvi-lehden päätoi-
mittaja Heimo Turunen ja 
sai lämpimät Stora Enson 

Puu kasvaa – Metsä nousee
-metsäpäivä sai suuren suosion
Pudasjärvellä toimivat metsäalan ammattilaiset 

uskovat vahvasti siihen, että Puu kasvaa ja 
Metsä Nousee. Teeman ympärille he järjestivät 
yhteisesti perjantaina 23.10 metsänomistajille 

tarkoitetun Metsäpäivän K-Supermarketin 
ja huoltamo Total Partsin pihapiiriin. 

Kutsua noudatti nelisensataa metsäasiasta 
kiinnostunutta ja aamupäivällä puutavara-

ajoneuvoilla rajatulla alueella oli jopa tungosta. 

sponsoroimat villasukat. 
Metsäpäivän järjestelyissä 

olivat mukana Pudasjärven 
Metsänhoitoyhdistys, Poh-
jois-Pohjanmaan Metsäkes-
kus, Metsäliitto, Vapo, Stora 
Enso, L&T Biowatti, Pölkky, 
Säätötuli, Pudas-Kone, Pien-
konehuolto Keskiaho ja K-
Supermarket Pudasjärvi. 

Biowatti erikoistunut 
energiapuuhun
Toimintamme painottuu 
nuoriin metsiin ja tavoitel-
laan puhtaasti energiapuun 
hankkimista, joka alue on 
ydinosaamistamme, kertoi 
L&T Biowatin edustaja Jark-
ko Honkanen. 

-Koko ketju löytyy omas-
ta takaa. Metsän hoitopa-
ketti voidaan tehdä suoraan 
metsänomistajan kanssa 
avaimet käteen periaatteella. 

Jos kohde on oikea, tämän 
hetken hintatasolla metsän-
omistaja saa energiapuusta 
paremman tuoton, kuin 
ainespuukorjuusta. Väli-
käsiä täytyy kuitenkin olla 
mahdollisimman vähän. Jos 
metsäkohteessa on yli kol-
masosa ainespuuta, silloin 
se kannattaa ottaa erilleen 
ja loppu korjata energia-
puuksi. 

-Kaikissa koneketjuissa 
on puntarimittausjärjestel-
mä, jossa mittaus tapahtuu 
kuormaa purettaessa. Mitta-
ustulos tuo samalla tilin ko-
neurakoitsijalle. Koska oma 
leipäkin on mittaustulok-
sesta kiinni, koneurakoitsija 
valvoo samalla metsänomis-
tajan etua. 

-Metsänomistaja ja ko-
neurakoitsija saavat tilin 
heti kun puuaines on ajettu 
tien varteen. Metsäyhtiön ei 
kuitenkaan kannata hakettaa 
tuoretta tavaraa, vaan antaa 
sen kuivua pinossa. Kuivaes-
saan puuaines kutistuu. Hä-
vikki tulee tässä tapauksessa 
metsäyhtiön piikkiin, koska 
mittaus on tehty painon 
mukaan heti hakkaamisen 
jälkeen. Ilmavuus on kuivu-
misen kannalta pinossa tär-
keä. Ammattiajurit osaavat 
tehdä pinon, jossa risuista on 
pinossa katos lipan kanssa, 
valistaa Jarkko Honkanen. 

Metsä vihreää kultaa
-Metsä on vihreää kultaa, 
painotettiin Pudasjärven 
Metsänhoitoyhdistyksen 
pisteessä. 

-Pidä metsäsi kasvussa, 
metsänhoito on ympäristö-
teko ja Metsänhoitoyhdistys 
on metsänomistajan asialla 
sekä puhuu metsäsi kieltä, 
olivat myös ajankohtaisia 
teesejä. 

Metsäkeskuksen teltal-
la esiteltiin muun muassa 
Bioenergian edelläkävijät 
–hanketta. Energianeuvoja 
Timo Vanhala kertoi, että 
tavoitteena on energiayrit-
täjyyden lisääntyminen neu-
vonnallisin ja esimerkkien 
avulla sekä puuenergian 
käytön lisääntyminen läm-
pö- ja voimalaitoksilla sekä 

pienkiinteistöissä. 
Metsäliiton ostoesimies 

Veli Nikula kertoi, että puu-
kauppa on piristynyt. 

-Puutavarapinot ovat 
hävinneet kesän kulues-
sa teiden varsista ja uutta 
raaka-ainetta ostetaan koko 
ajan tehtaalle. Erityisesti 
tarvitaan tukkipuuta, mut-
ta kaikenlaisetkin leimikot 
kiinnostavat ja niitä voi tar-
jota. Hinta voisi olla pa-
rempikin. Olen sitä mieltä, 
että nyt on oikea aika tehdä 
aikaa vieviä hoitohakkuita ja 
hinnan noustessa voi sitten 
myydä suurempaa puuta, 
tuumaili Nikula.

Stora Enson pisteessä 
hankintaesimies Aimo Kai-
vorinne kertoi myös puu-
kaupan piristyneen. Hän 
neuvoi puukaupan tekijöitä 
ohjaamaan puukaupparahat 
SE tähtitilille, jossa rahoille 
maksetaan tällä hetkellä 
viiden prosentin tuottoa. 
Puukauppa- ja metsäasioita 
neuvottiin hoitamaan omal-
la tietokoneella monipuo-
lisen ja kehittyvän eMetsä-
palvelun avulla. 

Vapo oli tuonut ener-
giapuukalustoa paikalle. 
Energiapuun hankinnan 
puuvastaava Heikki Jun-

tunen sanoi energiapuuta 
kohtaan kiinnostuksen li-
sääntyneen viimeaikoina. 
Vapo ostaa energiapuuta 
suoraan metsänomistajilta 
sekä Metsänhoitoyhdistys-
ten kautta. Juntusen kanssa 
Metsäpäivään osallistui pu-
dasjärveltä lähtöisin oleva 
tyrnäväläinen koneyrittäjä 
Lasse Kerälä, joka Vapon 

sopimusyrittäjänä kertoi 
pystyvänsä tekemään myös 
puukaupat metsänomistajan 
kanssa. 

