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Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella 

la 28.8. klo 19-01
Lue lisää sisäsivuilta!

www.pudasjarvi            
-lehti.!

Wintti pe ja la 
avoinna 23-04

lippu 4! sis. ep.
Pubissa karaoke

www.kurenkoski.!
28.8.2010
Harri
&

Coronet
Lippu 10 ! sis. ep.

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

SSW TERÄSKATTILAT
0,5 L, 1 L, 2 L, 3 L
esim. 0,5 L

KARVATOSSUT

690 pari850

PUUHENGARIT
3 kpl

390 

2280
COLLEGEHUPPARITAKKI

PUUVILLAMATOT
60x120                    80x200

1330 2960

”LEHMÄ”
KORISTETYYNY 

TORKKUPEITTO
130x180

HELMI-NARU-
VERHOT
90x200
eri värejä

1095 kpl2490

PANELI-
VERHOT
60x240
2 kpl1090 

2690 

Torstaista alkaen
ARLA KADET 
RAASTEJUUSTO
           150g

Torstaista alkaen
MARGE KEVYT-
JUUSTO 10%, 500g

119 pkt
089 pss 199 pkt

Torstaista alkaen
ATRIAN WILHELM 
GRILLIMAKKARA JA 
JUUSTOMAKKARA
400g 199 pss

Torstaista alkaen
PORTIN LIHA-
PIIRAKKA
         10 kpl/1kg

079 pkt

Torstaista alkaen
PORTIN PIKKU-
PRINSSI NAKKI
           250g

Torstaista alkaen
PORTIN KARJA-
LANPIIRAKKA
          6 kpll/330g

089 pkt

KYLPYHUONEEN 
MATTO

1690
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Toimitusjohtaja:
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Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
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toimisto@pudasjarvi-lehti.!
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.!
Toimittajat: 
Rauni Räisänen 
050 382 6585
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Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 2010

PUDASJÄRVI
-lehti 34/2010

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,20 "/pmm. 
Takasivu  1,00 "/pmm. 
Sisäsivut  0,90 "/pmm. 
Hintoihin 
lisätään  alv 23%.

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.!
lehti@pudasjarvi-lehti.!

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 palauttami-
seen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä 
lehdelle 8 vrk:n kuluessa 
ilmestymispäivästä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Yrittäjä! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy joka viikko

 keskiviikkoisin. 
Aineiston toivotaan 

olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

iltaan mennessä.

Pudasjärvi -lehti on 
Pudasjärven
Yrittäjät ry:n 
jäsenyritys

Pudasjärven kunnan ulko-
puolisille tilaajille lehden 
hinta 39 "/vuosi.

Hartaus

PUDASJÄRVEN 
SEURAKUNNAN 
KIRKOLLISIA 
ILMOITUKSIA 

14. sunnuntai 
helluntaista
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Jeesus oli elämällään ja 

opetuksellaan esimerkki-
nä Jumalan rakkaudesta, 
joka ylittää kaikki rajat. 
Tämä esikuva velvoittaa 

meitä näkemään jokaises-
sa ihmisessä lähimmäisen. 

Kristukselta saamme 
myös voiman hyviin 

tekoihin lähimmäistemme 
hyväksi. Ihminen itse ei 
ole aina tietoinen siitä, 

että hän hyvää tehdessään 
toimii Jumalan rakkauden 

välikappaleena.

K U U L U T U S   
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 14.-15.11.2010 
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä 
torstaina 02.09.2010 kello 10 - 14 ja perjantaina 
03.09.2010  kello 15 - 19 kirkkoherranvirastossa, osoite 
Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi.
Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki 
14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, 
jotka 15.08.2010 on merkitty tämän seurakunnan läsnä 
oleviksi jäseniksi.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat 
tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraa-
vasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä 
perusteella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä 
kielletty. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä 
perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluet-
telosta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi 
tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa 
15.08.2010 jälkeen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan 
muuttoon.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeis-
tään tiistaina 07.09.2010 ennen kello 16 kirkkoherranvi-
rastoon, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi. Virasto on 
tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi auki viimeksi mainittu-
na päivänä kello 14-16.
Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuk-
sia perjantaina 01.10.2010  kello 18 pidettävässä kokouk-
sessa.
Pudasjärvi 14.06.2010
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Oskari Holmström.

Maataloustuottajien 
kuulumisia
Osa MTK Pudasjärven joh-
tokunnan jäsenistä kävi tu-
tustumassa Muhoksen lomi-
tusyksikköön tiistaina 17.8. 
Parituntisen palaverin aika-
na ”nostettiin kissa pöydälle” 
ja käsiteltiin monia ongelmia, 
mitä lomituksen suhteen on 
ollut.

Lomitusjärjestelmä on 
maatalousyrittäjille lakisää-
teinen oikeus ja sen kuuluisi 
pelata automaattisesti. Men-
neenä kesänä ongelmia on ol-
lut monenlaisia ja oikeastaan 
pahin näistä on ollut lomitta-
jien saatavuus, mikä saattaa 
johtaa siihen, että yrittäjä voi 
joutua työskentelemään itse 
sairauslomalla. Näin ei sai-
si missään nimessä olla. On-
gelmiin luvattiin puuttua vä-
littömästi, joten jäämme seu-
raamaan tilannetta. 

Lomitus- ja muita ajankoh-
taisia asioita sivutaan perin-
teisellä tupapäivillä 1.9. Lie-
peen pappilassa kello 11.00 
alkaen. Paikalla MTK:sta on 
Sirpa Törmikoski ja A- tuot-
tajista Ari Salmela. Tarjolla 
on makkaraa, pullakahvit ja 
vapaamuotoista keskustelua. 
Jäsenet, tervetuloa!

