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LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2, p. (08) 823 510

www.lvijarauta.fi

KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-,
JA PELTISEPÄNTYÖT
AMMATTITAIDOLLA

Kysy
tarjous!

ILMALÄMPÖPUMPUT

PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

PULLAPIRTIN
PIRTEÄT PULLAT

199
300 g

pss

LAPIN LIHAN
PORO JA POROPUNAJUURI-
PYÖRYKKÄT

300 g

079 pss

LAPIN LIHAN
VÄHÄRASVAINEN 
PALVIKINKKU

250 g

199
450 g siivu

099
TO ETEENPÄINHK:N

KINKKU-
MAKKARA

099
480 g

pss

PULLAPIRTIN
AITTALEIPÄ

pkt

pkt

KOULUREPUT 
SAAPUNEET!

PALJON KYNIÄ,
KUMEJA JA MUITA 

KOULUTARVIKKEITA!

199

MIESTEN
MAASTOKUVIO
HIHATON T-PAITA

kpl

ERÄ!

kpl

BOCO
YKSIVÄRINEN
PERUS T-PAITA

290
ERÄ!

1350

KOTIMAINEN

TERÄKETJU-

ÖLJY

PARKKUURAUTA

PORRIKOUKKU

TUKKISAKSET

TUKKISAKSET

VESURI

690
790

790
990

990

YHDEN KÄDEN

KAHDEN KÄDEN

10 L

12900

KOTA PUU

SAVUSTIN

099
300 g

pkt

ATRIAN
SAUNAPALVI
KINKKU

TO ETEENPÄIN

089
150 g

pkt

ATRIAN
KEITTO-
KINKKU

TO ETEENPÄIN

099 pkt

ATRIAN
ATRILLI

400 g

HIPPO-YLEISURHEILU
MESTARUUSKISAT
HIPPO-YLEISURHEILU
MESTARUUSKISAT

Sarjat tytöille ja pojille:
2005 ja myöh. synt.
2004-200
2002-2001
2000-1999
1998-1997

40 m, pituus
40 m, pituus
60 m, 1000 m, keihäs
60 m, 1000 m, keihäs
100 m, 1000 m, keihäs

Ilmoittautuminen kisoihin 5.8. klo 16.00 
mennessä numeroon 0400-346097 tai 
sähköpostilla: heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi 
Ei jälki-ilmoittautumisia!

Paikalla myös kioski sekä sään salliessa 
pomppulinna.

Kaikille osallistujille mitalit.

Parhaat palkitaan. Mehutarjoilu.

Maanantaina 9.8.2010 klo 18.00 alkaen
Suojalinnan kentällä.

Tervetuloa!

Pilikkitanssit Havulassa
pe 30.7. klo 21.00 – 02.00
Tanssittaa Ilkka Hakala&Sonetti

Liput 10€

Lisätiedot:
040-533 8429/Jaana
0400-886 158/Katja

Kesäzumba
elokuun ajan tiistaisin
3.8. alkaen klo 18.30
Jyrkkäkosken
huvialueella
Hyvällä säällä zumbataan ulkona ja
huonolla tanssilavan puolella.
Ohjaajana on laillistettu zumba-ohjaaja  Katja Järvenpää.

Hinnat: voimistelukortilla
2009-2010 ilmainen,
muilta 3 € / kerta.

PuU / voimistelujaosto

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVENVENVENVENVEN
PUUTPUUTPUUTPUUTPUUTARHAARHAARHAARHAARHA
KUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OYYYYY

Tuotantotie  93100  Pudasjärvi, puh. 08 824 335
Avoinna ma-pe 9-18, la 10-16

KESÄ-ALE JATKUU
Koristepensaat 5,90 kpl
Monivuotiset kukat 3€ kpl
Omenapuut 25€ kpl / 2 kpl 45€
Mansikantaimet ja syyslannoitteet
Edulliset multa tarjoukset
Kesäkukkia ja amppeleita alehinnoin!

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Perjantaina 30.7.

lippu 10 € sis.ep

Tanssit alkaa 22.00

Wintti
La 31.7. KARAOKE

lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

Disco
 Wintti

pe ja la avoinna 23.00-04.00

keskiviikkona 28.7.
avoinna 23.00-04.00

lippu 4 € sis.ep

Pentti Kumpulainen
ja Anne-Mari

la 28.8. alkaen klo 19
Pudasjärven Jyrkkäkoskella

LC-Pudasjärvi

Lisätietoja Teuvo Perätalo 040 730 1509

Tervetuloakesäkauden

päättäjäisiin!Tervetuloakesäkauden

päättäjäisiin!

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehti
osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:

wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii

Uusiutuva energia
mahdollisuus
Oulun kaaren

alueelle s. 2
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 29/2010-lehti 29/2010-lehti 29/2010-lehti 29/2010-lehti 29/2010

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

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
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 ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Heinäkuu
To 29.7. klo 18.45-20.45 Yleiset onkikilpailut Livon koululla. Järj.
Livokas Ry
Pe 30.7.- su 1.8. Lentopalloleiri Livon koululla. Järj. Livokas ry
Pe 30.7. klo 21.00-01.30 tanssit Havulassa. Järj. Havulan NS ja
Pudasjärven Urheilijat
La 31.7. Tanssit Puhoskylän Möykkälässä
La 31.7., la 14.8., la 28.8. Bingot Hetepirtillä . klo 14.  Järjestää
Hetekylän Nuorisoseura ry.  Tervetuloa!

Elokuu
Ma 2.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä.
La 7.8. Nostalgiabileet Jyrkkäkoskella.
La 7.8. tarinoita Syötteestä Syötteen kylätalolla klo 13.
La-su 7.8.-8.8. Drag Race SM-osakilpailu Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa, järjestää FHRA ja Taivalkosken moottorikerho.
Pe 14.8. Kiihdytys- ja testipäivä klo 8.00 Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa
Ma 16.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä
La 21.8.-su 22.8. alk. klo 10 Sarakylän Vattumarkkinat Sarakylän
koululla
Pe 27.8. klo 19-01 “pikku venetsialaiset” sekä bändikisa nuorille,
järjestelyt yhteisyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Järj. LC
Pudasjärvi.
La  28.8. klo 19-01 Venetsialaiset Pudasjärvellä Jyrkkäkoskella.
Lions Club Pudasjärvi järjestää Venetsialaiset 28.8.2010 Jyrkkä-
koskella.  Venetsialaiset ovat siirtyneet Jyrkkäkoskelle, koska Ra-
jamaan rannassa on menossa maansiirtotöitä.  Ilmainen kuljetus
keskustan alueelta. Järj. LC Pudasjärvi.
Ma 30.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä

Pudasjärvellä
Kesätapahtumia

HARTAUS
Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Työ- ja elinkeinoministeriön
laatimassa uusiutuvan ener-
gian velvoitepaketissa edelly-
tetään Suomea nostamaan
uusiutuvan energian osuus
38 prosenttiin vuoteen 2020
mennessä. Jotta tässä tavoit-
teessa onnistutaan, tarvitaan
useiden eri uusiutuvien ener-
gialähteiden käyttöönotta-
mista.

Pohjois-Suomessa ja eri-
tyisesti Oulunkaarella tämä
tarkoittaa lähinnä metsähak-
keen käytön merkittävää li-
säämistä sekä erittäin suuria
investointeja tuulivoimaan.
Myöskään perinteistä vesi-
voimaa ei voi sivuuttaa mer-
kittävänä sähköntuottajana ja
säätövoimana tuulivoimalle.
Lisäksi turpeen tuotanto on
tulevaisuudessakin alueella
merkittävässä roolissa mah-
dollisen biodiesellaitosinves-
toinnin myötä sekä turvaa-
massa koko Pohjois-Suomen
energiaomavaraisuutta.

Voimaa tuulesta
Tuulivoiman tulevien inves-
tointien määrä Perämeren
rannikolle Raahesta Tornioon
on erittäin merkittävä. Tällä
hetkellä suunnitelmia on jul-
kaistu lähes 1000 voimalan
verran maa- ja merialueille
yhteensä. Sähkötehona tämä
vastaa noin 3000-4000 mega-
watin tehoa, mikä on lähes
kaksi kertaa enemmän kuin
rakenteilla olevan Olkiluoto
3:n ydinvoimalan suunnitel-
tu sähköteho. Tällaisen tuu-
livoimakapasiteetin rakenta-
minen on usean miljardin
euron investointi alueelle.

Työllistävä vaikutus täl-
laisilla investoinneilla on
luonnollisesti erittäin mitta-
va. Euroopan tuulienergiayh-
distyksen selvityksen mu-
kaan arvioituna rakentami-
sen aikaiset suorat työllistä-
vät vaikutukset ovat 2400
henkilötyövuotta ja käytön
aikaiset työllistävät vaiku-
tukset puolestaan seuraavan
20–30 vuoden aikana noin
24000 henkilötyövuotta. Ra-
kentamisvaiheessa tuulivoi-
mainvestoinnit tuovat eniten
töitä infrastruktuurin raken-
tajille, eli maa- ja vesiraken-
nusalan ammattilaisille. Val-
mistuttuaan tuulivoimalat
tuovat työtä huollon ja kun-
nossapidon osaajille eli kone-

Uusiutuva energia – mahdollisuus
Oulunkaaren alueelle

Ilmastonmuutoksesta ja päästöistä sekä niiden
hallinasta puhutaan nykyään eri medioissa
päivittäin.  Samalla keskustelussa nousee

väistämättä esille myös uusiutuva energia ja
tarve uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.

ja sähköalalla toimiville yri-
tyksille.

Vaikka suurimmat inves-
toinnit tuulivoimassa on
suunniteltu merialueille laa-
joihin merituulipuistoihin,
on myös maalle rakennetta-
vien tuulivoimaloiden osuus
merkittävä. Lisäksi maalle
aletaan rakentaa tuulipuisto-
ja ennen suuria merituuli-
puistoja, johtuen niiden hel-
pommasta teknisestä toteu-
tettavuudesta. Tämä on hyvä
mahdollisuus sisämaan vaa-
ra-alueille, esimerkiksi Palta-
mon Kivesvaaralla tehdään
parhaillaan tuulimittauksia,
ja lähiseuduilla on useita
muitakin tuuliolosuhteiltaan
lupaavia alueita. Paras esi-
merkki laajasta sisämaan tuu-
livoimahankkeesta on Ruot-
siin Piitimen alueelle raken-
nettava 1101 voimalan tuuli-
puisto.