Säätötulen pisteessä 
Kyösti Hökkä kertoi hak-
keen ja pelletin polttamisen 
lisääntyneen omakotitalojen 
lämmityksessä. Hän esitteli 
Säätötulen biopoltinjärjes-
telmää, joka voidaan laittaa 
entisen kattilan puuluukun 
tai öljyaukon paikalle. -Vaik-
ka poltetaan puuhaketta, 
tästä ei tule tuhkaa, kertoi 
Hökkä. 

Pudas-Kone Oy:n teltta-
katoksessa olivat esillä rai-
vaus- ja moottorisahat, joita 
esitteli Timo Talala. 

-STIHL testaa moottorisa-
hojaan yhteistyössä suoma-
laisten metsureiden kanssa. 
Näin voimme vakuuttaa, 

Pudasjärven Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Pirkko Saastamoinen huolehtimassa Metsäpäivän 
osallistujien viihtyvyydestä.

Myös nuotiossa paistetut grillimakkarat maistuivat.

Metsäkeskuksen neuvontapisteessä energianeuvoja 
Timo Vanhala juttelemassa Raili Lehtolan ja Kaisu 
Mikkosen kanssa.

Jari Keskiaho juttelemassa mönkijän kätevyydestä metsänomistaja Pertti Mannisen 
kanssa. Taustalla Mika Pesonen, joka ei vielä kuvanottohetkellä tiennyt, että tulee 
voittamaan arvonnassa raivaussahan.

Pudasjärven Martat olivat järjestäneet kahvitarjoilu-
pisteen.

että sahat toimivat moitteet-
tomasti myös Suomen olo-
suhteissa. STIHL on kehittä-
nyt muun muassa maailman 
kevyimmän ammattisahan, 
kertoi Talala. 

Pienkonehuolto Keskiaho 
oli tuonut kaksi mönkijää, 
joista toinen oli varustettu 
puukärryllä ja nostimella. 
–Vierestä tämä nostin pystyy 

nostamaan 200 kilon painoi-
sen puupölkyn ja helpottaa 
ja nopeuttaa puukuorman 
tekemisessä, kertoi yrittäjä 
Jari Keskiaho. Hänen kans-
saan oli juttelemassa Pertti 
Manninen Marikaisjärveltä. 
Pertti kertoi tehneensä toissa 
talvena omalla maallaan 
puusavotan, jossa ajoi mön-
kijällä noin sadan kiinto-
kuution puut metsästä tien 
varteen. –Monet isännät 
kävivät mielenkiinnolla kat-
somassa työmaata ja ainakin 
yksi tuttu isäntä Sarakylältä 
vakuuttui mönkijän tehok-
kuudesta ja hankki myös 
sellaisen, tuumaili Pertti. 

Heimo Turunen
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Fysioterapeutti Katja Huu-
rinainen on työskennellyt 
itsenäisenä yrittäjänä Kure-
nalla jo maaliskuun lopulta 
lähtien. Alkuun yritys toimi 
sekä Pudasjärvellä että Tai-
valkoskella, mutta koska 
Pudasjärvellä oli suurempi 
tarve, toiminta painottui 
Pudasjärvelle. Yritystään 
Katja pyöritti alkuun fysio-
terapeutti Riitta Tiaiselta 
vuokraamissaan tiloissa Ju-
kolantiellä.

Katjalla on ollut jo pi-
tempään mielessä laajen-
taa yritystään. Hän kertoi 
huomanneensa Kurenalla 
olevan tarvetta sellaiselle 
kuntosalille, jossa voi käydä 
treenaamassa aivan tavalli-
nen kunnostaan huolta pitä-
vä kansalainen. Muutaman 
kuukauden miettimisen 
jälkeen hän päätti toteuttaa 
suunnitelmansa. 

Uusi kuntokeskus avataan kekrin jälkeen
Torinlaidalle vapautuneet apteekkitilat eivät 

ehtineet olla kauan tyhjillään, kun niihin avataan 
hulppea kuntokeskus. Sen erikoisuutena ovat 
muun muassa infrapunasauna ja juoksumatto. 
Keskus avataan marraskuun toisena päivänä, 
jolloin siellä on avoimien ovien päivä kello 12-

19. Tarjolla on kahvia ja pullaa. 

Entisen apteekin tilat ovat 
oikein hyvät ja yritykselle-
ni sopivat. Kaiken lisäksi  
yritykseni on keskeisellä 
paikalla. Remontin jälkeen 
tiloista löytyvät tilat kunto-
salille, hierojalle, infrapuna-
saunalle ja fysioterapialle, 
Katja esitteli viime viikolla 
tiloja, joissa oli vielä meneil-
lään remontti.  

Ohjattua toimintaa
Katja Huurinainen valmistui 
fysioterapeutiksi helmikuus-
sa 2009. Hän on toiminut 
opiskelujensa ohella hie-
rojana kaksi vuotta Oulun 
seudulla.

Katja kertoi huomanneen-
sa, että monet arkailevat 
mennä kuntosalille, jos siellä 
ei ole ohjausta. 

Kuntosalilleni tulee HUR-
Finlandin paineilmalla toi-

mivat kuntosalilaitteet ja 
aerobisia laitteita, kuten 
muun muassa juoksumatto, 
Katja kertoi kuntosalin va-
rustuksesta. 