Maataloustuottajat järjestää 
yhteistyössä OSAO:n kanssa 
Isäntäpäivät ja syysmarkki-
nat kenttäkisojen yhteydessä 
18.9. Alueella on konenäyt-
tely, huutokauppa, kotieläi-
miä, kaikenlaista ohjelmaa 
ja myyntiin tulee odotettu 
ISÄNTÄKALENTERI vuo-
delle 2011!

Markkinoille kaivataan 
elonkorjuun satoa, leivon-
naisia, leipää, käsitöitä jne. 
Markkinapaikka on ilmai-
nen, joten tervetuloa kaupan-
tekoon. Myyntipaikkavara-
ukset: Sanna Vainio puh.. 050 
525 3444.

Isäntäpäivien yksi koho-
kohdista on miehille mielui-
nen huutokauppa! Tuo huu-
dettavaksi mielellään maatalo-
usaiheista tavaraa. Huutokau-
pattavat tavarat ilmoitetaan 
huutokauppavastaava Sirk-
ka Pankinaholle puh.045 735 
790. Tapahtumasta tulee vie-
lä mainoksia, mutta pistäppä 
päivä jo kalenteriin ylös!

Mari Kälkäjä 
puheenjohtaja                      

MTK Pudasjärvi

Kuva otettu Sarakylän Vat-
tumarkkinoilla, jonne Mari 
Kälkäjä tuli moottoripyö-
räkyydillä.
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
650 000 m! 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
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- Puutarhavalaisimia
- Pihavalaisintolppia
- Seinävalaisimia

- Varastossa olevat
  sisävalaisimet

MELTÄ SAAT MYÖS KAAPELIT JA ASENNUSTARVIKKEET
TARVITTAESSA MYÖS ASENNUKSEN
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Messu
seurakuntakodissa (huom! 
paikka) su 29.8. klo 10, 
Oskari Holmström, Keijo 
Piirainen. Taksi lähtee 
seurakuntakodin pihasta 
klo 9.30, kyydin omavastuu 
3 !.
Vanhemman väen leiri-
päivä
Hilturannassa ti 31.8. klo 
10-17. Linja-auto lähtee 
srk-kodilta klo 9.45 ja 
palaa n. klo 17.15. Leiri-
päivän hinta 10 euroa. Ilm. 
kirkkoherranvirastoon puh. 
08-8823100 tai Leena-dia-
konille 0400-866480.
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityöta-
lon yläkerrassa ma 30.8. 
klo 18.
Nuotioilta
Kuressa Kuren kylätalolla 
ti 31.8. klo 19.
Päiväkerhot ja palle-
rokerho käynnistyvät 
viikolla 35 alk. 30.8 seu-
raavasti:

PÄIVÄKERHOTYÖ
: Päiväkerhot 4- 5 vuotiaille 
seurakuntakodilla tiistaisin 
klo 9-11.30 ja klo 12.30 
– 15 sekä perjantaisin klo 
9-11.30 Pallerokerho 2007 
vuonna syntyneille seura-
kuntakodilla tiistaisin klo 
9-11.30 Päiväkerhot 3-5 
vuotiaille sivukylillä seu-
raavasti: Syöte / Pärjänkie-
vari maanantaisin klo 13.45 
– 15.45 Aittojärven koulu 
tiistaisin klo 14-16 Saraky-
län koulu torstain klo 13.30 
-15.30 Paukkerinharjun 
koulu perjantaisin klo 10 
-12 Hirvaskosken koulu 
perjantaisin klo 14 -16
PERHEKERHOTYÖ:
Perhekerhot käynnisty-
vät viikolla 35 alk. 30.8 
seuraavasti: Seurakuntako-
dilla maanantaisin klo 10 
-13 ja torstaisin klo 10 -13 
Petäjärinteen kylätalolla 
maanantaisin klo 10 -13 
Puhoksen koululla torstai-
sin klo 10 -13
PYHÄKOULUTYÖ:
Pyhäkoulujen aloituksesta 
ilmoitetaan myöhemmin.
Seurakuntakodin
päiväkerhoryhmien 
kerhopäivät - ja ajat ovat 
nähtävillä päiväkerhotilois-
sa 25.8. lähtien. Soittoaika 
kerhoajoista 25.- 27. 8 klo. 
8 – 16 p. 040 5714629, 040 
5861217 ja 040 8684730
Lapsityötä
koskevissa asioissa 
yhteys lapsityönohjaaja 
Sinikka Luokkaseen p, 040 
5714629 ja 088823144

Rippikouluun ilmoittau-
tuminen
on alkanut. Kaikille vuonna 
1996 syntyneille seurakun-
nan jäsenille on lähetetty 
kutsukirje ja ilmoittautu-
mislomake rippikouluun. 
Rippikoulu alkaa su 5.9. 
klo 12.00 Rippikoulun 
aloituskirkolla. Jos et ole 
saanut rippikoulukirjettä ja 
haluaisit suorittaa rippi-
koulun, niin ole yhteydessä 
seurakunnan kirkkoherran-
virastoon.
Uudistettuun Hilturannan 
leirikeskukseen tutustu-
minen
to 26.8.2010. Avoimet ovet 
klo 12 alkaen, käyttöönot-
tojuhla klo 18. Opastetut 
tutustumiskierrokset klo 14 
ja klo 16. Kahvitarjoilu.
Rauhanyhdistykset:
Seurat Kurenalan ry:llä su 
29.8. klo 17 (Jukka Lehto, 
Seppo Leppänen)
Avioliittoon vihitty:
Jani Iisakki Uitto ja Johan-
na Irmeli Tapojärvi
Haudattu:
Tauno Johannes Outila 69 
v, Helli Maria Vanhala 77 
v, Aarne Johannes Hiltula 
61 v

Lue uusi Pudasjärvi-lehti 

osoitteessa

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Pudasjärveläisiä menossa katsomaan Toppilan Möljällä
suosittua Maalaiskomediaa Vain Muutaman Huijarin Täh-
den.
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Esiintyjät loppukumarruk-
sissa aplodien tahdissa
ilta-auringossa.