Haketta tarvitaan
tulevaisuudessa
nykyistä enemmän
Suomi on metsien maa ja
Suomessa on pitkät perinteet
puun käytöstä sekä rakenta-
misessa että energian tuotan-
nossa. Tulevaisuudessa pien-
puun käyttö energian tuotan-
nossa kasvanee pienten pääs-
töjensä ansiosta. Hakelämmi-
tys on paitsi ekologinen,
myös hinnaltaan usein sel-
västi edullisin lämmitysmuo-
to, erityisesti verrattaessa
sähköön ja polttoöljyyn. Ou-

lunkaaren alueella on useita
kuntia, esimerkiksi Ii, Utajär-
vi ja Pudasjärvi, missä tämä
asia on oivallettu ja tehty pää-
tös kunnan kiinteistöjen läm-
mittämisestä uusiutuvalla
oman alueen polttoaineella.
Lämpöyrittäjyys onkin selke-
ästi yksi tulevaisuuden kas-
vualoista, joille tarvitaan uu-
sia yrittäjiä, niin polttoaineen
eli hakkeen valmistamiseen
kuin myös lämpölaitoksista
huolehtimiseen.

Tulevaan Työ- ja elinkei-
noministeriön pakettiin kuu-
luu olennaisena osana metsä-
hakkeen käytön lisääminen
nimenomaan sähköntuotan-
nossa. Vaikkakin tällä hetkel-
lä näyttää siltä että tuet teke-
vät ainoastaan suuret, poltto-
aineteholtaan yli 20 megawa-
tin laitokset kannattaviksi,
niin on olemassa myös mui-
ta mielenkiintoisia ja tulevai-
suudessa mahdollisesti mer-
kitykseltään suuria ratkaisu-
ja puuenergian muuttami-
seksi sähköksi. Eräs tällainen
ratkaisu on hakkeen kaasutus
ja muuntaminen sähköener-
giaksi polttomoottorin ja ge-
neraattorin avulla.

Uusia ratkaisuja
tulossa
Oulunkaaren alueella on
aloitettu määrätietoinen työ
uusiutuvan energian käytön
lisäämiseksi jo vuosia sitten.
Vuonna 2008 aloitettiin kol-
mevuotinen Pohjois-Pohjan-

maan liiton (EAKR) rahoitta-
ma hanke, Uusiutuvan ener-
gian yrityskeskus, jonka pää-
tavoitteena on lisätä uusiutu-
van, omalla alueella tuotetun
energian käyttöä. Hankkees-
sa on tehty lukuisia selvityk-
siä uusiutuvaan energiaan
liittyen.
Selvitykset löytyvät hank-
keen www-sivuilta osoittees-
ta www.oulunkaari.com/
hankkeet.

Keskeisimpiä toimia
hankkeessa ovat tällä hetkel-
lä sähköisen markkinapai-
kan, bioenergiapörssin, luo-
minen sekä tuulivoimatoimi-
javerkoston luominen. Bio-
energiapörssi on avoin ja
puolueeton markkinapaikka,
jossa voi käydä kauppaa sekä
valmiilla hakkeella että hak-
keen raaka-aineilla.  Pörssi
julkaistaan virallisesti avoi-
meen käyttöön vuoden 2011
alkupuolella.

Hankkeessa on myös kar-
toitettu potentiaalisia yrityk-
siä, jotka voisivat tarjota pal-
veluitaan tuulivoiman raken-
tajille. Tavoitteena on että

alueen yrittäjät saisivat mah-
dollisimman suuren osan
tuulivoimaprojektien toteut-
tamisesta. Tämä kartoitustyö
jatkuu lähitulevaisuudessa
päämääränään rakentaa alu-
eelle tuulivoimatoimijaver-
kosto, joka pystyy tarjoa-
maan palveluitaan tuulivoi-
marakennuttajille kaikkiin
rakentamisen eri vaiheisiin.

Uusiutuva energia on val-
tava mahdollisuus koko Poh-
jois-Suomen alueella. Jotta
tämä mahdollisuus saadaan
parhaimmalla mahdollisella
tavalla hyödynnettyä, tarvi-
taan laaja-alaista yhteistyötä
paikallisten yritysten, julkis-
yhteisöjen ja asukkaiden kes-
ken. Yhteistyöllä saamme
muutettua tämän mahdolli-
suuden työksi ja toimeentu-
loksi sekä hyvinvoinniksi
koko alueelle.

Tero Paananen
Diplomi-insinööri
Uusiutuvan energian
yrityskeskus -hankkeen
projektipäällikkö

Messu
kirkossa su 1.8..klo 10, Jaak-
ko Sääskilahti, Keijo Piirai-
nen. Taksi lähtee seurakun-
takodin pihasta klo 9.30,
kyydin omavastuu 3€ . Reu-
mayhdistyksen 25 -vuo-
tisjuhla.

Vanhemman väen
kesäkahvila
keskiviikkoisin klo 12-14
kirpputorin tiloissa.
Nuotioilta
Marikaisjärven toimitalolla
ma 9.8. klo 18, Pintamolla
Seija ja Kari Timosen ran-
nassa ti 10.8. klo 18 ja Livon
koululla ke 11.8. klo 18.
Tulossa
Urkukonsertti kirkossa su 8.
8. klo 19 (Lohtajan seurakun-
nan kanttori János Gyül-
vészi).

Rauhanyhdistykset
Seurat Jongulla Tarhalassa
su 8.8. klo 13 ja 19.
Kastettu
Ossi Elias Pelttari, Veera
Katariina Heikkinen, Emma
Carola Tissari.
Vihitty
Asko Samuli Koivukangas ja
Tuulia Tellervo Paavola.
Haudattu
Hilja Vuorma 84 v, Anna
Fredrika Kauniskangas 90 v,
Eemeli Viljami Riepula 70 v.

Tämän sunnuntain tekstit kehottavat hoitamaan Ju-
malalta saatuja lahjoja uskollisesti ja vastuullisesti.
Kristityn velvollisuus on käyttää annettuja mahdol-
lisuuksia älykkäästi ja viisaasti, totuudesta tinkimät-
tä. Hänen toimintaansa ohjaa kaikissa elämänvai-
heissa uskollisuus myös vähässä.

Uskollisuus Jumalan
lahjojen hoitamisessa

10. sunnuntai helluntaista

Tero
Paananen
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3

“Tuhannet kilometrit on
yhdessä kuljettu,

koira ja minä.
on pohjoisen pyryt,

lenseät läntiset tuulet,
sateet, paisteet, pakkaset

kaikki.
Eisttelenkin tässä koiran:
Kas tässä nelijalkainen

kuntopyöräni
eli kuntokoira.

Voin suositella mallia
muillekkin.

Mukana seuraa
käyttöohje:

Ulos kaduille
niityn reunamille

metsäpoluille
ainakin neljästi päivässä.

Käyttövuoroja riittää
koko perheelle

ja kunto on korkealla
(ainakin koiralla).”

Seija Mäki:
On kotona koira tai kaks

Niehka

Pudasjärven Yrittäjät ja
MTK-Pudasjärvi tekivät per-
jantaina 23.7 yhteisen linja-
autoretken Meri Oulun kesä-
teatteriin Toppilan Möljälle
katsomaan suurmenestyksen
saavuttanutta maalaiskome-
dia Vain Muutaman Huijarin
Tähden, jossa on tv:stä tuttu-
ja suosikkinäyttelijöitä sekä
hahmoja. Vastaavat esitykset
ovat olleet kahtena kesänä
peräkkäin, jossa on seurattu
Kuusniemen kunnassa ta-
pahtuvia asioita. Vain Muu-

Linja-autoretki kesäteatteriin
Toppilan Möljälle

Pudasjärveläisiä menossa katsomaan Toppilan Möljällä
suosittua Maalaiskomediaa Vain Muutaman Huijarin Täh-
den.

taman Huijarin Tähden on
osa YLE TV2:n Maalaiskome-
dia-sarjaa, ja se esitettiin te-
levisiossa ensi kerran kevät-
talvella 1998. Esitykset Top-
pilan Möljällä jatkuvat elo-
kuun kahdeksanteen päivään
saakka. (ht)

Esiintyjät loppukumarruk-
sissa aplodien tahdissa
ilta-auringossa.
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Rytivaaran kruununmetsä-
torpalla vietettiin perinnepäi-
vää hyvässä säässä lauantai-
na 17.7. Paikalle saapui noin
80 perinteistä kiinnostunutta
osallistujaa. Metsähallituksen
luontopalvelut, Sarakylän
kyläseura ja Maa- ja kotita-
lousnaiset järjestivät yhteis-
työssä tapahtuman.

Päivän aikana kuultiin
monia mielenkiintoisia tari-
noita Rytivaaran torpan his-
toriasta ja sen entisistä asuk-
kaista. Torppa rakennettiin
keskelle erämaata vuonna
1852 ja se tarjosi asuinpaikan
neljälle perheelle sadan vuo-
den ajan. 1950-luvulla Ryti-
vaara jäi tyhjilleen ja tila ra-
kennuksineen alkoi rappeu-
tua. Vuonna 2001 Metsähal-
litus aloitti Rytivaaran kun-
nostuksen ja nyt entisöity
torppa ympäristöineen on
kertomassa vaatimattomista
elämisen ehdoista tämän päi-
vän kulkijalle.

Rytivaaran kruununmetsätorpalla vietettiin perinnepäivää

Entisöity torppa kertoo kertoo tarinaansa

Heinät haasiolle kuivumaan (Kuvat Jenna Nivankoski)
Perinnepäivänä tutustut-

tiin paikan mielenkiintoiseen
niittylajistoon ja löydettiin
muun muassa harvinaistu-
nutta ahonoidanlukkoa. Vii-
katteille löytyi yleisöstä taita-
via liipankäsittelijöitä ja
myös oikea niittotekniikka
saatiin haltuun. Torpan niit-
ty saatiin päivän aikana nii-
tettyä ja lopuksi humpsutel-
tiin hieno haasionpätkä.

Tauolla maistuivat noki-
pannukahvin lisäksi kylmäs-
tä hetteestä noudettu piimä ja
puolukkamehu sekä räiskä-
leet ja ruisleipä. Nuotion ää-
rellä pystyi seuraamaan
myös villan karstausta ja nä-
pertelemään tuohisormuksia
kotiin viemisiksi. Perinnepäi-
vä-tapahtuma työnäytöksi-
neen on osaltaan säilyttämäs-
sä arvokasta kulttuuriperin-
töämme tuleville sukupolvil-
le.