Ohjatut ryhmät alkavat 
marraskuun 9. päivänä. Oh-
jatuissa ryhmissä toimin itse 
ohjaajana. Pidän ensin alku-
lämmittelyn ja sen jälkeen 
circuit-tyylisen kuntopiirin 
laitteissa sekä loppuvenyt-
telyn. Asiakkailla on mah-
dollisuus ehdottaa/toivoa 
ryhmiä, joista voi minulta 
tiedustella. Minulta on toi-
vottu jo muun muassa laih-
dutusryhmää. Se toteutuu, 
mikäli ryhmä kiinnostaa 
ihmisiä, Katja lupailee. 

Kuntokeskuksen erikoi-
suutena on infrapunasauna, 
jota monet asiakkaat ovat jo 
ehtineet toivoa ja odotella. 
Infrapunasaunan tervey-
dellisiä vaikutuksia ovat 
muun muassa verenkierron 
ja aineenvaihdunnan vilkas-
tuminen.

Olen kuullut että infra-
punasauna olisi ollut Hy-
vän olon messuilla joitakin 
vuosia sitten esitteillä, mutta 
tietääkseni sellaista ei tällä 
hetkellä ole Pudasjärvellä 
missään muualla. 

Lisäksi vuokraan tiloja 

Yrittäjä Katja Huurinainen esittelee kuntokeskuksessa olevaa infrapunasaunaa.

myös muille hoitoalan yrit-
täjille. Muun muassa kou-
lutettu hieroja Eija Juurikka 
tulee pitämään vastaanotto-
aan kuntokeskuksen tiloissa 

tiistaisin.
Kuntokeskuksella on jo 

nimikin tiedossa, mutta sen 
yrittäjä haluaa julkistaa vas-
ta avoimien ovien päivänä, 

Hermoratahieronta on Ullan 
mukaan kehon ääreisher-
moston käsittelyä ja siinä 
huomioidaan poikittaiset 
ja pitkittäiset hermoradat, 
isot- ja pienet aivot, keski- ja 

Hermoratahieronnasta apua vaivaan kuin vaivaan
Hermoratahieronta on ääreishermoston tehokuntoutusta ja 

sidekudoskäsittelyä. Se auttaa moneen vaivaan – melkeinpä 
kaikkiin vaivoihin. Hermoratahieronta on kokonaisvaltaista hoitoa. 

Hermoratahieroja Ulla Niemelä asuu Ranualla, mutta hän pitää 
vastaanottoaan myös Pudasjärvellä. 

väliaivot sekä aistit.  
Hoidolla kuntoutetaan 

ihmisen ääreishermosto niin 
hyvin, että saadaan myös 
keskushermosto toimimaan 
kunnolla, Ulla opasti hoidon 

Hermoratahieroja Ulla Niemelä tykkää työstänsä, josta 
hän on itsekin saanut apua omiin vaivoihinsa.   

tavoitteista.
Alkuperäisessä kokonais-

valtaisessa hermoratahie-
ronnassa otetaan huomioon 
yliedustuksen suhde ali-
edustukseen. Kun aivot pys-
tyvät hallitsemaan koko ke-
hon toimintoja, keho pysyy 
tasapainossa, hän sanoi.

Hermoston 
tehokuntoutus ja 
paranemiskriisi
Hoito aiheuttaa aluksi muu-
toksen huonompaan suun-
taan. Näin käy Ulla Nie-
melän mukaan esimerkiksi 
kroonisissa sairauksissa, 
joissa on tyypillistä runsas 
kuona-aineiden kertyminen 
kudoksiin. 

-Hoidettavan vointi voi 
edellä mainituissa tapauk-
sissa muuttua tilapäisesti 
huonommaksi, koska eli-
mistöstä poistuu valtavia 
määriä kuona-aineita. Ke-
hon puhdistuessa joutuvat 
erityselimet, kuten maksa, 
munuaiset, keuhkot ja iho 
suuren työtaakan alle, Ulla 
selostaa hoidon seuraamuk-
sia.

Seurauksena on niin sa-
nottu paranemiskriisi, jon-
ka aikana esiintyy voinnin 
heikentymistä ja liiallisesta 
eritystoiminnasta johtuvia 
oireita, kuten päänsärkyä, 
ihottumaa, limaneritystä 
ja kuumetta.  Kriisi kestää 
muutaman viikon ja hoitoa 
ei saisi keskeyttää, vaan 

hoidettavan tulee kestää 
oireet.

Tehokuntoutus auttaa 
lihasvaivoista useimpiin 
kroonisiin sairauksiin sekä 
särky- ja kiputiloihin. Hoito 
auttaa päänsärkyyn, niska- 
ja hartiavaivoihin, selkäki-
puihin, allergiaan, reumaan, 
vatsavaivoihin, ruuansula-
tusvaivoihin, migreeniin, 
maksavaivoihin, kilpirauha-
sen toimintahäiriöihin, Ulla 
luetteli pitkän listan, jota 
voisi vielä jatkaakin.   

Raskaana oleville ja hil-
jattain leikkauksissa olleille 
hoitoa ei voi antaa. Leikka-
uspotilaalle voidaan antaa 

hoitoa kahdeksan viikon 
toipumisajan jälkeen.
Fysiologiaan 
perustuvaa hoitoa
Ullan mukaan hoito vaatii 
oman aikansa, koska se on 
aikaa vievää. Hoitokerta kes-
tää 1,5 – 2 tuntia. Käsittelyn 
tehostamiseksi viikon välein 
olevia hoitokertoja tarvitaan 
viidestä kymmeneen.

-Hoidon tavoitteena on 
saada kehon hermosolut 
toimeliaiksi ja hoidon pii-
riin, maksan entsyymikanta 
elpymään ja solun sisäinen 
tasapaino eli homeostaasi 
palautumaan. Hoitoa tulisi 
jatkaa yksilöllisen tarpeen 

mukaan kahden, neljän vii-
kon välein, hermoratahiero-
jan työtä vuosien ajan tehnyt 
Ulla kertoi.