Lue uusi Pudasjärvi-lehti 
osoitteessa

wwwpudasjarvi-lehti.fi
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Tervetuloa Venetsialaisiin 
Jyrkälle!

Lionit Janne Moilanen ja Teuvo Perätalo kuvattuna viime 
vuoden Venetsialaisissa matkalla puomin vartijoiksi.

Minulla on ilo toivottaa tei-
dät lämpimästi tervetulleik-
si Venetsialais-tapahtumaan! 
Venetsialaisviikonloppu alkaa 
nuorten tapahtumalla perjan-
tai-iltana ja jatkuu lauantaina 
lasten venetsialaisilla ja hui-
pentuu lauantai-iltana varsi-
naisiin Venetsialaisiin. Näin 
ollen hyvin laajalle joukolle 
tarjoutuu tilaisuus juhlistaa 
kesäkauden päättymistä ja 
hakea valoa ja iloa alkavaan 
syksyyn. 

Venetsialaiset syntyivät vii-
me vuonna tarpeesta järjestää 
tämäntyylinen tapahtuma. 
Rohkenenkin vedota teihin 
kaikkiin ja kannustaa kaikkia 
osallistumaan suurella joukol-
la tälläkin kertaa Venetsialai-
siin. Vain runsaalla osallistu-
misella mahdollistamme ja 
varmistamme tapahtumalle 
jatkon.

Lions Club on luontainen 
taho järjestämään Venetsialai-
set. Järjestömme tunnuslause 
on We serve – Me palvelemme. 
Venetsialaiset ovat kahdellakin 
tavalla tunnuslauseemme mu-
kaista toimintaa. Palvelemme 
monin tavoin konkreettisesti 
järjestämällä tällaisen tapah-

tuman. Palvelemme Venetsia-
laisten avulla myös välillisesti. 
Tapahtumasta mahdollisesti 
kertyvillä varoilla Lions Club 
Pudasjärvi ry tukee eri tavoin 
tuen tarpeessa olevia pudas-
järveläisiä ihmisiä.

Alkaneen lions-toiminta-
vuoden presidenttinä olen ot-
tanut teemaksi itselleni ja klu-
billemme ”Yhdessä-vastuul-
lisesti-veljeshengessä”. Venet-
sialaiset mahdollistuvat vain 
laajalla yhteistyöllä. Tällä 
kertaa merkittäviä yhteistyö-
kumppaneitamme ovat Pu-
dasjärven Urheilijat ry, perus-
tettava Pudasjärven Nuorten 
tuki ja MLL:n Pudasjärven 
yhdistys sekä taloudellista tu-
keaan antavat pääsponsorim-
me ja tämän lehden ilmoitta-
jat, kuten myös tämä Pudas-
järvi-lehti. Kiitos jo etukäteen 
kaikille mainituille ja erikseen 
mainitsematta jääneille yh-
teistyökumppaneillemme!

Tehdään yhdessä isolla jou-
kolla iloinen ja lämmin Venet-
sialais-tapahtuma! Tervetuloa 
27.-28.8 Jyrkälle!

Teuvo Perätalo                         
lions-presidentti

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com
kotisivu: pudasraksa.fi

PUDAS RAK-SA

PUDASJÄRVELÄISET
Syksy on hyvää aikaa tehdä sisällä re-
monttia. Lisää valaistuksia, vaaleita sisus-
tusmateriaaleja ym... Sauna pesuhuone, 
keittiöremontit täydellisenä. Myös kaikkea 
muuta rakennus- ja remonttityötä, urak-
katyönä tai tuntiveloituksella. Asentajil-
lamme sertifikaatit, koulutus työhön.
Omalta paikkakunnalta ostettu palvelu 
työllistää pudasjärveläisiä työntekijöitä/ 
veronmaksajia.
Myös Mökkitalkkaripalvelut, Suomen 
mokkitalkkarit.fi
Hyödynnä verovähennys, max 6000! 
tal.työn osuudesta.

LC Pudasjärvi 
nuijanvaihdossa
LC Pudasjärven leijonat ko-
koontuivat perinteiseen ta-
paan presidentin nuijan vaih-
totilaisuuteen Osuuspankin 
majalle Kangasjärvelle tors-
taina 12.8.2010. Väistyvä pre-
sidentti Mika Pesonen luo-

vutti nuijan ja presidentin 
käädyt uudelle presidentille 
Teuvo Perätalolle. 
Tilaisuudessa oli toistakym-
mentä leijonaa ladyineen. 

Teksti: Janne Moilanen

Paikalla olleet leijonat ladyineen toivottavat maljaa nos-
tamalla mukavaa syksyä kaikille.