Metsän keskeltä löytyy idyllinen Rytivaaran kruunumetsätorppa. (.Kuva: Saara Airaksinen)

 Rytivaarassa nii-
tettiin perinnepäi-
vänä (Kuva Jenna
Nivankoski)

Lisätietoja:
Syötteen luontokeskus, puh. 0205 64 6550,
Irja Leppänen, luonto-opas, puh. 0400 254 754

Holappa suku kokoontui
Piippolassa sunnuntaina 18.
heinäkuuta juhlimaan noin
170 hengen voimin. Ikähaa-
rukaltaan juhlaväki oli kol-
mesta kuukaudesta 103 vuo-
teen. Juhla oli kunnianosoitus
Piippolan pitkäaikaiselle luk-
kari Henrik Gullstenille. Hän
toimi Piippolassa lukkarina
vuosina 1799- 1844. Gullsten
oli alun perin Holappa sukua
Utajärven Ahmakselta. Suku
on myös tunnettu kalevalai-
sen runotaidon osaamisesta,
sillä Henrik Gullstenin veli
Pehr Gullsten aikoinaan lau-
loi Sakari Topeliukselle kale-
valaisia runoja. Näitä runoja
on myös kansalliseepokses-

Holappa sukukokous Piippolassa
samme Kalevalassa.

Juhlapäivä alkoi juma-
lanpalveluksessa Piippolan
upeassa puukirkossa. Juma-
lanpalveluksen toimitti ro-
vasti Erkki Piri, joka kuvai-
li saarnassaan Henrik Gull-
stenin työtä yli 160 vuotta
sitten siinä samaisessa kir-
kossa. Tämän jälkeen kirk-
komaalla paljastettiin upea
muistokivi edesmenneelle
lukkarille. Tapulissa oli
kirkkomuseo, jossa vanho-
jen esineiden lisäksi oli tee-
mana Holappa-Gullsten
valokuvanäyttely.

Juhlassa musisoivat yh-
deksän henkinen Pyhäjär-
ven Pelimannit, jotka olivat

juuri tulleet Piippolaan Kaus-
tisten musiikkijuhlilta. Lisäk-
si klassista musiikkia esittivät
kanttori ja musiikin monitai-

turi Raimo Holappa Sodan-
kylästä sekä Vesa Palokan-
gas. Palokangas on toiminut
Utajärven Ahmaksella opet-
tajana.

Mielenkiintoisia puheita
pitivät sukuseuran varapu-

heenjohtaja Lauri Holappa.
Gullsten suvusta luennoi
piippolalainen kirjailija Pent-
ti Anttila. Lisäksi Holappa -

suvun historiaa yli 25 vuotta
tallentanut lappeenrantalai-
nen Veli Holappa luennoi
yleisölle suvun vanhimmista
tapahtumista.

Suvun vanhimmaksi ni-
mettiin etuoikeutetusti Kuo-

piossa asuva Väinö Anttila,
joka on Henrik Gullstenin jäl-
keläinen. Anttila täyttää loka-
kuussa 2010 peräti 103 vuot-
ta. Väinö Anttila oli tullut si-
sarusten lasten saattelemana
juhlaan paikalle. Hän oli juh-
lan ehdoton suosikki. Tähän
hetkisistä suvun vanhimmis-
ta Väinö on kirkkaasti edel-
lä. Vanhin elossa oleva on ai-
emmin ollut 98 –vuotias,
mikä sekin on kunnioitettava
ikä.

Holappa sukuseuran kun-
niajäsenyys myönnettiin
puolankalaiselle kauppiaalle
Raimo Holapalle. Holappa
on yksi niistä, jotka laittoivat
ensimmäisen sukutapaami-

“Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun
vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten

keskuudessa.” (www.holappa.info)

sen alulle Puolangan Askan-
kylässä vuonna 2006. Hän
toimi myös sukuseuran en-
simmäisenä puheenjohtajana
monta vuotta.

Seuraava sukujuhla ta-
pahtuu kahden vuoden pääs-
tä eli 2012, sitä ennen suvun
toimintaa voi seurata Holap-
pa suku –ryhmässä faceboo-
kissa sekä omilla kotisivuilla
www.holappa.info.

Sari Heimonen
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Jos ja kun on tänne kerran luotu,
elossa on oltava, olemassa.
Niin yksi on ihminen
toinen esimerkiksi koira.
Mikä se on ihminen elossaan
ja mikä koira olossaan?
Kun ei vain oltaisi jollakin lailla yhteismitallisia,
yhtä suuria tai yhtä pieniä
ainakin siinä
miten paljon tarvitsemme huolenpitoa ja rakkautta.
Tai siinä miten voi koskea
huono kohtelu, viha, välinpitämättömyys.
Samoja luotuja
maan vaeltajia ollaan.

Hyvä että ovat tällaisia, epätäydellisiä
niinkuin me ihmisetkin.
Täydellisiä ovat vain unelmat,
eivät elävät koirat,
nämä ihanat vedestä märät, peuhaavat,
villit, elävät koirat.

Niehka ja Ninna Keihäslammella

(Seija Mäki: On kotona koira tai kaks)

 Tänä vuonna vetovastuu oli
Kemin kerholla ja leiri kerä-
si noin 30 hyppääjää lähin-
nä näiltä mainituilta paikka-
kunnilta. Oppilaita oli yh-
teensä viisi. Leirille on mah-
dollista osallistua edustipa
sitten mitä kerhoa tahansa,
ja yksi hyppääjä olikin saa-
punut Porista. Pudasjärvi on
osoittautunut erinomaiseksi
kentäksi järjestää leiri, kos-
ka se sijaitsee keskeisellä
paikalla pohjoisen kerhoille
ja kentän läheisyydessä si-
jaitseva rivitalo mahdollis-
taa yöpymiset ja ruokailun.
Kentällä on hyvänkokoinen
laskeutumisalue ja leiriä on
tästä syystä helppo suositel-
la myös oppilaille.

Paikalle alkoi kerääntyä
porukkaa perjantaina 9.7. il-
tapäivästä ja suurin osa oli
Pudasjärven leirille jo mone-
na vuonna osallistuneita
hyppääjiä. Ensikertaa osal-
listuvia oli vain pari hyp-
pääjää. Kun huoneet oli jaet-
tu ja ilmoittaumiskaavak-
keet täytetty, päästiin itse
asiaan eli hyppäämiseen.
Lentokoneita oli kolme, yksi
jokaisesta kerhosta. Kemin
koneella pääsee maksimis-

Onnistunut laskuvarjokerhojen leiri:

Pohjois-Suomen laskuvarjokerhojen yhteisleiri
on vuosittain heinäkuun alussa järjestettävä

viikonlopun mittainen hyppyleiri. Leirin järjestää
vuorovuosin joko Oulun Laskuvarjokerho,

Napapiirin Laskuvarjourheilijat Rovaniemeltä tai
Kemin Laskuvarjokerho.

saan neljään kilometriin,
muilla koneilla kolmeen.
Hyppääjiä Kemin ja Oulun
koneeseen mahtuu viisi per
kone, Rovaniemen koneeseen
neljä. Perjantai-illan aikana
pokia (eli konekuormia) ehti

kertyä muutama. Hyppytoi-
minnan loputtua lämmitet-
tiin sauna, paistettiin makka-
rat grillikatoksessa, käytiin
läpi hyppyjä, ennustettiin
seuraavan päivän säätä ja
vaihdettiin kuulumisia van-
hojen tuttujen kanssa.

Polttariporukalle
jännitystä
Lauantai aamuna kokoon-
nuttiin yhdeksältä briefing
tilaisuuteen, johon osallistui-
vat hyppääjien lisäksi hyppy-
lentäjät ja toinen kentällä
operoiva joukko eli purjelen-
täjät. Kenttä jaettiin kahteen
osaan, jossa toisessa päässä
toimivat purjekoneet ja toi-
sessa hyppääjät. Myös ilma-
tilan suhteen sovittiin omis-
ta sektoreista. Näin varmiste-
taan, ettei ilmassa jouduta
törmäyskurssille ja toiminta
pysyy turvallisena. Ennak-
koon sovittu polttariporukka
saapui myös aamutuimaan
paikalle tarkoituksenaan
hyppäyttää tandemhyppy
polttarisankarilla. Pilvet oli-
vat sen verran matalalla, että
ilmaan ei päästy mutta itse
sankarille asia kerrottiin vas-
ta viime hetkellä. Koulutus

käytiin läpi, varusteet puet-
tiin päälle ja jopa koneessa
käytiin istumassa ennen to-
tuuden valjettua. Tarina ei
kerro, oliko viime hetken pe-
ruuntuminen lopulta helpot-
tava käänne.

Leiriväki pääsi hyppää-
mään noin kymmeneltä, kun
aurinko häivytti viimeisetkin
utupilvet pois. Päivästä tuli-
kin loppujen lopuksi todella
lämmin, aurinkoinen ja tuul-
ten puolesta hyvä hyppyke-
li. Hyppytoiminnassa tuulen
nopeus saa olla maksimis-
saan 11 m/s. Hyppykorkeu-
det vaihtelivat päivän aikana
minimistä maksimiin eli yh-
destä kilometristä neljään ki-
lometriin. Suosituin hyppy-
korkeus oli neljä kilometriä,
josta vapaapudotusta ehtii
kertyä minuutin verran. Ke-
min kone saikin tämän vuok-
si kerättyä nopeammin po-
kallisen hyppääjiä kokoon
verrattuna muihin koneisiin.

Kun grillikota alkoi pik-
kuhiljaa täyttyä ja kentällä
väen määrä väheni, toiminta
lopetettiin kahdeksan aikoi-
hin ja siirryttiin saunan läm-
mitykseen. Muutama inno-
kas keräsi kuitenkin vielä
yhden pokan täyteen ja kävi
loikkaamassa ns. sunset lo-
adin. Koko lauantaipäivän
hyppysaldo oli yhteensä kol-
men koneen osalta vähän va-
jaa sata hyppyä, mikä oli ihan
hyvä suoritus väen määrään
nähden. Pokia kertyi yhteen-
sä 22.