-Ihmetekoja ei tehdä eikä 
tehokuntoutus ole hokkus-
pokkus-hoito, vaan se perus-
tuu fysiologiaan. Hoidolla 
ei paranneta, vaan autetaan 
kehon omia parannusvoimia 
saattamaan keho takaisin 
normaalitilaan, jonka vuoksi 
sairauksien syyt poistuvat. 
Yksilöllisiä eroja tietenkin 
ilmenee., vuoden vaihteessa 
mestarihermoratahierojaksi 
valmistuva Ulla Niemelä 
kertoi.(rr)

· allergiat
· niska-, hartiakipu
· astma 
· päänsärky
· diabetes
· reuma
· halvaantuminen  
· ruoansulatus- ja imeytymishäiriöt
· hormonaaliset häiriöt 
· selkäkipu

· ihottuma 
· sydän-, maksa- ja munuaisvaivat
· kolmoishermovaivat 
· unettomuus
· lapsettomuus
· vatsavaivat
· migreeni
· vauvan koliikki
· määrittelemättömät kivut tai vaivat,
  joita koululääketiede ei ole tunnistanut

jolloin tiloihin voi käydä 
tutustumassa.

Rauni Räisänen

Lähde: http://www.hermoratahieronnanmestarit.fi

Mihin sairauksiin tehokuntoutus auttaa?
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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 osoitteeseen: Toritie 2, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 
15 euroa +alv (18,30 e). Tai jos haluat ilmoitukseeen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa +alv (18,30 e).
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Myydään
Ilmoita Pudastorilla

ilmaiseksi!

Hautakivet

Taksipalvelut

Polttopuita Kuljetus- ja
muuttopalvelut

Pankki- ja
lakipalvelut

Pesulapalvelut

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

www.koilliskivi.com

puh. 0400-891 974

Poromiehentie 1, Pudasjärvi
1 + 8 henkilöä

invahissi, paarivarustus

TAKSI
Hannu Klemetti

puh. 0400 287 333

Leikkaa talteen

LUMI JA PAKKASET
TULEVAT!

Varaudu talventuloon

MYYTÄVÄNÄ
kuivaa koivuhalkoa

30, 40 JA 50 cm

Edullisesti kuljetuksineen
Ranua-Rovaniemi-Syöte-Pudasjärvi  

alueille

Soita numeroon
0400 -384 485



§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904

Kaisa Teivaanmäki
OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Teuvo Perätalo
varatuomari

Haaraniementie 4-6, 
93400 Taivalkoski

TAIVALKOSKEN 
PESULA

(08) 841 080
040-723 5788

puh. (08) 821444

Taksit
24 h
Pudasjärven
taksiasema

Seulan Metsästysseuran

Seulan Metsästysseuran hirvipeijaat pidettiin 
lauantaina 24.10.2009 entisellä Seulan koululla. 

Peijasvieraita oli 130 henkeä. Keittoon oli 
käytetty kahden vasan lihat ja tunnelma oli 
hilpeän lupsakka onnistuneen jahtisyksyn 

päätteeksi.
Jorma Kemppainen

hirvipeijaat

Liikehakemisto

Hyvä kuntopyörä ja säh-
köinen lämpötyyny. p. (08) 
822129.

ottaa vastaan hammasproteesipotilaita
Ranualla Hotelli Ilveslinnassa sekä Posiolla.

Myös koti- ja laitoskäynnit.

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

HYVÄ HAMMAS 
Jyrki Isojärvi

Ajanvaraukset 
020 743 3940 tai 040 738 8916

Erikoishammasteknikoita

Yrittäjä, olisiko
liikehakemisto-

ilmoituksesi tässä?

Kokki tarkistaa tilanteen.

Ruokailua aloitellaan. Peijasvieraita oli 130 henkeä.

Kalle Kuurola keskustelee nuoremman jahtikaverin 
kanssa menneistä ajoista. Kalle lienee Pudasjärven 
ensimmäinen hirven kaatoluvan saaja vuonna 1946.

Jahtipääll ikkö 
myhäilee tyyty-
väisenä onnis-
tunutta jahtikaut-
ta.

Keittoon oli käytetty kahden vasan lihat.

Peijaiset (murteissa myös peijahaiset, peijaat, peijaajaiset) ovat karhun tai muun ison riistaeläimen kaadon ja itse kaadon kohteeksi joutuneen eläimen kunniaksi järjestetyt 
pidot. Rituaalissa saaliiksi saatu eläin pyrittiin palauttamaan uuteen elämään metsästysmaille. Peijaisilla pyrittiin turvaamaan, että metsässä olisi riistaa jatkossakin. Tällaisia 

rituaaleja tunnetaan monilta pohjoisilta kansoilta, itämerensuomalaisten lisäksi esimerkiksi obinugrilaisilta ja Pohjois-Amerikan intiaaneilta. Hirviä on voitu peijastaa muinoinkin, 
mutta nykyiset hirvipeijaiset edustanevat uutta perinnettä. Hirvipeijaiset ovat lähinnä sosiaalinen tapahtuma joihin yleensä kutsutaan jahdissa käytettyjen alueiden maanomistajia.

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Raija Puurusen grafi ikkaa
18.9.2009 - 30.10.2009 Pudas-
järven kirjastossa. Näyttely on 
avoinna kirjaston aukioloaikona.
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 
luonnonmateriaalitaiteesta.
Näyttely on osa perinteisiin 
pohjaavan suomalaisen yhtei-
sön, Osuuskunta Lumimuu-
toksen työtä. Lumimuutoksen 
päämääränä on rakentaa ja 
ylläpitää tervettä luontosuhdet-
ta käytännön keinoin.
Vilho Outilan ”Elämää 
Iijoella” -näyttely
7.10.- 18.11.2009 Taidehuone 

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!