Lion Presidentti Teuvo Perätalo heittää mölökkykalik-
kaa. Mika Pesonen kirjaa tuloksia. 
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Venetsialaisissa lavalle astelee myös Ilkka Hakala&Sonetti, joka
soittaa tanssi- ja iskelmämusiikkia.
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Tiina Pitkänen esiintyy lauantaina kahteen otteeseen.
Alkuillasta hänet nähdään venetsialaisissa ja myöhem-
min illalla hän esiintyy Hotelli-ravintola Kurenkoskes-
sa. Kuvassa Pitkänen esiintymässä keväällä LC/Hili-
mojen järjestämillä Hyvän Olon Messuilla.
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Aamulla lähtöjännitykses-
sä pakatessani vielä viimei-
siä asioita matkatavaroiden 
joukkoon en osannut vie-
lä kuvitella seuraavia kolmea 
viikkoa, mitkä tulisin viettä-
mään Norjassa yhdessä Lions 
jäsenten, isäntäperheen ja 
muiden nuorten kanssa. Yk-
sin lentäminen pelotti. Len-
to Norjaan sujui kuitenkin 
ongelmitta, vaikka jouduin-
kin vaihtamaan konetta kol-
me kertaa. Helsingissä vain 
20min vaihto, mutta Oslossa 
olikin sitten 4h aikaa lento-
kentällä hakea tavarat ja kul-
kea turvatarkastusten läpi uu-
destaan. Bodoon saavuin hie-
man yli kaksitoista illalla ja 
”äiti” oli siellä minua vastassa 
kera ison nimikyltin. Haim-
me matkatavarani ja ajoim-
me kotiin koko matkan jutel-
len ja kuulumisia vaihdellen 
tervehtimään Sveniä, ”isää-
ni” joka toivotti minut terve-
tulleeksi. Kellon ollessa jo rei-
lusti yli puolen yön meninkin 
matkustamisesta väsyneenä 
nukkumaan. 

Seuraavana aamuna, hyvin 
nukutun yön jälkeen tapasin 
kämppikseni, Georgiasta ko-
toisin olevan 17-vuotiaan ty-
tön nimeltä Salome, joka oli 
saapunut päivää aiemmin. 
Hän ei puhunut kovin hyvää 
englantia, mutta päivän ku-
luessa Annen ja Svenin, sekä 
8-vuotias tytär Karin ollessa 
töissä/kesäkoulussa opimme 

ymmärtämään toisiamme hy-
vin. Kun perheemme viimein 
tuli takaisin kotiin annoin 
heille tuomisia Suomesta ku-
ten Salome oli tehnyt päivää 
aikaisemmin. 

Sukulaisten luona 
vierailu
Vierailimme tämän isäntä-
perhe viikon aikana heidän 
sukulaistensa luona, kävim-
me shoppailemassa ostoskes-
kuksessa ja vierailimme An-
nen sekä Svenin työpaikoilla, 
museoissa ja kävimme mui-
den leirille tulleiden nuorten 
kanssa grillaamassa yhtenä 
päivänä ja näin merikotkan! 

Perheeni oli lämmin ja iloi-
nen, tunsin olevani kuin koto-
na koko viikon ajan, eikä mi-
nun tarvinnut potea koti-ikä-
vää lainkaan. Valmistin heille 
lämpimiä ruisleipiä ja vietin 
aikaani myös Karin, Annen ja 
Svenin tyttären kanssa puhal-
telemalla saippuakuplia, maa-
laamalla tauluja ja katselemal-
la norjankielisiä piirrettyjä.

Kansainvälinen 
nuorten leiri
Viikko kului nopeasti ja pian 
oli aika lähteä leirille Vatnli-
aan, joka oli leirikeskus vuo-
ren kupeessa noin 30 minuu-
tin ajomatkan päässä kaupun-
gista ja jättää haikeat hyvästit 
isäntäperheemme jäsenille.

Leirille tullessamme ohjaa-
jat, jotka olivat Lions Clubin 
jäseniä, tulivat tervehtimään 
meitä ja koska olimme en-
simmäiset paikalla, pääsim-
me näkemään huoneet min-
ne meidät oli sijoitettu. Sain 
tietää, että nukkuisin raken-
nuksessa nimeltä Madagas-
kar yhdessä suomalaisen ty-
tön nimeltä Katariina ja ja-
panilaisen tytön nimeltä Mio. 
Ensimmäisenä päivänä gril-
lasimme ja tutustuimme toi-
siimme paremmin. 

Seuraavana päivänä oli-
kin sitten vuorossa kiipeä-
minen vuorelle ja jo etukä-
teen päättelin, että oli hyvä 
mennä nukkumaan ajoissa. 
Päättelyni olikin osunut oi-
keaan. Kiipesimme yli 800 
metrin korkuiselle vuorelle 
ja ikinä, en koskaan, ole teh-
nyt mitään niin rankkaa! Kii-
vetä ja kävellä 9 tuntia muu-
tamalla juomatauolla joen tai 
lammen sattuessa tielle. Vaik-
ka osa porukasta meinasikin 
luovuttaa jo puolivälissä, ei 
itselläni käynyt moinen mie-
lessä, sillä ajattelin että sin-
ne kirjaan vuorenpäällä piti 
saada oma nimi kirjoitettua! 
Ihastelimme huipulla maise-
mia ja henkäisimme uuvutta-
van urakan jälkeen helpotuk-
sesta… Enää matka alas. Tä-
mä kokemus oli leirin paras, 
ehdottomasti. Jotain sellaista 
mitä en ollut ennen tehnyt.

Lukion oppilas Kati Väisänen 
Pudasjärveltä on ollut tänä 

kesänä 18.7-8.8 Pudasjärven 
lionsklubin lähettämänä 

vaihto-oppilaana Norjassa. 
Kati lähetti klubille 

matkakertomuksen, jonka 
julkaisemme tässä lehdessä. 

Kati Väisänen lionsklubin nuorisovaihdossa Norjassa:

Muistellen niitä vuoria ja vuonoja

Sää Bodossa oli sateinen ja 
aurinkoisia päiviä kolmen-
viikon aikana oli vain kolme. 
Korkein lämpötila oli +18 as-
tetta ja kuullessani millaiset 
helteet meillä Suomessa oli, 
alkoi siinä jo kaivata takaisin, 
sillä sää tosiaan ärsytti kaik-
kia nuoria leirillämme. Ih-
miset pahoittelivatkin meitä 
säästä, joka oli heidänkin mu-
kaansa poikkeuksellisen huo-
no. Mutta kun oli mukavaa te-
kemistä, ei säätäkään ehtinyt 
murehtia. 