Onnekkaimmat kotiin
lentokoneella
Sunnuntai aamuna kello yh-
deksän briefing tilaisuudessa
oli hivenen hiljaisempaa joh-
tuen ehkä myöhäisemmästä
nukkumaanmenosta. Keli oli
suotuisa hyppäämistä ajatel-
len ja noin kymmenen aikoi-
hin ensimmäinen kone pör-
räsi jo taivaalla. Viimeinen
leiripäivä toimittiin kahdella
koneella, koska Rovaniemen
kone palasi kotikentälleen jo
lauantai-iltana. Oululaiset
pakkasivat tavaransa jo puo-
len päivän aikoihin Ouluun
sovitun näytöshypyn takia.

Kemin koneella hypättiin
sunnuntaina kaksi pokaa,
minkä jälkeen alkoi majoitus-
tilan siivoaminen ja tavaroi-
den kasaus. Myös tuuli
muuttui turbulenttiseksi,
mikä sai luopumaan hyppy-
toiminnasta aiottua aikai-
semmin.

Leiri onnistui tänäkin
vuonna hyvin. Vauhtia näh-
tiin, mutta ei vaarallisia tilan-
teita ja kaikki halukkaat pää-
sivät varmasti hyppäämään.
Leirin idea on nimenomaan
mahdollistaa oppilaille kou-
lutusuralla nopeaa etenemis-
tä ja itsenäisille hyppääjille
tilaisuus tavata uusia ja van-
hoja saman lajin harrastajia.
Luonnollisesti leirillä pääse-
vät halutessaan myös paikal-
liset hyppäämään tandemhy-
pyn ja tutustumaan sitä kaut-
ta hyppäämisen kiehtovaan
maailmaan. Ja kuten yleensä
leireillä, innostuttiin kokeile-
maan uusia ja erilaisia hyp-
pykuvioita, joita makustel-
laan vielä monet kerrat vi-
deokuvauksen kautta. Koti-
matkalle viimeisetkin lähti-
vät kolmen aikoihin ja onnek-
kaimmat lentokoneella. Mikä
onkaan parempi tapa päästä
nopeasti kotiin kuin hyppää-
mällä kotikentälle!

Merja Björkbacka
Kemin Laskuvarjokerho ry

Tandem exit...

Vauhtia, mutta ei vaarallisia tilanteita

Tandem kuvun varassa.

Pudasjärveltä osallistutaan
viiden henkilön voimin
28.7-5.8 10 000 partiolaisen
leirille Hämeenlinnan Evol-
le. Partio on alusta lähtien
ollut nuorten liike, sillä se on
perustettu antamaan nuoril-
le oma paikkansa yhteis-
kunnassa. Partion täyttäes-
sä 100 vuotta Suomessa, on
aihetta juhlia koko vuoden
suomalaista nuorisoa.

Suurleiriltä ystäviä ja elämyksiä

Suomen Partiolaisten
kuudennelle suurleirille
Kilkkeelle osallistuu yli 10
000 partiolaista, joista 1000 on
kansainvälisiä vieraita. Mo-
nipuolisen leiriohjelman li-
säksi Kilkkeellä on mahdol-
lista saada ystäviä yli rajojen.
Pudasjärveltä Mesikämme-
net lähtivät leirille jo leirin
alkua edeltävänä päivänä.
Tiistaina matkustettiin Nur-

mekseen, josta jatkettiin yh-
teiskuljetuksella perille.

-Odotamme erityisesti
koko leirin yhteisiä ohjelmia.
Suurissa ohjelmissa vasta oi-
keasti ymmärtää kuinka pal-
jon meitä leirillä on.. Suurim-
malle osalle meidän väestä
tämä on ensimmäinen suur-
leiri, joten kyllä toiveissa on
saada uusia ystäviä paitsi
Suomesta niin myös ulko-

mailta, sanoi leiriporukan
johtaja Tiina Inkeroinen.

Leiriohjelma rakentuu
neljän kiehtovan ohjelman -
maa, tuli, vesi ja ilma – ym-
pärille. Lisäksi ohjelmaan
kuuluu vaellus Evon retkei-
lyalueella. Kaikille yhteiset
ohjelmat tarjoavat lumoavia
hetkiä, jotka siivittävät suo-
malaisen partiotoiminnan
seuraavalle vuosisadalle. Lu-
vassa on viisi ikimuistoista
koko leirin kokoontumista:
avajaiset, iltanuotio, eku-
meeninen jumalanpalvelus,
Woomal-palvelutempaus ja
päättäjäiset. (ht)
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Australian Sydneyssä asuvat
Niilo ja Lahja Rahkonen ovat
tulleet Suomeen seitsemisen
viikkoa sitten. Heidän koko
Suomessa oloaikansa on su-
junut sekä Niilon että Lahjan
sukulaisten ja ystävien tapaa-
misten merkeissä. Rahkosten
lomamatka päättyi keskiviik-
kona 28. heinäkuuta, jolloin
he lähtivät Oulun lentoken-
tältä kohti Bangkokia ja siel-
tä jatkolennolla nykyiseen
kotipaikkaansa Australian
Sydneyhyn. Lentoaika Aust-
raliaan on noin 20 tuntia ja
sen lisäksi Rahkoset joutuvat
odottamaan useita tunteja
lentokentillä.

Lahja Rahkonen, omaa
sukuaan Mäntykenttä, on
kotoisin Venymältä Hauta-
ahon talosta, josta hän lähti
tuhansien kilometrien pää-
hän noin viisikymmentä
vuotta sitten tulevan miehen-
sä Niilo Rahkosen houkutte-
lemana. Aino-äiti oli hieman
vastustellut tyttärensä lähtöä
toiselle puolelle maapalloa,
mutta rakkaus vei kuitenkin

Rahkosten Suomen loma
sukulaisten tapaamisissa

voiton.
Rahkoset ovat viihtyneet

jo kauan – noin 50 vuotta -
Australiassa, jossa Niilo on
työskennellyt teräs- ja auto-
tehtaalla, rakennusalalla sekä
itsenäisenä rakennusalan
yrittäjänä. Lahja on ollut osan
elämästään kotiäitinä ja las-
ten kasvettua myös kodin ul-
kopuolella työssä.

- Aikoinaan Niilo suunnit-
teli, että me muutamme Suo-
meen takaisin porkkanankas-
vattajiksi, kunhan kaksostyt-
täremme ovat seitsemän vuo-
den ikäisiä. Tulimme ensim-
mäisen kerran Suomeen, kun
tyttäremme olivat jo 14 vuo-
den ikäisiä, Lahja muistelee.

- Vaikka sukujuuremme
ovat täällä Suomenmaalla,
olemme kotiutuneet Austra-
liaan siinä määrin, että sinne
me tulemme jäämään lopuk-
si elämäämme. Emme ole
Suomea unohtaneet, sillä
olemme nyt kahdeksatta ker-
taa käymässä täällä. Myös
meidän Australiassa synty-
nyt tyttäremme asuu siellä

perheineen, Rahkoset kerto-
vat ja kehuvat uutta kotimaa-
taan varsin mukavaksi asuin-
paikaksi, jossa myös eläkeläi-
sille on turvattu toimeentulo
ja palvelut.

Nyt he ovat eläkeläisiä ja
nauttivat ansaituista eläke-
vuosistaan toimimalla aktii-
visesti muun muassa seura-
kunnassa ja Suomi -seurois-
sa ja matkustelemalla eri puo-
lilla maailmaa.

- Koska Australia on 22
kertaa suurempi kuin Suomi
ja väkeäkin 22,3 miljoonaa,
näkemistä riittää sielläkin.
Suomalaisia siellä asuu noin
7 000 henkilöä, joista kotiseu-
dullamme Sydneyssä noin 1
600, toteaa Niilo.

Kohtalo puuttui peliin
Lahja kertoi olleensa koulu-
vuosien jälkeen Pieksämäen
Vaalialassa hoitajana parisen
vuotta. Tuolloin hän ei vielä
aavistanut, miten kohtalon
sormi puuttuisi hänen elä-
määnsä ratkaisevalla hetkel-
lä. Hän lähti syksyllä 1959

eräänä lauantai-iltana hie-
man vastahakoisesti Rauta-
lammille tansseihin tyttöka-
verinsa monien houkuttelu-
jen jälkeen. Näillä tanssikar-
keloilla oli kohtalokas seura-
us.  Samoihin tansseihin meni
myös Niilo Rahkonen, jonka
sukujuuret ovat Salmin seu-
dulla Karjalassa, jossa hän
varttui kahdeksan ensim-
mäistä elinvuottaan. Sieltä
Rahkosen perhe joutui lähte-
mään evakkoon ja lopulta
perhe asettui asumaan Rau-
talammille.

Niilolla oli ollut jo parin
vuoden ajan mielessään
muutto ulkomaille, koska
kotitilalla ja -seudulla ei ol-
lut kunnon mahdollisuutta
toimeentuloon. Vaikka tuo-
hon aikaan paljon nuoria
muutti Ruotsiin, Niilolla oli
mielessään aivan eri suunta.
Ennen lopullista lähtöään ul-
komaille Niilo päätti vielä
käydä tansseissa aikansa ku-
luksi. Siellä hän iski silmän-
sä Lahjaan ja siitä alkoi hei-
dän yhteinen elämäntanssin-
sa, joka on kestänyt ilot ja
surut pian 50 vuoden ajan.

Miksi juuri Australia kiin-
nosti Niiloa, vaikka siellä ei
asunut kukaan hänen suku-
laisistaan tai tuttavistaan?

- Satuin aikoinani näke-
mään vetoavan lehti-ilmoi-
tuksen, jossa houkuteltiin ih-
misiä muuttamaan Australi-
aan. Suomesta oli järjestetty
jo jonkin aikaa suoria lentoja
maahanmuuttajille ja minä
pääsin mukaan ns. viimeisel-
lä suoralla lennolla maalis-
kuussa 1960. Lahja tuli vuo-

Lahja sisarustensa ja sukunsa nuorimpien edustajien ympäröimänä Hauta-ahon pihamaalla.

Kesä on rakkauden ja rakastumisen aikaa. Muta kyllä sitä tapahtuu
syksylläkin. Syyskuun lopulla, vuonna 1959, sai alkunsa pudas-

järveläisen Lahja Mäntykentän ja Karjalasta siirtolaisena tulleen Niilo
Rahkosen ja rakkaustarina. Tämä on tosikertomus, jossa kohtalolla on

sormensa pelissä, kuinkas muutenkaan!

rolennoilla kymmenen kuu-
kautta myöhemmin ja meidät
vihittiin kolmen viikon ku-
luttua, Niilo kertoo elämäs-
tään. Ensi vuonna helmi-
kuussa Rahkosten pariskun-
ta viettää kultahääpäiväänsä.