Pudikissa ma-ke klo 15-20  ja   
la-su klo   14-17. Puureliefejä 
ja pienoisveistoksia. Vilho 
Outila tavattavissa Taidehuone 
Pudikissa keskiviikkona 21.10. 
ja 28.10. klo 18-20.
Karaoke 30.10. klo 21Pärjän-
kievarilla. 
Halloween bileet 30.10. Ho-
telli-Ravintola Kurenkoskessa.
Lasten Halloween biletyk-
set ja Karkkibingo 31.10. klo 
19 Pärjänkievarilla.
Katri  Ylander
31.10 klo 21 alkaen Hotelli Iso-
Syöte&Safarilla.
Talvikauden avajaisbileet ja 
bilebändi Visione 31.10. klo 
22 Pärjänkievarilla.
Ässät 31.10. Hotelli-Ravintola 
Kurenkoskessa.
Kirkkomusiikkiviikko 
25.10.2009 - 1.11.2009. Katso 

ohjelma alta. Lisätiedot Jukka 
Jaakkola ja Keijo Piirainen
etunimi.sukunimi@evl.fi 
040 5519528, 040 5216769
Hannu Jore luennoi 3.11. 
klo 18  Kurenalan koululla.
Yääk, ötökkä -päivä 
7.11.2009 klo 11.00-14.00 
Syötteen luontokeskuksessa.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Isänpäiväkahvit
7.11.2009 klo 12.00 Livon 
Hirvikodalla.
Pelimatka Oulun Kärppien 
kotiotteluun (Kärpät-
HPK) 10.11.2009. Lähtö Tuu-
rituvalta klo 17.00. Tarkemmat 
hintatiedustelut ja varaukset 
viimeistään 7 vrk ennen peliä: 
Marko Koivula 0400 - 771 118 
tai Tuuritupa 0400 36 31 33 
Lisätiedot: marko.koivula(ät)
pudasjarvi.fi 
0400 771 118

Maanpuolustusnaisten ja 
veteraanien kirkkopyhä
15.11.2009 klo 10.00-12.00 
Seurakuntakodilla. Jumalanpal-
velus, jossa lottapukuiset naiset 
keräävät kolehdin ja toimivat 
tekstinlukijoina. Kahvitus, jossa 
”lotat” tarjoilevat, keskustelua 
ja muistelua menneiltä vuosilta.
Kaamoksen kaatajaiset
25.11.2009 klo 18.00 alkaen
Jyrkkäkosken hiekkamontulla.
Tanssit 28.11.2009 klo 21-02 
Möykkälässä. Esiintyjänä Anna-
Liisa Räsänen yhtyeineen.
Itsenäisyyspäivän tanssiai-
set 5.12.2009 Liikuntahallilla.
Itsenäisyyspäivän juhlal-
lisuudet Pudasjärvellä 
6.12.2009 kirkossa ja seura-
kuntakeskuksessa. Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.
Kauneimmat joululaulut 
joulupuurolla 13.12.09 klo 
14 alkaen Livon koululla.

Katri Kemppanen on 42-
vuotias, viiden lapsen äiti 
Pudasjärveltä. Hän on am-
matiltaan sairaanhoitaja/
terveydenhoitaja, mutta 
sairastumisen vuoksi hän 
on ollut eläkkeellä reilun 
vuoden. 

Tilkkutöitä hän on tai-
teillut vuodesta 1989 asti eli 
20 vuotta. Tilkkumuistoja 
näyttely on samalla tekstii-
litaiteilijauran 20-vuotisjuh-
lanäyttely. 

Katri toimii myös tilk-
kutöiden opettajana Pudas-
järven Kansalaisopistossa. 
Hän on myös Pudasjärven 
Tilkkukillan vetäjä sekä kuu-
luu Suomen Tilkkuyhdistys 
Finn Quiltiin

Tilkkumuistoja on Katri 
Kemppasen neljäs yksityis-
tilkkunäyttely. Lisäksi hän 
on osallistunut myös usei-
siin yhteisnäyttelyihin ym-
päri Suomea.  Tilkkutöissään 
Katri käsittelee elämäänsä, 
sairastumistaan ja muita 
hänelle tärkeitä asioita. Tilk-
kujen ja värien kautta voi 
käsitellä omia tunteitaan ja 
elämäntilanteita, iloa ja su-
rua. Tilkkutyöt ovat Katrille 
elämäntapa, keino selviytyä 
eteenpäin. Hän rentoutuu ja 
virkistyy tehdessään tilkku-
töitä tai muita käsitöitä. 

- Tässä harrastuksessa ei 
voi tulla koskaan valmiiksi, 
aina on uutta opittavaa. Elä-
mähän on kuin tilkkutäkki, 
yhtä värikäs ja vivahteikas, 

Katri Kemppasen 
Tilkkumuistoja 

Katri Kemppasen Tilkkumuistoja 
–tekstiilitaidenäyttely on Hyvän mielen 
galleriassa Oulussa. Katri Kemppanen 
on koonnut näyttelyynsä 20-vuotisen 

”tilkkutyöuran” aikana tehtyjä, hänelle tärkeitä 
tilkkutöitä. Hän käy läpi muistojaan, joita 

on taiteillut kankaille. Näyttely jatkuu 10.11. 
saakka. 

Katri kertoo fi losofi sen ru-
nollisesti.