Paljon    
matkustamista
Kolmen viikon aikana mat-
kustimme paljon. Kävimme 

Lofoteilla, Fauskessa ja kat-
somassa muitakin pikku ky-
liä, joissa paikalliset Lions jä-
senet esittelivät kotipaikkaan-
sa ja olivat järjestäneet meil-
le jotain pientä, kuten aterian 
hampurilaispaikassa! 

Loppu päivistä kävimme 
uudemman kerran Lentoko-
ne museossa sekä Salstrau-
menissa kalastamassa. Kalaa 
tuli ja söimme ne myös. Suu-
rin osa ajasta meni kuitenkin 
matkusteluun ja odotteluun. 
Illat vietimme muiden nuor-
ten kanssa pelaten korttia, bil-
jardia yms. pelejä, kuunnellen 
hyvää musiikkia ja keskustel-
len.

Ruoka Norjassa oli saman-
tapaista kuin meillä Suomes-
sa. Ainut mitä en ollut ennen 
maistanut oli ruskea juusto, 
joka maistui makealta. Söin 
paljon katkarapuja ja ka-
laa, maistelin lammastakin, 
vaikken siitä niin pidäkään. 
Ihmiset olivat kaikki ystäväl-
lisiä. Niin leirillä kuin muu-
allakin ja puhuivat enimmäk-
seen oikein hyvää englantia. 

Ystävystyin kaikkien leirillä 
olleiden nuorten kanssa ja pi-
dämme nykyäänkin yhteyttä. 
Isäntäperheeni toivotin terve-
tulleeksi Suomeen ja ensikesä-
nä itselläni on tarkoitus lähteä 
Italiaan. Näin tämän vaihdon 
kautta enemmän maailmaa 
ja opin että kaikesta selviää 
(Jouduin olemaan Oslossa 
hotellissa yön yli Helsingissä 
ukkostaessa, kun tarkoitus oli 
palata Suomeen. Lisäksi mat-
katavarani eivät saapuneet oi-
kealla lennolla Ouluun).

Olen paljon varmempi eng-
lannin kielen suhteen ja koin 
pärjääväni oikein hyvin. Li-
säksi opin paljon uusia asioi-
ta eri kulttuureista sekä ihmi-
sistä, jotka tulevat erilaisista 
maista kuin minä.

Kiitän siis teitä koko Pu-
dasjärven Lions Club, että 
teitte tämän retken ja seikkai-
lun mahdolliseksi! 

Kati Väisänen

Ryhmämme Svartisen- jäätiköllä vasemmalta ylhäältä alkaen:  Fieke Alankomaat, Leage Tanska, Corali Sveitsi, Katariina Suomi, 
Minä, Anna Ukraina, Karolina Tsekki, Gögchan Turkki, Teresa Saksa, Franciska Saksa, Basil Israel, Alberto Italia, Jose!ne Tanska, 
Fransesca Italia, Sara Italia, Erminia Italia, meran Turkki, Fred Saksa, Eran Israel, Zarina Italia, Mio Japani.
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Leoklubi Pudasjärvelle?

Tämän kesäisessä Lions-Liiton vuosikokouksen avajaisjuhlassa Hämeenlinnassa 
Leot esittäytymässä iloisella ja reippaalla tavalla. Kuva Heimo Turunen

Leot ovat 12-30-vuotiaita 
nuoria ja nuoria aikuisia, jot-
ka toimivat yhdessä palvellen 
ja ilahduttaen ympäristöään. 
Järjestön nimeen on alkukir-
jainlyhentein tiivistetty toi-
minnan keskeisin kolmijalka: 
Leadership, Experience, Op-
portunity eli johtajuus, koke-
mus ja mahdollisuus.

Leotoiminnan voidaan si-
ten ajatella olevan mahdolli-
suus saada kokemuksia joh-
tajuudesta, mutta siihen sisäl-
tyy myös paljon muuta, kuten 
yhdessä tekemistä, kansain-
välisiä tuulia, hauskanpitoa ja 
ennen kaikkea rajat ylittävää 
ystävyyttä.

Suomi on yksi Euroopan 
aktiivisimmista leomaista. 
Suomalaiset leot ovat nuoria, 
jotka haluavat auttaa ja teh-
dä maailmasta hieman pa-
remman paikan tuleville su-
kupolville. Kaikki tapahtuu 
vapaassa ja iloisessa ilmapii-
rissä, jossa jokaisella jäsenel-
lä on mahdollisuus kehittyä 
ihmisenä. Lisää tietoa löydät 
osoitteesta: <http://www.leo-
clubs.!/>

Rovaniemi/Rollo-City -  
Leoklubi esittäytyy nuorten 

Venetsialaisissa Jyrkkäkos-
kella perjantaina 27.8. Pu-
dasjärven nuorille esitellään 
Leo-toimintaa, ja tarjotaan 

mahdollisuutta perustaa klu-
bi myös tänne Pudasjärvelle.

Tervetuloa nuorten Venet-
sialaisiin kuulemaan lisää. 
Näillä näkymin meidät löytää 
Jyrkän punaisesta tuvasta. As-
tu rohkeasti peremmälle.