Nykyisin Rahkoset asuvat
Kingswoodissa, Sydneyn esi-
kaupunkialueella, jossa Lah-
ja on vetänyt seurakunnan
kerhoa jo 38 vuotta. Alkuun
se oli naisten kilta, mutta nyt
siellä saavat käydä myös mie-
het. Kerho kokoontuu kerran
kuukaudessa ja siellä saa pu-
hua vain suomea suomenkie-
len taidon säilyttämiseksi.
Lahja palkittiin vuonna 2005
ansioistaan suomalaistyössä
Suomen Valkoisen Ruusun
ansioristillä.

Sukujuhlassa iloinen
tunnelma
Lahjan lapsuus ja nuoruus
kuluivat Venymällä, jossa
hänen sukuaan asustaa vielä-
kin. Toissa sunnuntaina Hau-
ta-ahoon kokoontui suuri
joukko Lahjan sukua ja ystä-
viä tapaamiseen, jossa rie-
mulla ei ollut rajoja. Sisarus-
ten ja serkusten kesken vaih-
dettiin kuulumisia ja muistel-
tiin menneitä, sillä puheliaal-
le ja rohkealle “entisen” Män-
tykentän Lahjan suvun tyttö-
kaartille sattui kaikenlaista

Niilo ilahdutti sukujuhlaväkeä koskettavalla puheellaan, lauluesityksillään ja lukuisilla tarinoillaan.

Serkukset Lahja ja Siiri muistelevat kepposia, joita teki-
vät nuoruudessaan samannäköisyyttään hyödyntäen sul-
haskandidaateilleen.

hauskaa, jota oli rattoisaa
muistella. Serkukset Siiri ja
Lahja olivat nuorina niin sa-
mannäköisiä, että he pystyi-
vät jopa petkuttamaan sulha-
skandidaattejakin. Siinäpä
riittikin muistelemista ja nau-
runaihetta.

Sukulaisten ja ystävien ta-
paamisten välillä on tärkeää
säilyttää yhteys koto-Suo-
meen. Kirjeiden, korttien ja
puheluiden ohella nykytek-
niikka mahdollistaa säännöl-
lisen yhteydenpidon Suomen
ja Australian välillä. Sosiaa-
linen media, kuten Skype, on
tullut tutuksi Lahjallekin.
Toisinaan hän “skypettää”
internetissä esimerkiksi Hel-
mi-siskonsa kanssa jopa usei-
ta kertoja viikossa. Toivotta-
vasti terveyttä ja ikää siu-
naantuu Rahkosen pariskun-
nalle vielä niin runsaasti, että
tämä kahdeksas Suomen
matka saa vielä jatkoa!

Rauni Räisänen

Niilo ja Lahja Rahkonen
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Tämän lehden eri
sivuilla olevat kuvat

Niehka-koirasta
ja runot toimittanut

Lahja Nurmela

Miten lie käynytkään,
että aikojen saatossa
juuri sinä se sitten

oletkin tässä,
täällä minun kanssani,

minun oma koirani.

Katson sinua
hämmästyneenä
ja ihastuneena,

kuin näkisin sinut
ensi kertaa.

Maailma on ihmeitä
täynnä,

näitä tarkkaan
harkittuja ihmeitä.

Ja sattumalta saatuja.

Koiran pitäisi oppia
tietämään paikkansa.

Tämä se onkin jo
löytänyt sen,
pesäpaikkansa

rakentanut
minun sydämeeni.

Seija Mäki:
On kotona koira tai kaks

Pudasjärven Osuuspankin
100-vuotisjuhlarahaston - Sa-
dasta toiselle - varoista jaet-
tiin 23.7 yhteensä 3.500 euroa
Rimminkankaan koulun uu-
delle oppilaskunnalle, Pu-
dasjärven Riistanhoitoyhdis-
tykselle ja Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Pudasjär-
ven yhdistykselle.

Rimminkankaan koulun
opinto-ohjaaja Markku Raja-
la kertoi, että lahjoitus tullaan
käyttämään koulujen alkami-
sen jälkeen perustettavan
uuden oppilaskunnan perus-
pääomaksi.

Riistanhoitoyhdistyksestä
oli lahjoitusta vastaanotta-
massa puheenjohtaja Alpo

Nuorten ja lasten
toiminnalle tukea
Osuuspankista

Tämänkertaisen Pudasjärven Osuuspankin 100-vuotisjuhlarahaston lahjoitusta otta-
massa toimitusjohtaja Teuvo Perätalolta vastaan puheenjohtaja Hely Forsberg-Moila-
nen ja hallituksen jäsen Maria Perander MLL:n Pudasjärven yhdistyksestä. Taustalla
lahjoitusshekit kädessään opinto-ohjaaja Markku Rajala ja tukioppilastoimikunnan pu-
heenjohtaja Veera Riekki Rimminkankaan koululta sekä Alpo Turpeinen Pudasjärven
Riistanhoitoyhdistyksestä.

Turpeinen. Lahjoitusvarat
käytetään kuluvalla viikolla
Livon koululla pidettävän
nuorten Eräleirin järjestämi-
sen kuluihin. Leirille on kah-
tena edellisenä kesänä osallis-
tunut 25-30 nuorta ja tämän-
kin kesän leirillä on noin 30
osallistujaa, joilla on mahdol-
lisuus saada leirin aikana
myös metsästyskortti.

MLL:n saama lahjoitus
käytetään 1-3-vuotiaiden las-
ten musiikkileikkikoulun jär-
jestämiseen. Viime keväänä
järjestettiin kokeilu ja osallis-
tujia oli niin runsaasti, jopa
harkitaan jopa kahden ryh-
män perustamista, kertoi pu-
heenjohtaja Hely Forsberg-

Moilanen.
Pudasjärven Osuuspan-

kin toimitusjohtaja Teuvo
Perätalo kertoi, että Sadasta
toiselle – pankin 100-vuotis-
juhlarahaston varoilla tue-
taan ja edistetään monipuo-
lista henkistä ja taloudellista
hyvinvointia ja menestystä
pankin toimialueella vuosit-
tain enintään 10 000 eurolla.
Varojen jakamisessa erityises-
ti kaikenlainen uusi toiminta
kiinnostaa ja lapset ja nuoret
ovat etusijalla. (ht)

Niehka

Saatoimme 17.7. Elma Piiran
oman seurakunnan kirkko-
maahan puolison viereen
kauniin kukkakummun alle.
Jäljellä on muistoja. Muistan
Elman lämminsydämisenä,
huolehtivana perheenäitinä.
Koti, puoliso, lapset ja myö-
hemmin lastenlapset olivat
ensimmäiset hänen puhees-
saan, kun tapasimme.

Elma ei hän ollut ihminen,
joka tunkee joukossa itsensä
eturiviin ja hakee huomiota.
Hän mielellään seuraili si-
vummalta. Asioihin löytyi

Elma Piiran muistolle

Kun viime kesänä tapasim-
me, sinä Elma istuit kodissa-
si huivi hiuksillasi ja esiliina
leninkisi suojana. Kaikki oli
niin kuin aina ennenkin. Sii-
tä on melkein viisi vuosikym-
mentä vuotta, kun ensi ker-
ran astuin Laitalan pirttiin.
Olin kovin avuton monessa
suhteessa eikä minulla ollut
minkäänlaista tietoa, miten
maaseudulla ollaan ja eletään
sähköttömässä talossa. Sinä
Elma neuvoit kädestä pitäen,

85 vuotta on pitkä aika, niin
myös ihmiselämässä. Elma
sai elää juuri tuon pitkän iän,
monella tavalla rikkaan elä-
män ja lähes koko ajan koto-
naan. Vain reilun kuukauden
ajan terveyskeskuksen vuo-
deosastolla.

Elma tuli Siikavaaran ta-
kaa Suolijärveltä piiaksi Kor-
pisen Vattulaan, jossa olles-
saan hän tapasi puolisonsa
Antin. Muistan kun perhe
asettui asumaan Kenttälään.
Alkuun Elmalla oli ikävä ko-
tikylälle Suolijärvelle, mutta

tarvittaessa vahvakin mieli-
pide ja sen hän kertoi suoraan
ja kursailematta. Pidin siitä
tavasta, se oli avointa ja re-
hellistä mielipiteen ilmaisua.

Aina ei tarvita isoja sano-
ja vaan pieniä tekoja, jotka
kuvastavat ystävyyttä, ystä-
vää arjessa. Olimme noin 42
vuotta sitten muuttamassa
Korpiselta ja olimme juoneet
monet erokahvit naapurei-
den kanssa. Elmakin oli käy-
nyt ja lupasimme pitää yh-
teyttä. Ilta oli jo myöhäinen,
eteisestä alkoi kuulua askelei-

ta. Elma toi kassillisen pellos-
taan kaivamia perunoita,
koska muutimme paikkaan,
jonne ei vielä ollut tehty pel-
toakaan. Se oli ystävän teko,
joka vieläkin saa mielen her-
käksi.

Meillä ihmisillä on tapana
toivottaa toisillemme hyvää
terveyttä, vointia ja siunaus-
ta tulevalle ajalle. Nyt saan
toivottaa ystävälleni Elmalle
siunattua iäisyysmatkaa.

Eeva Lehtola

perheen kasvaessa ikäväkin
helpotti.

Elmalla oli aina koti siisti-
nä, niin Kenttälän yhden pir-
tin huusholli kuin myöhem-
min Laitala, jossa oli jo tilaa
enemmän. Lasten koulun-
käynti oli Elmalle tärkeää,
koska itsellä ei ollut koulun-
käynnin mahdollisuutta, niin
lapsia piti innostaa koulutiel-
le.

Yksi aikakausi on nyt
päättynyt, ei tuo posti enää
Elman kauniilla käsialalla
kirjoitettua korttia, milloin

nimipäiväksi tai ystävänpäi-
väksi. Vaikka meidän väli-
matkakaan ei ollut pitkä, niin
monia vuosia meillä kortit
kulkivat puoleen ja toiseen.
Pidimme yhteyttä myös pu-
helimitse ja tapasimme aina
silloin tällöin. Teimme yhdes-
sä kirkkomatkoja ja nehän ne
parhaita matkoja olivat. Läm-
möllä ja ikävöiden muistelen
Elmaa, ikään kuin yksi suku-
laissielu olisi poissa.