- Kaikkiin esillä oleviin 
töihin liittyy tarina. Usein 
tilkkutyön aihe nousee esiin 
yön pitkinä tunteina. Silloin 
on noustava ylös ja piirret-
tävä ajatuksensa paperille, 
kirjoitettava ideat ylös. Siitä 
työskentely lähtee etene-
mään ajatusten tasolla, tu-
lee uusia piirroksia ennen 
kuin idea lähtee siirtymään 
paperilta kankaille. Suunnit-
teluvaihe voi kestää todella 
pitkääkin, kuten esimerkiksi 
työni Särkynyt saviruukku 
valmistui mielessäni tois-
ta vuotta ennen kuin itse 
olin valmis toteuttamaan 
suunnitelmani kankaille. 
Joskus aiheet tulevat näkyi-
nä silmiemme eteen, ihan 
odottamatta. Silloin näemme 
valmiin työn jo sielumme 
silmin. Joskus aihe nousee 
pelkästä sanasta tai runosta 
ja siitä ajatus lähtee muo-
toutumaan, Katri avaa tilk-
kutaidettaan, jota voi käydä 
ihailemassa Hyvän mielen 
galleriassa. Se sijaitsee Hy-
vän mielen talossa Oulussa, 
osoitteessa Puusepänkatu 
4. Hyvän mielen galleria 
on avoinna maanantaisin ja 
keskiviikkoisin kello 9-17.30, 
tiistaisin ja perjantaisin kello 
9-14 sekä torstaisin 9-16.

Jani Laitinen
Rauni Räisänen

Kertomattomia tarinoita riit-
tää, toteaa Teo Sorri  kirjan 
Syötteen poluilta ja polkujen 
varsilta -kirjan julkistamis-
tilaisuudessa Syötteen ko-
takahviossa keskiviikkona 
21.10.2009.

Pirteä  76 -vuotias  kirjai-
lija Teo  Sorri kertoo kirjaa 
tehdessään ja tarinoita ke-
rätessään tulevan  tuhansia 
ajokilometrejä auton mitta-
riin. -Vaimon avustuksel-
la kirja ja tarinat kootaan 
kansiin.

Teos kertoo Pohjois-Poh-
janmaalla ja Koillismaal-
la, Suomen eteläisimmällä, 
Syötteen tunturialueella si-
jaitsevasta erämaa-alueesta, 
joka sisältää neljään osaan ja-
kautuvan kansallispuiston.

Erämaan kuvauksessa 
korostuvat Syötteen eri-
tyinen luonto, maaperä ja 
kivilajit. Teoksessa nousevat 
esille kruunun metsätorpat , 
elämä metsätorpissa , talou-
denpito, luonnonlääkitys, 
karjanhoito ja niittyvainiot 

Syötteen poluilta ja polkujen varsilta

Särkynyt saviruukku. Katri Kemppanen taiteilee tuntei-
taan ja tärkeitä muistojaan tilkkutöihin.  

 -Vaimon avustuksella kirja ja tarinat kootaan kansiin, 
toteaa Teo Sorri vaimonsa Raunin viereltä.

sekä suurten savottojen aika-
kausi, poronhoito ja vanhat 
poroaitaukset , vuosittainen 
eränkäynti, luonto ja tai-
kausko.

Oman lukunsa saavat 
teoksessa erämaan tapahtu-
mat ja kokemukset rappaso-
dan ja isonvihan ajoilta.

Syötteen poluilta ja pol-
kujen varsilta teos sopii 

luontokeskustelujen virittä-
jäksi niin kansallispuistoissa 
kuin kouluissa. Kalastaja- ja 
metsästäjäpiireissäkin herät-
tänee kiinnostusta.

Työn alla on  värikäs  
elämäkerran kirjoitus evak-
kopojasta veteraani  Mikko 
Valtosesta.(s-lt)

Keskiviikon Pudasjärvi-leh-
destä ilmoituksen luettuani 
suuntasin kohti Syötettä ja 
siellä olevaa kylätaloa, jossa 
vietettiin naisten hemmotte-
lupäivää.

Hemmottelupäivältä se 

todellakin tuntui, kun tarjol-
la oli tatuoijia, kosmetologia, 
parturia, jalkojen hoitoa ja  
kaikkea mitä nainen tarvit-
see hemmottelupäivänään.

Alusvaateostokset, kau-
neudenhoitotuotteet ja ko-

rutkin oli mahdollista hank-
kia saman katon alta.

Oli kiva nähdä hemmot-
telun jälkeisiä tyytyväisiä 
ilmeitä. Hemmottelu oli tosi 
ihanaa.

Naisia oli kokoontunut 

runsain joukoin paikalle ja 
kaikki eivät varmaan eh-
tineet saada hemmottelua 
itselleen. Jäämme odottele-
maan tämänkaltaisia päiviä 
lisää!(s-lt)

Ainutlaatuinen yritys  Kulkuri  Hopeapuoti 
suunnittelee ja valmistaa korunsa Pudas-
järvellä ja kylläpäs siinä olikin ihastele-
mista, kun katselin heidän valmistamiaan 
koruja.

Hemmottelua päästä varpaisiin

Kirjan julkistamistilaisuudessa olivat myös Atte Sär-
kelä (oik.) ja Saara Airaksinen (keskellä). 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

Järjestävät: 
Pudasjärven kaupungin
perhepalvelut ja koulutoimi, 
LC Leijonat ja Hilimat

Vanhempi rikoskonstaapeli,
kouluttaja, valistaja

HANNU JORE
luennoi:

Tiistaina 3.11.09 klo 18
Kurenalan koululla

Tervetuloa!

» erilaisista päihteistä 
» vanhempien, koulun ja
   julkisen sektorin
   roolista kasvatuksessa, 
» kotiintuloajoista ja 
» hoitoonohjauksesta

vanhemmille ja muille
asiasta kiinnostuneille

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

Koulutuslautakunnan
päätöksiä

Koulukuljetusten suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana 
on ollut perusopetuslain koulumatkoja koskeva pykälä, 
koulutuslautakunnan päättämät kuljetuksen periaatteet sekä 
kunnan järjestämään joukkoliikenteen käyttöön liittyvät 
periaatteet. Eräissä tapauksissa oppilaan huoltajalla on mah-
dollisuus kuljettaa oppilaita kouluun virkaehtosopimuksen 
mukaisella korvauksella. Sivistystoimen johtosäännön mu-
kaan sivistysjohtaja päättää koulumatkaeduista lautakunnan 
määrittelemien kuljetusperusteiden pohjalta.