Janne Moilanen

Lions nuorisovaihdolla pitkät 
perinteet Pudasjärvellä
Lions järjestön nuorisovaihto 
on 16 - 21 -vuotiaiden nuor-
ten, pääsääntöisesti kesäai-
kana tapahtuvaa 3 - 6 viikon 
mittaista tutustumista muihin 
maihin ja niiden kulttuuriin 
perheoleskelun ja kansainvä-
listen leirien muodossa. Nuo-
risovaihto on kaksisuuntaista, 
Suomesta lähtee ja Suomeen 
tulee nuoria. Se on erinomai-
nen mahdollisuus nuorille ja 
isännöiville perheille pääs-
tä kansainväliseen kosketuk-
seen ja saada usein elinikäisiä 
ystäviä muista maista. Mo-
nelle nuorelle se on myös en-
simmäinen pitempiaikainen 
oleskelu vieraassa ympäris-
tössä yksin ilman vanhempi-
en mukanaoloa tarjoten siten 
merkittävän mahdollisuu-

den nuoren itsenäistymises-
sä. Viime vuosina Suomesta 
on lähtenyt 200 - 250 nuor-
ta ja tänne on saapunut 150 - 
200 nuorta. Suomessa järjes-
tetään tavallisesti 5 kansain-
välistä leiriä kesässä.

Nuorisovaihto on lions-
klubien aktiviteetti. Klubit 
hyväksyvät ja ”lähettävät” 
nuoren vaihtoon ja järjestä-
vät perheoleskelumahdolli-
suuden Suomeen saapuville 
nuorille. Tavallisesti lähettä-
vä klubi tukee nuoren matkaa 
taloudellisesti erikseen sovit-
tavalla määrällä. Klubit tuke-
vat yhteisvastuullisesti Suo-
messa järjestettäviä kansain-
välisiä leirejä.

LC Pudasjärvi on lähettä-
nyt vuosittain nuoren matkal-

le. Klubi on maksanut nuori-
sovaihdosta aiheutuvat kulut. 
Kysely halukkuudesta osallis-
tua matkalle laitetaan aina ke-
väisin koulujen ilmoitustau-
lulle. Pudasjärveltä on myös 
löytynyt vuosittain isäntä-
perheitä, jotka ovat ottaneet 
ulkomaisen nuoren vastaan. 
Isäntäperheenä toimiminen 
on antoisaa ja omalta osaltaan 
parantaa varmasti nuorten ja 
vanhempien kielitaitoa. 

Mikäli olet kiinnostunut 
osallistumaan Lions järjestön 
nuorisovaihtoon, ota yhteyttä 
lionsklubeihin LC Pudasjärvi 
ja LC Hilimat lisätietojen saa-
miseksi.

Juttu isäntäperheenä toi-
mimisesta: http://www2.koil-
lismaa.!/~lions/isantaperhe.
htm

Janne Moilanen
LC Pudasjärvi tapasi 1.7.2010 Väisäsen perheessä vaihdossa 
olevan Maria Dean Ippolitin ja vaihtoon lähtevän Kati Väisäsen 
Jyrkkäkoskella punaisessa tuvassa.

Teuvo Perätalo antoi tuliaiset 
nuorisovaihdossa olevalle 
Marialle vietäväksi kotimaa-
hansa Italiaan.

Kautta aikain Pudasjärven 
lionsklubissa on tehty työtä 
nuorten hyväksi. Niin ennen 
kuin nykyisinkin varoja on 
kerätty mm. nuorten stipen-
dimatkoihin ja koulun päät-
täjäisissä jaettaviin palkintoi-
hin. Monenmoiset ovat olleet 
ne työt, joilla varat on hankit-
tu, ja yksi aktiivisimmin nii-
hin töihin osallistuneista on 
ollut Kalervo Koivu, aikoi-
naan Pudasjärven poliisina 
tunnettu mies.

- Minä oon tavallaan perus-
jäseniä, en ihan aktiivi. Siinä 
mielessä minussa ei oikein oo 
mitään haastattelemista, Koi-
vu vastailee vaatimattomasti 
haastattelupyyntöön. 

Silti leijonien omassa poru-
kassa Koivu tunnetaan kovin 
tekeväisenä miehenä. 

Leijonien piirissä puhutaan 
100-prosenttisista jäsenistä. 
Sen "tittelin" saa, jos on ollut 
mukana toimintakauden ai-
kana kuukausittain kokouk-
sissa, tehnyt paikkaamisen tai 
ilmoittanut esteen, jos on ol-
lut esimerkiksi sairaana. 

- Meiänkin porukassa on 
ikämiehiä, jotka ovat var-
masti joka kokouksessa ol-
leet mukana. Minulta jossain 
vaiheessa joku kokous lipsah-
ti ohi. Se 100-prosenttius kar-
kas siinä, ja niin siinä on sit-
ten välillä tullut semmonen 
ajatus, että empä minä nyt…

Yli 35 vuotta Koivu on eh-
tinyt olla leijonamiehiä, mut-
ta ei siihen aikaan montaa ko-
kousta mahdu, joka olisi jää-
nyt väliin. Melkein 100-pro-
senttisesti hän kuitenkin on 
ehtinyt olla mukana leijonien 
riennoissa. Kokousteluissa ei 
ole ollut erityistä vetovoimaa 
häneen, vaikka hän läsnä on 
ollutkin, mutta yhteisiin työ-
hommiin hän on rientänyt 
ahkeraan. 

Pudasjärvi on ollut Koi-
vulle elinikäinen tuttu. Koko 
elämänuransa hän teki polii-
sina Pudasjärvellä, yhteensä 
36 vuotta. Ilmeisen taidolla ja 
inhimillisyydellä hän sen vi-
ran hoiti, sillä "vihamiehiä ei 
ole tullut vastaan", kuten hän 
sanoo.

Venetsialaiset on iso 
ponnistus
Viime vuoden venetsialaiset 
olivat Pudasjärven leijonille 
suuri ponnistus, jossa talkoo-
työtä tarvittiin paljon. Kes-
kustan tuntumaan Rajamaan 
rantaan pystytettiin useita 
telttoja, ja tapahtuman aika-
nakin väkeä tarvittiin run-
saasti. Totta maar talkootyös-
sä oli mukana myös Koivu. 
Jonkin verran häntä mieti-
tyttää viime vuosina näkynyt 
talkootöihin osallistumisen 
väheneminen. Viime vuoden 

venetsialaisiin Lions Klubin 
jäsenet olivat kuitenkin lai-
dasta laitaan mukana suurel-
la joukolla. 