Liisa Putula

miten tilley-lamppuun teh-
dään tuli, miten uuni lämmi-
tetään sopivaksi leipomuksil-
le, miten rieskataikina val-
mistetaan ja miten pyykki
pestään pyykkilaudalla.

Kun olen kulkenut maail-
malla ja nähnyt elämän ko-
vuutta ja sen ankaria puolia,
niin olen usein miettinyt, että
voi kunpa saisin olla kuin
Elma Laitalassa ja “kaukana
kavala maailma”, että ei tar-
vitsisi nähdä kaikkea pahaa.

Sinun elämänpiirisi olivat
maantieteellisesti kovin pie-
net. Nyt olet päässyt sinne
viimeiseen kotiin. Haluan
ihan lapsen lailla ajatella, että
siellä jossain on nyt entistä
ehompi pirtti ja sen piha-
maalla kiikku, jossa lempeäs-
sä kesätuulessa kiikut Antti
rinnallasi. Kiitos Elma ystä-
vyydestäsi, kiitos että olit ole-
massa minullekin.

Tuula Tulikoski

Kalakilpailuun osallistuu Martta Timonen, joka oli saa-
nut maanantaiaamuna 26.7 katiskalla Pudasjärvestä
kuvassa näkyvän hauen. Hauen mitat: paino 6,4 kg ja
pituus 98 cm.

Katiskassa suuri hauki
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudasto-
rilla ilmoittaminen on  yksityisille henkilöille ilmainen.
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seik-
kaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla: 08-334 167 tai pape-
rille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudas-
järvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 15 euroa
+alv (18,30 e). Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpos-
titse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa +alv (18,30 e). Muistathan
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Vuokrattavana n.300m²  talo
(Jukolantie 3), lähinnä  toimis-
tokäyttöön. P. 040 506 5318.

Halutaan vuokrata yksiö Pu-
dasjärveltä. Puh. 0445793111.

Haluan vuokrata kaksion Pu-
dasjärveltä 1.9. alkaen. P.  045
129 7822.

Halutaan vuokrata saunalli-
nen kaksio tai kolmio keskus-
tasta, p. 040 574 0968

Myydään Whirlpool jääkaap-
pi, korkeus 85 cm ollut käytös-
sä 11/2 vuotta.Hintapyyntö
55€, puhelin 040 378 1771.

Lentopallon kyläsarjaa on
pelattu vuodesta 1953 lähti-
en. Silloin mestariksi pelasi
Livon joukkue. Alkuun otte-
lut pelattiin Suojalinnan ken-
tällä. Myöhemmin siirryttiin
pelaamaan otteluita koko
kesä alkulohkoissa, joiden
voittajat ratkaisivat mesta-
ruuden lopputurnauksessa.
Kun Suojalinnan lentopallo-
kentät kävivät ahtaiksi, Sara-
kylä otti pitkäksi aikaa vas-
tuulleen turnauksen järjestä-
misen. Kyläsarjan historiassa
on ollut useita voittoputkia

Kimara ja Pökkö kyläsarjan valtiaat
mm. Kynkään, Hetekylän,
Kurenalan ja Sarakylän jouk-
kueilla.

Viimeiset yhdeksän turna-
usta on pelattu Livolla Kokon
Timpan isännöimänä. Livo
hallitsikin alkuun sekä mies-
ten että naisten sarjoja. Mies-
ten puolella Parkkisennie-
men Matin kipparoima MP-
Team voitti kuusi kertaa pe-
räkkäin kyläsarjan mestaruu-
den. Tänäkin vuonna jouk-
kue oli loppuottelussa, jossa
hävisi Pökölle erin 0-2 (22-25,
21-25). Pökön nuorten mies-

ten kunto kesti loppuun asti
ja niinpä Pökkö voitti ansai-
tusti loppuottelun. Joukku-
eessa pelasivat Esa Hemmi-
lä, Jaakko Sammelvuo, Mik-
ko Sammelvuo, Esko Tarujär-
vi Taneli Lukkari ja Ville Pi-
rinen. Pronssia voitti Mettä-
perän Pojat kukistamalla
Metsälän 2-1.

Naisten sarjassa oli peräti
yhdeksän joukkuetta. Tiukan
väännön jälkeen Kimara otti
kolmannen peräkkäisen mes-
taruutensa. Äityt antoi voit-
tajille tiukan vastuksen, mut-

ta joutui tyytymään hopeaan.
Kolmanneksi sijoittui Pallo-
muorit ja neljänneksi Aropo-
rot. Voittajajoukkueessa pela-
sivat Jutta Manninen, Tanja
Peltola, Helena Savela, Sirk-
ka Tolonen, Eveliina Luokka-
nen ja Mervi Luokkanen.

Parkki-Matti -
kyläsarjan konkari
Pitkän linjan lentopallomies
Matti Parkkisenniemi pääsi
pelaamaan kyläsarjaa nuore-
na poikasena Yli-Siuruan
joukkuessa. Nuorukainen oli
porukan lyhin, mutta korva-
si puutteen hyvällä liikku-
vuudellaan. Matti pelasi ko-
tikylänsä joukkueessa monta
vuotta. Paras saavutus oli
sarjan voitto 70-luvun lopul-
la. Myöhemmin Matti muut-
ti pitäjän keskustaan ja oli
voittamassa monia mesta-
ruuksia Kurenalan joukku-
eessa. Matti on pelannut pa-
ria turnausta lukuun otta-
matta jokaisessa kyläsarjatur-
nauksessa lähes 40 vuoden
ajan.

- Kyläsarjassa näkee van-
hoja tuttuja, jotka kokoontu-
vat aina pelaamaan heinä-
kuussa. Oman ikäluokan ka-
vereita ei enää ole mukana.
On hyvä, että porukat nuor-
tuvat ja yhä useampi nuori
pääsee pelaamaan ulkona eli
lentopallon alkuperäisessä
ympäristössä. Tällä vuositu-
hannella joukkueemme on

pärjännyt loistavasti lähinnä
hyvien junnujen ansiosta.
Kolme omaa poikaa on ollut
mukana. Nyt Petteri oli hää-
matkalla, mutta Miikka ja
Joonas toki pelasivat ja kan-
nustivat isääkin, Matti nau-
rahtaa.

Matilla ei ole enää suuria
tavoitteita lentopallossa,
mutta hän innostuu aina ki-
soista. Veteraanien MM-ja
SM-kisat saavat aina miehen
veren kuumaksi ja mukaan
pitää päästä. MM-kisoissa
taso on todella kova, mutta
Suomen joukkueet ovat pär-
jänneet loistavasti. Matin
mukaan suurin syy menes-
tykseen on joukkueiden hyvä
henki.

Timo Puolakanaho

Tuomas Sammelvuo on
menestynein pudasjärve-
läinen lentopallon pelaaja

Matti Parkkisenniemi sekä pojat Miikka ja Joonas ovat
voittaneet monta kyläsarjan mestaruutta

PURKUOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

UUDET OSAT

Kaikki automerkit
Lapin

Auto-Osa Oy
Nikkarinkuja 12 Rovaniemi

P. (016) 310 950, 040 537 6121
avoinna ma-pe 8-17

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

-moottorit
-vaihteistot
-ovet, luukut
-ym...

Myydään lämminvesivaraaja
siisti kuntoinen, tilavuus 190
litraa, hintapyyntö 150€ . P
040 378 1771.

Myydään Nissan Sunny vm.
90, 2 renkaat, soitin, hyvät
pellit, kone ei käynnisty. Hp.
260€. P. 0440 923 946.

Myytävänä pyöriä. Koulut ja
työt alkavat! Kunnostettu pyö-
rä itse kullekkin.P. 040 504
2814.

Otetaan vastaan Abban ja
Souvareiden cd-levyjä. Myy-
dään pehmokoiria, p. 044
2513 289.

Ensi perjantaina 27.7 on len-
topallon ystäville luvassa
huippuviihdettä koko rahal-
la. Viiden vuoden tauon jäl-
keen pudasjärveläishuiput
on saatu kokoon. Nimekkäin
heistä on ehdottomasti am-
mattilaisena Euroopassa, Ja-
panissa ja nyt kaukana Aa-
siassa pelaava Tuomas Sam-
melvuo. Tuomashan teki so-
pimuksen Venäkän itälaidal-
la sijaitsevan Novosibirskin
joukkueen kanssa. Pudasjär-
vi Starsin joukkueessa pelaa-
vat myös velipoika Ilkka,
joka saavutti keväällä Sm-
hopeaa Pieleveden Sammos-
sa ja myös kolmas Sammel-
vuo, kakkossarjaan nousseen
OYUS:n yleispalaaja Jaakko.
Joukkueiden tornit ovat Ro-
vaniemellä monta SM-mita-
lia kahminut Antti Ahokum-
pu sekä Mikko Heikkilä, joka
on edelleen kovassa kunnos-
sa. Nostopuolesta huolehtii
Antin ohella Mikon veli Tep-
po, joka päätti kautensa SM-
kultaan. Myös passariosasto
on kovaa luokkaa, sillä Pet-
teri Parkkisenniemi pelasi
kevään loistavasti. Liberona
pelaa hyvän kauden pelan-
nut Janne Kokko. Joukkuee-
seen kuuluu myös B-poikien

Huippulentopalloa luvassa liikuntahallilla
kultaa voittaneita tulevaisuu-
den toivoja. Myös penkiltä
löytyy runsaasti kokemusta,
sillä valmentajan tehtävät on
uskottu Matti Parkkisennie-
melle.

Kotijoukkeen tähtiä yrit-
tää sammuttaa tuttu joukkue
Oulusta, keväällä SM-liigaan
noussut ETTA. Joukkueen
ykköspassarina häärii Palo-
niemen Arskan juriorikoulun
kasvatti Juha Keihäskoski.
Pudasjärveläisille tuttu on
myös joukkueen keskitorjuja
Markku Huuskonen, lento-
pallolukion kasvatti. Joukku-
een tähti on Latvian maajouk-
kuueessa yli 100 kertaa esiin-
tynyt 205 cm pitkä Salvis
Cielavs, jolla on SM-mitalei-
ta lähes 10. Mielenkiintoinen
uusi kasvo joukkueessa on
Lauri Hakala, jonka parhaat
saavutukset ovat biitsin puo-
lella, mutta hän on saavutta-
nut mitaleita myös SM-liigas-
sa. Joukkueen valmennuk-
sesta vastaa lentopallokent-
tien väriläiskä Olli Kuoksa,
joka pelasi aikoinaan PuU:n
kakkossarjajoukkueessa lois-
tavasti.