Koulut ovat antaneet tiedot kuljetusoppilaista ja -kus-
tannuksista. Yhteenvedon mukaan lukuvuonna 2009 -10 
kuljetusoppilaita on peruskouluissa 569. Perusopetuksen 
oppilaidenkyyditykseen on varattu vuodelle 2009 määrära-
haa 1 015 000 euroa. Lukiossa kuljetuksessa on 56 opiskelijaa, 
41 kulkee päivittäin15 viikonloppuisin. Koulutuslautakunta 
merkitsi lukuvuoden 2009 -2010 kuljetukset tiedoksi.(rr)

Koulukuljetuksista

Hyvä asiakkaamme!
Olemme tulevaa peruskorjausta varten aloittaneet uimahallin 
vesien käsittelyn peruskorjauskartoituksen. Tämä kartoitus 
aiheuttaa uimahallin käyttöön muutosta siten että hallimme 
on suljettuna perjantaina 6.11.2009. Viikonloppuna 7-8.11. 
hallimme on jälleen normaalisti käytössä.

Virkistysuimala Puikkari

PUIKKARI TIEDOTTAA

Kissanruuat 50cent/prk
Koiranruuat alk. 32,-/30 kg
Vehnätön premium 27,-/15 kg
Koiranmakkarat
(lihaa 97%)1,50/800g

Sasta Goretex puvut alk. 320,-

Anon Ase ja Tukku Ay
Pudasjärvi

p. 08 821 337
0400 384 118

ANON ALEPÄIVÄT

Tarjoukset voimassa
15.11. saakka

Käytetyt aseet
uloskantohintaan!

TIKKA T3 kiväärit alk. 780,-
Burris 2-7x35 kiikarit 255,-

alkoivat

Hevostarvikkeet -25%

Verkot ja liinat -15%

Metsäsukset + lumikengät
Teboil voiteluaineet



OMPELU- JA SAUMAUSKONEITA
torstaina 29.10.

Muoti Oliviassa klo 10 - 17

JÄTTI-ALE
KAIKKI KÄYTETYT OMPELU- JA

SAUMAUSKONEET, SEKÄ OSA UUSISTA 

uudet koneet 
alk. 125€

Vanhat koneet 
vaihdossa!!

ps. Ota mukaan

JO YLI 30 VUOTTA
KONEKAUPPAA

EDUKSENNE

BERNINA - PFAFF
HUGSVARNA

HUOLTOPALVELU
OMPELUKONEET 

JA SAUMURIT
KAIKKI MERKIT

Oulun
Ompelu Kone puhelin esittelypaikalle 

040-5441 009

VAIN

-40%
Hallituskatu 35

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä

Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa

Apua masennukseen, lihassärkyyn,
päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Ajanvaraus
050 369 0478 

Monet naisihmiset eivät ole 
uskaltaneet mennä viime 
kesänä yksin marjaan ei-
vätkä sieneen Poikavaaran 
ja Jaurakkavaaran liepeil-
lä. Molemmissa vaaroissa 
tiedetään tänäkin kesänä 
liikkuneen karhuja. Myös 
näköhavaintoja on päästy 
tekemään pariin otteeseen. 

Pudasjärvi kuuluu länti-
seen poronhoitoalueeseen, 
jossa on saanut tänä syksynä 
ampua 12 karhua. Pudas-
järven riistanhoitoyhdistyk-
sen puheenjohtajan Jorma 
Kemppaisen mukaan lupa-
määrä on täyttynyt viime 
viikolla.

Läntisellä poronhoitoalu-
eella olisi vara nostaa met-
sästettävien karhujen mää-
rää. Pudasjärven puolella on 
tehty kuluneen syksyn aika-
na useita karhuhavaintoja, 

Karhunjälkiä nurkan takana

Kemppainen tiesi kertoa.
Kemppaisen mukaan kar-

huja ei kuitenkaan tarvitse 
pelätä, koska ne ovat erittäin 
arkoja ja niitä pääsee harvoin 
näkemään.

Kemppaisen kanssa sa-
moilla linjoilla on myös 
Ohtaojan suurpetotutkija-
avustaja Anita Kenttälä. 
Hänen neuvonsa on poistua 
kohtaamispaikalta rauhalli-
sesti ja hätätapauksessa voi 
heittäytyä kasvot alaspäin 
maahan ikään kuin kuollutta 
näytellen.   

Karhujen lisääntyminen 
on kuitenkin tosiasia, sillä 
vuonna 2000 läntiselle po-
ronhoitoalueelle myönnet-
tiin vain kuuden karhun 
metsästyslupa ja tälle vuo-
delle määrä on jo tuplaan-
tunut. (rr)

Suurpetojen määrä on kasvanut, koskapa niiden jälkiä näkee jo aivan nurkan takana. Tällä kertaa 
karhu oli tepastellut Poikavaarassa ensi lumien jälkeen noin 1,5 kilometrin päässä kodistani. 

Onneksi karhut ovat näillä ajoin menossa talviunilleen.

Kuusamolainen Pölkky Oy 
ja Lappipaneli Oy ovat al-
lekirjoittaneet maanantaina 
26.10 esisopimuksen, jonka 
mukaan Pölkky Oy ostaa 
Ruukki Groupin Puunja-
lostusliiketoimintaryhmään 
kuuluvan Lappipaneli Oy:n 
liiketoiminnan. 