Tänä vuonna Venetsialaiset 
pidetään Jyrkkäkoskella. Ra-
jamaan rannat on myllerretty 
alueen kunnostuksen maatöi-
den vuoksi, ja maa on mustal-
la mullalla, joten paikkaa oli 
vaihdettava. Jonkin verran 
Koivua mietityttää, miten Ve-
netsialaisten uusi pitopaikka 
vastaanotetaan. Jalkapatikas-
sa sinne ei jaksa liikkua. Bus-
sikuljetukset Venetsialaisiin 
Jyrkkäkoskelle on kyllä jo so-
vittu, ja paikka on kuin tehty 
juhlia varten – toivottavasti 
ihmiset malttavat sinne myös 
mennä. 

Vyörytyksellä varoja 
toimintaan
Hyvä, mieluinen ja muisto-
rikas varainhankintamuo-
to Koivulle on ollut puuta-
varayhtiöiden vyörytystyöti-
laukset. Se oli sitä aikaa, kun 
traktoreilla ja hevosilla kerät-
tiin talvella kaadetut puut jo-
kien ja purojen varteen. Ke-
vään tullen ne vyörytettiin 
veteen uitettavaksi. Pärjänjo-
ella ja muuallakin vyörytyk-
siä riitti.

- Oli ylimalkainen sanon-
ta, että tehtiin työtä nuoriso-
työn hyväksi. Eipä sitä siinä 

vaiheessa, kun työtä tehtiin, 
tiennyt tarkalleen, mihin ne 
varat menevät, Koivu kertoo.

Kevään tullen koulujen 
päättäjäisissä kannustavat ra-
hapalkinnot olivatkin sitten 
sitäkin suurempi yllätys mo-
nelle koululaiselle. Ne muis-
tot lämmittävät Lions-palkin-
tojen saajia varmasti vielä ai-
kuisenakin.

Vyörytyksestä puutava-
rayhtiöt maksoivat leijonil-
le kuutiohintaa. – Töitä puu-
tavarayhtiöltä järjestyi, kun 
porukka hoksasi niitä töitä 
kysyä. Aina ne jonkun koh-
teen anto vyörytettäväksi. Se 
oli illan parin homma. Sii-
tä maksettiin, ja se oli hy-
vä ansaintakohde klubille                                       

- Aikoinaan lentopallohom-
mat olivat hyvinkin tapetil-
la. Meiän klubi voitti Suomen 
mestaruuksia kaksi tai oliko-
han niitä kolme peräti.

- Lentopalloa harrastettiin 
ihan kunnolla, kun Sammel-
vuon Samppa oli porukassa 
mukana. Sitähän väkisinkin 
siihen lentopallohommaan 
sekkaantu. Sampan ansioista 
tuli niitä mestaruuksia.

Koivun kertomiset käyvät 
hieman haikeiksi, kun hän eh-
tii vertailemaan klubilaisten 
nykytekemisiä aktiivisimpien 
vuosien menoihin. Jäsenkun-
ta on vanhentunut, lentopal-
lohommat ovat jääneet taakse 
ja muutkin harrastukset ovat 
vähissä. Uusille nuorille jäse-

nille olisi Pudasjärvenkin lei-
jonissa tilaa.

Koivun Kalervolla itsellään 
on ikää jo 72 vuotta. Hän tun-
nustaa, että ikä jo tuppaa jar-
ruttamaan menohaluja. Mie-
luiten hän toimii rivijäsene-
nä. Siitä on jo aikaa, kun hän 
itse oli leijonien sihteerinä ja 
rahastonhoitajana. Presiden-
tin hommat hän jätti suosiol-
la toisille. 

Vielä on Pudasjärven Lei-
jonien jäsenmäärä pysynyt 
suunnilleen samoissa luke-
missa, mitä se aikojen myötä 
on ollut. Nuoria jäseniä sai-
si kuitenkin olla enemmän, 
Koivu kuitenkin haikailee. 

Esko Leipälä

Kokouksia enemmän Kalervo Koivua kiinnostaa klubin yhteiset aktiviteetit ja työhommat, joka 
kuvassa oikealla juomatauolla Jyrkkäkosken talkoissa heinäkuun helteillä. Kuvassa myös tal-
koisiin osallistuneet lionit Heimo Turunen ja Esko Viitala. Kuva Janne Moilanen.

Perusleijona Kalervo Koivu 
vaikuttaa rivijäsenenä
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Venetsialaisten tunnelmaan 
panostetaan tänäkin vuonna
Pudasjärven Lions Club jär-
jestää viime vuoden tapaan 
tänäkin vuonna Venetsialai-
set 27.-28.8. Viime vuoden 
ensimmäisistä Venetsialaisis-
ta poiketen paikaksi on vaih-
tunut Jyrkkäkoski, sillä Raja-
maan rannassa on menossa 
maansiirtotöitä, jonka jäljil-
tä maa ei ehdi palautua riit-
tävästi kestämään suuria vä-
kijoukkoja. Ilmainen kuljetus 
jokaiselle halukkaalle järjeste-
tään keskustan alueelta.

Viime vuonna Venetsialai-
siin myytiin reilusti yli 800 
lippua, mikä täytti erinomai-
sesti järjestäjien odotukset. 
Pudasjärven Lionsklubin pre-
sidentti Teuvo Perätalo ker-
too, että tänä vuonna odotuk-
set ovat vähintään yhtä kor-
kealla. Jokaisella numeroi-
dulla sisäänpääsylipulla voi 
tänäkin vuonna voittaa mat-
kalahjakortin.