Perjantai-iltana on odotet-
tavissa todella mielenkiintoi-
nen ja etukäteen ajatellen ta-

Ville Pirinen on 17-vuotiaitten maajoukkueen passari.

sainen ottelu. Kentällä näh-
dään kymmenkunta kaveria,
jotka ovat esiintyneet eri ikä-
luokkien maajoukkueessa.
Kun lentopallokausi alkaa
lokakuun alussa, useat heis-
tä nähdään SM-liigassa. Ou-
lussahan on tulevalla kaudel-
la kaksi liigajoukkuetta, joi-

den keskinäiset ottelut tule-
vat olemaan tiukkoja. Oman
lusikkansa mitalisoppaan tu-
lee pistämään myös Aho-
kummun Antin joukkue Per-
Po ja Sammelvuon Ilkan
Sampo.

Timo Puolakanaho

Hirvenjuoksu
kilpailu
Hirvipirtillä
Hirvenjuoksu-kilpailu järjes-
tettiin Hirvipirtillä 22.7. Tu-
loksiin vaikuttivat juoksu-/
kävelyaika, arviointi- ja am-
munta.

A-sarja:
1. Nivakoski Ahti PuA 1132,
2. Hietava Mikko Sotkajärvi
1042, 3. Laakkonen Sampo
Sotkajärvi 1028, 4. Säkkinen
Taito YSMS 963.

B –sarja:
1. Petäjäjärvi Maire YSMS
1126, 2. Kukka Seppo PuA
1104, 3. Koivu Kalervo PuA
1044, 4. Säkkinen Irja YSMS
1014, 5. Laakkonen Lauri Sot-
kajärvi 1008, 6. Laakkonen
Mirja Sotkajärvi 944, 7. Mo-
urujärvi Jaana PuA 919.

Joukkuekilpailu:
1. Pudasjärven Ampujat
3280, 2. Yli-Siuruan Metsäs-
tysseura 3103, 3. Sotkajärven
Metsästysseura 3078.
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L i i k e h a k e m i s t o

§ 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
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Ilmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikehakehakehakehakehakemistossa.emistossa.emistossa.emistossa.emistossa. Ota yhte Ota yhte Ota yhte Ota yhte Ota yhteys pys pys pys pys p..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT TAKSIPALVELUITA

Yrittäjä!
Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

HAUTAKIVET

Teijo Särkelä
0400 495 445

Arto Aittokumpu
0400 158 258

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

KIINTEISTÖHUOLLOT
RAKENTAMINEN,

 REMONTIT

AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,
KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Autohitsi
Mika Luokkanen

Kauppatie 16
93100 Pudasjärvi

0400 998 361
- Auto-/muut hitsaustyöt
-Alustajarruremontit

KOSMETOLOGI
SIRPA SARAJÄRVI

Toritie 1

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

*Kasvohoidot
* Ripsien ja kulmien

värjäykset
* Intialainen päähieronta

* Kuumakivihieronta
* Jane Iredale

mineraalimeikit

Osuuspankin talo 2 krs

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

• Hyttysmyrkyt koirille ja hevosille
• Uistimet, kelat, vavat
• Kalaverkot
• Springer-koiranjuoksutuslaitteet
  polkupyörään ja koiran
  juoksuvaijerit
• Koiranruoat alk.15€/15kg
• Koiratarvikkeet ja kissan ruoat
• Hevostarvikkeet -20% norm.h.
• Täyssynt. 5w-40 moottori- ja
  GL-4 peräöljy vain 5€/l

www.anonase.com
08-821 337

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

SÄHKÖLAITEHUOLTOPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTT     KKKKKyyyyy
P. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@pp.inet.fi

KAUNEUDENHOITOA ,
HIERONTAA, KUNTOSALI

KALASTUS
METSÄSTYS

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi
puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203

OSTETAAN ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT METALLIROMUT

ROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OY
Myös rekisteristäpoistot ja romutodistukset

P. 0400 253 358

ROMUN  JA  METALLIN OSTO

Hannu Ylitalo 0400 244 769Hannu Ylitalo 0400 244 769Hannu Ylitalo 0400 244 769Hannu Ylitalo 0400 244 769Hannu Ylitalo 0400 244 769
Hannu Jaakkola 0400 380 668Hannu Jaakkola 0400 380 668Hannu Jaakkola 0400 380 668Hannu Jaakkola 0400 380 668Hannu Jaakkola 0400 380 668

HannHannHannHannHannun un un un un TTTTTaksimaaksimaaksimaaksimaaksimatkatkatkatkatkat Oyt Oyt Oyt Oyt Oy
RRRRRytinkiytinkiytinkiytinkiytinki

PUUSEPPIÄ

Laineiden liike ja liplatus kiehtoi koiraa.
Keskikesän laiskassa autuudessa
se makasi laiturilla
raotellen silmiään silloin tällöin:
yhä oli liikkeellä vesi
aina vaan loiski ja liplatti laine.
Miten jaksaneekin näin lämpimällä,
se mietti
venytellen itseään
antaen auringon ja tuulenvirin
hoitaa päivän työt.

Seija Mäki: On kotona koira tai kaks

Niehka

Paukkerinharjulla nähtiin
taas kerran nautinnollista jal-
kapalloa.

Vieraaksi saimme iloisia,
taitavia nuoria naisia paikal-
liselta kesämökiltä. Siispä
kylän aktiivit nuoret miehet
saivat kunnon vastuksen.

“Tätä täytyy saada lisää,
tulkaa tytöt takaisin. Kaukai-
sin urheilija oli Pietarsaares-
ta, täällä odotellaan!“

Yleisö nautti suunnatto-
masti vauhdikkaasta pelistä,
jossa ei yllätyksiä puuttunut.
Yhdestä suusta todettiin “Pa-
ras kesäilta tälle kaudelle”

Onerva Ronkainen

Naisenergiaa jalkapalloon

Lue Pudasjärvi-lehti osoitteessa:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Mitä tehdä minne mennä -palstan lisäksi kesätapah-
tumia on sivulla 2 .

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kau-
pungin www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme
vastaa. Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimi-
tukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne
mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy
myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Kuusamo Nature Photo XIV luontokuvia, Syötteen luonto-
keskus Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvauskilpailun neljän sarjan
voittajakuvat. Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja sekä Paras
Kuusamossa otettu kuva.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus.
Huuhkajan siipien alla Taidehuone Pudikki. 17.7. - 28.8. klo 15-20
(ma - ke), 14-17 (la - su). Komin tasavallan, Vylgortin kaupungin kan-
santaiteenkeskus Zaran taiteilijoiden ja lasten taidekolun oppilaiden
teoksia. Järjestäjä Kulttuuritoimi. Lisätiedot 040 826 6586.
Pilikkiviikko - Kesäpilikin MM-kisat Havulan ranta, 26.7.2010 -
1.8.2010. Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat ry. Lisätietoja http://
pilikkiviikko.pudasjarvi.fi/
Tanssit Havulassa Pe 30.7. klo 21.00-01.30 . Järj. Havulan NS ja
Pudasjärven Urheilijat
Tanssit  Möykkälässä La 31.7. Puhoskylässä.
Daniel Hiltulan (1820-1867) jälk.sukukokous 31.7.klo 10.30
Hilturannan leirikeskuksessa Pudasjärvellä. Ilmoitt.15.7. mennessä
maksamalla osallistumamaksun, aik. 20€ alle 12v 10€, tilille 106835-
67146, Tied.puh. 0400 770 346 tai 0400 157 424
BINGOT Hetepirtillä  la 31.7., la 14.8., la 28.8. klo 14.00. Järjestää
Hetekylän Nuorisoseura ry. Tervetuloa! www.hetepirtti.net
Venetsialaiset 28.8. Jyrkkäkoskella  . Venetsialaiset ovat siirtyneet
Jyrkkäkoskelle, koska Rajamaan rannassa on menossa maansiirto-
töitä. Järj. LC Pudasjärvi.

SUOJALINNAN ASUKASTUPA/ KIRPPIS

Tuvalla tarjolla:
- nettiyhteys, päivän lehdet
- kokous- ym. tilaa
- kahvia, karkkia
- ompelupalvelua; nyt myös nahkatyöt
- Kyläkippari helpottamaan arkeasi;

avustamaan ja auttamaan sisä- sekä ulkotöissä
- Kirppikseltä mm. laadukkaita vaatteita ja kierrätystavaraa
- Käytä myös Puikkarin kahviomme palveluita!

Urheilutie 2 Pudasjärvi, 044- 0822130, 044- 0822138
AVOINNA ma - to klo 9.00- 17.00, pe klo 8.00- 14.00

Ks. nyt kuulumiset kotisivuiltamme

miestä oli uskaltautunut mu-
kaan. Katsojia oli sitäkin run-
saammin, jopa tungokseen
saakka läheisellä tiellä.

-Kylymä oli ilima, mutta
henki oli lämmin, kertoi ki-
sojen ideoitsija ja niiden puu-
hamies Kari Tykkyläinen.

Ongelmaksi oli tulla lii-
kenteen ruuhkautuminen,
mutta se oli huomioitu jo etu-
käteen hommaamalla radio-
puhelimilla varustetut liiken-
teenohjaajat. Tykkyläinen
kiittelikin liikenteenohjauk-
sesta vastanneita miehiä hy-
vin hoidetusta työstä.

Komilaiset vieraat olivat
innostuneita hiihdoista ja tie-
dä vaikka Komin tasavallas-
sakin nähdään korkokenkä-
kukkamekkosuohiihtojen-
ämmänkisat tulevina vuosia,
sillä sen verran hyvin hiihto
sujui vierailtakin.

-Toivottavasti Pudasjärvi-
set hiihtäjätkin saavat kut-
sun, eikä vain hallituksen pu-
heenjohtaja ja kansalaisopis-
ton rehtori, tuumi Tykkyläi-
nen.

Hiihtojen jälkeen osallistu-
jat ohjattiin Konttilan hirvi-
pirtille ruokailemaan.

Suohiihtotapahtuma tuo
Pudasjärveä tunnetuksi

Suohiihdon syövereissä, Anni Lehtojärvi Tampereelta.