Pölkky Oy on kuusa-
molainen kasvollinen per-
heyhtiö jolla on saha- ja 
jatkojalostusliiketoimintaa 
Kuusamossa ja Taivalkos-
kella sekä painekyllästyslai-
tos Oulussa.

Sahojen työnjako tullaan 
optimoimaan tukin koon 
ja puulajien suhteen. Nyt 
hankittava Kuusamon Ala-
Kitkalla sijaitseva Lappi-
panelin saha ja Ulean saha 
Taivalkoskella keskittyvät 
jatkossa tehokkaaseen pien-
puun sahaukseen. Pölkky 
Oy:n Kuusamon sahalla 
voidaan keskittyä sahaa-
maan järeämpää tukkia ai-
kaisempaa tehokkaammin. 
Erikokoisten sahatukkien 
ohjaaminen maantieteelli-
sesti järkevimmällä tavalla 
kolmelle eri tuotantolaitok-
selle tulee parantamaan ja 
helpottamaan kuljetuslo-
gistiikkaa ja lyhentämään 
kuljetusmatkoja pitkien etäi-
syyksien Pohjois-Suomessa. 
Kolmen tuotantolaitoksen 
välinen yhteistyö mahdollis-
taa merkittäviä synergiaetu-
ja raaka-aineen hankinnassa 
sekä sahaustuotantojen te-
hostamisessa. Kolmen sahan 
yhteenlaskettu tuotantoka-
pasiteetti tulee olemaan noin 
450 000 m3 vuodessa.

Pölkky ostamassa Lappipanelin
Pölkky Oy toimitusjohtaja Jouko Virranniemeltä tuli lehdellemme lehdistötiedote, jossa kerrottiin 

Pölkky Oy:n ja Lappipaneli Oy:n kaupasta, josta on tehty maanantaina 26.10 esisopimus. 
Varsinainen kauppa toteutuu lähiaikana. Pudasjärvellä Pölkky Oy harjoittaa aktiivista puun 

ostotoimintaa.

Liiketoiminta kaikil-
la kolmella sahalla jatkuu 
normaalisti. Mahdolliset 
muutokset tullaan tekemään 
loppuvuoden aikana. Kaikki 
kolme sahalaitosta tulevat 
suoranaisesti työllistämään 
yhteensä noin 230 henkilöä. 
Lisäksi yli sata henkilöä on 
töissä alihankintaurakoitsi-
joiden sekä puunhankinnan 
korjuu- ja kuljetusyrittäjien 
palveluksessa. Pölkky Metsä 
Oy hankkii kaiken sahojen 
tarvitseman raaka-aineen, 
sahapuun tarve nousee yli 
miljoonaan kuutiometriin.

 Pölkky Oy on investoinut 
vuodesta 1990 lähtien yli 
50 miljoonaa euroa mekaa-
niseen puunjalostukseen 
ja tämä, uusi liiketoimin-
takauppa, on jatkoa tälle 
kehitykselle jolla pyritään 
parantamaan kilpailukykyä 
tulevaisuudessa.  

Pölkky Oy:n myynnistä 
noin 60 -70 % menee vien-
tiin yli 20:een eri maahan. 
Kotimaan markkinaosuus 
tulee olemaan erittäin mer-
kittävä.

 Tilanne lopputuotemark-
kinoilla on haastava, mutta 

tehokkaan tuotannon ja laa-
dukkaan toiminnan kaut-
ta kilpailukyky pystytään 
säilyttämään myös tulevai-
suudessa. Laaja markkina-
alue, palvelukonseptin ke-
hittäminen sekä laadukas 
ja kilpailukykyinen Pölkky- 
tuoteperhe mahdollistavat 
menestymisen myös tästä 
eteenpäin.

Nyt ostettava sahalaitos 
on, aikaisempien omistajien 
työn tuloksena, tehokas ja 
teknisesti hyvässä toimin-
takunnossa, kerrottiin tie-
dotteessa.

Pajamyymälästä
SYKSYN ILTOIHIN

Tunnelmaa tuovat
käsintehdyt kynttilät

Uutta:
Tervakynttilät,
Sytöt, Alusia,
Taiga-lyhdyt,
Soijakynttilät,
Decium - kynttilät,
Vanhan Ajan
joulukortit,
Diplomit

Tervetuloa taloon!
KYNTTILÄTALO

Puistotie 2, Pudasjärvi, ma-pe 10 - 17

Syys-ja talvikaudella ennen joulua on 
hyvä aika tehdä remonttia!

PUDASJÄRVELÄISET!

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

Myös mökkitalkkaripalvelut, 
jo neljä vuotta mukana 

www.mokkitalkkarit.net toiminnassa.

KAIKKI KODIN KORJAUKSET JA 
MÖKKIHUOLLOT,REMONTIT

23 V KOKEMUKSELLA.

Syys-ja talvikauden toteutuneisiin töihin 
suunnittelu ilmaiseksi.

PUDAS RAK-SA

Nyt vielä valtio auttaa remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista 

max  6000 euroa/talous.

Autokorjaamo

Myllyvaarantie 541, 93277 Iinattijärvi
Jouni Vikström

Puh. 040 536 6750

TH-MOTOR

Entiselle Poikavaaran kämpälle johtavalla tiellä tallus-
tellut nalle on ollut jäljestä päätellen kunnioitettavan 
kokoinen.

Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi (oik.) ja metsäpäällikkö Hannu Vir-
ranniemi PölkkyMetsän avointen ovien päivänä lokakuussa Taivalkosken sahalla. 
Pölkky Oy on kuusamolainen kasvollinen perheyhtiö jolla on saha- ja jatkojalostus-
liiketoimintaa Kuusamossa ja Taivalkoskella sekä painekyllästyslaitos Oulussa.