Miesten sarjan voittaja Mik-
ko Tykkyläinen.

Kisat kuumimmillaan.

Kilpailuvälineet.

Korkokenkäkukkamekko-
suohiihdonämmänkisat saa-
vat näkyvyyttä niin Suomen
kuin Saksankin tv:ssä. Sak-
sassa tullaan näkemään 10
minuutin pätkä hiihdoista.
Lisäksi itse Tykkyläisestä tu-
lee tv-dokumentti ensi mar-
raskuussa: Tosi Tarina, Siu-
ruan Rubens. Kyseistä dok-
karia on tehty vuoden vaih-
teesta saakka ja se on nyt leik-
kaamossa. Dokumentissa on
pätkiä hiihdoista.

Kari Tykkyläinen lähtee
ensi viikolla Karjalaan A-stu-
dion kuvausryhmän kanssa
ja tarkoituksena on tehdä jo-
kaisesta Karjalan seitsemästä
kuoleman synnistä laulu ja
video. Tykkyläisen aikomuk-
sena on myös pötkötellä Laa-
tokan laiturilla Riitta Uosu-
kaisen kanssa. Uosukaisen li-
säksi matkaan lähtee mukaan
myös musiikin tohtori, sävel-
täjä ja taiteilija Sari Kaasinen.
Tulokset näkyvät televisios-
ta 16.8 klo 21.00 A-studiossa
Tv 1:llä

Teksti Kati Saukko
Kuvat Juha Nyman

Komin Tasavallan edusta-
ja Jelena Menikova.

Tykkyläinen ite.
Suomen väestökirjanpito tuli
kirkon tehtäväksi 1500-luvun
lopulla ja siirtyi pääosin val-
tiolle vuonna 1968 Väestöre-
kisterikeskuksen perustami-
sen yhteydessä.

Aina vuoteen 1962 saakka
tiedot seurakuntien jäsenistä
tallennettiin sidottuihin kir-
joihin. Vanhimmat niistä on
mikrofilmattu.

1960-luvulla siirryttiin
perhelehtiin eli erillisiin kort-
teihin. Nykyisin käytetään
tietotekniikkaa. Monet seura-
kunnat ovat varanneet suku-
tutkijoille seurakunnan kes-
kusrekisteristä tutkimushuo-
neen, jossa voi tutkia suku-
aan mikrokorteilta.

Kirkonkirjat sisältävät tie-
toja keskimäärin 1700-luvun
alkupuolelta noin vuoteen
1900. Noin kaksi kolmasosaa
seurakunnista on siirtänyt
sataa vuotta vanhemmat kir-
konkirjat maakunta-arkistoi-
hin. Neuvostoliitolle luovu-
tettujen Karjalan ja Petsamon
alueiden lakkautettujen seu-
rakuntien tiedot ovat Mikke-
lin maakunta-arkistossa.

Kirkonkirjoissa tietoa
vuosisatojen takaa

Kirkonarkistojen lisäksi
tutkimuksia voi tehdä Kan-
sallisarkistossa ja maakunta-
arkistoissa, maakuntakirjas-
toissa sekä kunnallisissa kir-
jastoissa.
Mistä saa 1900-luvun tieto-
ja?

Halutessasi tietoja 1900-
luvulta, kannattaa lähettää
tiedustelu kirkkoherranviras-
toon, seurakunnan keskusre-
kisteriin tai maistraattiin.
Luovutetun Karjalan kirkon-
kirjoja koskevat tiedustelut
voi lähettää Mikkelin maa-
kunta-arkistoon. Voit myös
harkita kyselylomakkeen lä-
hettämistä nykysuvulle.
Apuneuvoja?

Suomen sukututkimus-
seuran HisKi-tietokannassa
on historiakirjatietoja yli 300
seurakunnasta noin vuoteen
1850 asti. HisKi on kuitenkin
vain hakemisto, joten tiedot
kannattaa tarkistaa historia-
ja rippikirjoista.

Lähde: www.evl.fi
Linkistä: sukututkimus ja kir-
konkirjat

Korkokenkäkukkamekko-
suohiihtoämmämkisat keräsi
Kapustasuolle 16.7 yli 20
osallistujaa. Joukko oli kovin
naisvaltainen, vain kolme
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin 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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Kaupungintalon korjaustöistä johtuen kaupungin viral-
linen ilmoitustaulu  siirretään elokuun alusta lukien  re-
montin ajaksi kaupungintalon tuulikaapista sisätiloihin.
Ilmoitustaulu sijaitsee käytävällä, joka on remontin ai-
kaisesta sisäänkäynnistä ensimmäinen oikealle.

Ko. poikkeustilanteesta johtuen ilmoitustaululla olevia
kuulutuksia pääsee katsomaan vain viraston aukiolo-
aikana klo 8.00 – 16.00.

Myös postilaatikon paikka muuttuu. Kaupungintalolle
toimitettavat kirjeet voi jättää sisäänkäynnin läheisyy-
dessä olevaan postilaatikkoon.

Pudasjärvi  22.7.2010

KAUPUNGINHALLITUS

KUULUTUS

Meillä on koiran kanssa yhteinen leikki
jota varten on varattuna joka päivä pari minuuttia
jossain kiireen kolosessa.
Päivää, sanon ja melkein voi sanat kuulla, kun se
ojentaa etutassunsa.
Päivää. Toinen etutassu. Silitän sen takajalat.
Häntä. Hännän hyväksyvä heilahdus.
Taas voisi luulla sen kohta puhuvan,
ja sipaisen häntää kädelläni.
Korva, korva.Puserran hellästi käsiini
molemmat terhakat korvat.
Koossa on koira,
koossa päivän pieni lämmin hetki.
Olemme tervehtineet toisiamme,
huomanneet toisemme, tunnustaneet:
On hyvä kun olet siinä.

Niehka

Seija Mäki: On kotona koira tai kaks

Elina Vähäkuopus, Ossi Oinas-Panuma, Opettaja Alexander Sergijenkon, Sointu Veivo, Hillevi Klementti ja etu-
alalla Kaisa Holmström

Guashe-taiteen opissa

pe 30.7.2010  klo 9-5pe 30.7.2010  klo 9-5pe 30.7.2010  klo 9-5pe 30.7.2010  klo 9-5pe 30.7.2010  klo 9-5

Järj. laitoshuoltaja-opiskelijat.
Tuotto menee opintomatkan hyväksi.

- Myytävänä mm. leivonnaisia, vaatteita,
  koriste-esineitä, kupariesineitä ym.
- Siivousvälineiden esittely

KirKirKirKirKirpputori pputori pputori pputori pputori TTTTTorillaorillaorillaorillaorilla

Suomen Kuljetus ja Logistiik-
ka SKAL ry:n keskustelutilai-
suudessa Porin SuomiAree-
nalla nostettiin suomalai-
suutta kunniaan. Tässä logis-
tiikalla todettiin olevan mer-
kittävä rooli.

Yleisö tuomitsi yksimieli-
senä EU-parlamentin päätök-

Kuljetusyrittäjät haastavat poliitikot
tiukempaan EU-edunvalvontaan

Jos ei kouluikäiset syystä tai
toisesta päässeetkään taide-
viikolla osallistumaan taiteen
perinnetyöpajan opetukseen,
niin Karhupajalla järjestet-
tyyn keramiikkatyöskente-
lyyn osallistui kouluikäisiä,
jopa neljä virkeää poikaakin.

Hienolta kuulostavaan,
mutta kelpo inhimilliseen
Guache-taiteen pyörteeseen
sukelsi meidän parin  varttu-
neemman lisäksi luovuutta ja
taiteellisuutta hersyvä nuor-
ten joukko.

Vaikka kärsivällisen opet-
tajamme Alexander Sergijen-
kon ja meidän kurssilaisten
yhteinen kommunikaatiovä-
line, kieli, olikin ontuvaa,
huumorilla ja toistemme oh-
jauksella sekä välillä Hanna-
tulkin avustuksella selvisim-
me mainiosti kolmen päivän
urakasta.

Guache-taiteessa edetään
jotakuinkin tyyliin mallista
tarkemmin piirtämisestä
abstraktimpaan lopputoteu-
tukseen, jossa alkuperäinen

mallin idea säilytetään muo-
doissa ja mittasuhteissa oman
mielikuvituksen sanelemassa
esittämistoteutuksessa ja vä-
rien käytössä.

Lapin yliopistossa taide-
opintonsa aloittava Ossi Oi-
nas-Panuma ja taideopintoi-
hin suuntaava ja maalaustai-
detta tekevä Kaisa Holm-
ström kertoivat saaneensa
kurssilta runsaasti uusia op-
peja ja virikkeitä. Karhupajan
työharjoittelija Elina Vähä-
kuopus sai maalausoppisen-

sa kartuttamisen lisäksi har-
joittaa venäjänkielen perus-
opintojensa suomia  taitojaan
keskustellessaan opettajan
kanssa  tämän omalla kielel-
lään.  Maalaustaidetta pit-
kään tehnyt Hillevi Klemetti
arvosti saamaansa opetusta ja
tämän ryhmän mutkatonta ja
iloista yhdessä tekekemistä.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja
Karhupaja

sen rajoittaa kuljetusyrittäji-
en työajan 48 tuntiin viikos-
sa. Suomalaisuus kunniaan
saadaan vain suosimalla suo-
malaista yrittäjyyttä.

Kansanedustaja Eero Leh-
ti (kok.) ennusti kuljetusalal-
lemme vaikeita aikoja. Hän,
kuten muutkin tilaisuuden

puhujat, toi esille sen, että
Suomen 13 meppiä ovat mää-
rällisesti riittämättömät teke-
mään EU-päätöksiä ja siksi
onkin panostettava laatuun.
Suomalaisten meppien tulee
olla aktiivisia vaikuttajia
omissa poliittisissa ryhmis-
sään.

Professori Petri Parvinen
Aalto-yliopistosta korosti,
että suomalaisten kuljetusyri-
tysten tulee kyetä myymään
palvelujaan suoraan kansain-
välisille asiakkaille. Myynti-
valttina on käytettävä suo-
malalaisten luotettavuutta.

Tilaisuutta seuranneen
yleisön mielestä suomalai-
suuden tukemisessa on vielä
paljon tehtävää. Esiin tuli
myös kovempien otteiden
tarve. (Lähde: www.deski.fi)
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