Pudasjärven Urheilijat ovat 
olleet erittäin tärkeänä LC 
Pudasjärven yhteistyökump-
panina Venetsialaisten järjes-
tämisessä. Järjestöt ovat yh-
teistyössä kunnostaneet tal-
koilla Pudasjärven Urheilijoi-
den omistamaa Jyrkkäkosken 
huvikeskusta. 

– Venetsialaiset oli viime 
vuonna sellainen leijonien 
yhteishengen näyttö sekä pi-
ristysruiske. Saimme olla te-
kemässä jotain konkreettista 
ja hyvän asian puolesta – ke-
räämässä varoja nuorten toi-
mintaan, kertoo viime vuon-
na LC Pudasjärven varapresi-
denttinä toiminut Harri Piip-
ponen.

Pudasjärven Urheilijoiden 
puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo kertoo, että aluetta 
on koristeltu ja valaistuksella 
luodaan hienoa ”venetsialais-
maista” tunnelmaa. Lauantai-

na puolen yön aikaan polte-
taan kokkoa.

Juoman ja ruoan 
juhlassa tanssia ja 
laulua
Lauantaina tanssilavan puo-
lella juhlijoita viihdyttää yli-
vieskalainen tanssiorkesteri 
Menox. Heinäkuussa viimek-
si Pudasjärvellä esiintyneen 
yhtyeen laulaja Reijo Malm 
kertoo, että pudasjärviset 
osoittautuivat oikein muka-
viksi ihmisiksi ja sen vuoksi 
he odottavat oikein uteliain ja 
innokkain mielin uutta visiit-
tiä Pudasjärvelle.

– Meillä on ollut todella vil-
kas kesä. Tänä vuonna olem-
me heittäneet 60–70 keikkaa 
eri puolilla Suomea ja vain 
yksi lauantai on koko kesänä 
ollut vapaata, kertoo Malm.

Lisäksi lauantaina ylei-
söä viihdyttää Martti ”Ma-
ra” Huttunen Revontuli-dis-
kossa. Mara on tullut pudas-
järvisille tutuksi käydessään 
yli kymmenen vuoden ajan 
paikkakunnalla vetämässä 
karaokea.

– Järjestämme paikalle läm-
mintä hyvää ruokaa, jota val-
mistetaan pihalla sekä pöytiä, 
ettei tarvitse seisaaltaan syö-
dä. Diskossa on baari ja lisäk-
si kaksi muuta juomapistettä 
löytyy alueelta. Jyrkkäkoskel-
ta ei löydy raha-automaatteja, 
joten juhlijoiden kannattaa 
varata käteistä mukaan, ko-
rostaa Pudasjärven Urheili-
joiden puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo.

Nuorten 
Venetsialaiset 
pärähtävät käyntiin 
ensikertaa
– Venetsialaisten ohjelmistos-
sa on pyritty ajattelemaan jo-
kaista ikäluokkaa ja sen vuok-
si viime vuoden ohjelmamal-
liin on myös lisätty Nuorten 
Venetsialaiset, kertoo Perä-
talo. Perjantaina 27.8. nuori-

solle suunnatussa musiikkita-
pahtumassa esiintyy sekä pai-
kallinen poppoo että bändejä 
vähän kauempaa.

Pudasjärveä edustaa myös 
heinäkuussa Pudasjärven 
markkinoillakin nähty Dar-
nage, mutta tällä kertaa hie-
man riehakkaammissa tun-
nelmissa. Vuonna 2006 pe-
rustettu kuusamolainen me-
tallibändi Fatal Cure tulee 
myös antamaan näytteen 
omasta musiikistaan.
"e Renvoyers, Humv ja 

Morrigan sekä "e Days 
Comeback esiintyvät myös 
Pudasjärven Nuorten Tuen 
järjestämässä tapahtumas-
sa. Lisäksi diskon puolella DJ 
pyörittää levyjä.

– Vaikka tapahtuman ni-
mi onkin Nuorten Venetsia-
laiset, niin ei se tarkoita ett-
eikö aikuisempikin väki voisi 
tulla seuraamaan jammailua. 
Kaikki ovat hyvin tervetullei-
ta nauttimaan tunnelmasta, 
sanoo Pudasjärven SPR:n pu-
heenjohtaja Tarja Hemmilä.

Lasten 
Venetsialaisissa 
toimintaa 
pienemmille
Lauantaina kello 12–14 on 
myös lapsille omat Venet-
sialaiset. Lapset saavat myös 
oman osansa musiikillisis-
ta aktiviteeteista kun Mart-
ti Huttunen laulattaa Las-
ten karaoken tahtiin. Man-
nerheimin Lastensuojelulii-
ton Pudasjärven yhdistyksen 
järjestämässä tapahtumassa 
lapsille on ohjelmassa myös 
kasvomaalausta sekä erilaisia 
leikkejä ja kilpailuja.

Päivällä Kaarina Nevanpe-
rä pyörittää askartelupistettä, 
jossa lapset saavat askarrella 
itselleen omat nuket. Lisäksi 
Katja Järvenpää on lupautu-
nut laittamaan liikettä lapsos-
ten niveliin Zumban keinoin.

– Tarjolla meillä on myös 
vohveleita ja makkaraa, ettei 
lasten tarvitse tyhjin vatsoin 

temmeltää, kertoo MLL:n 
Pudasjärven yhdistyksen pu-
heenjohtaja Hely Forsberg-
Moilanen.

Viime vuonna myös Las-
ten Venetsialaisten osallistu-
jamäärä oli yllättävän suuri - 

paikalle saapui noin 300 lasta! 
Piirustuskilpailun voitti tuol-
loin 10-vuotias Toni Nurmi-
koski piirustuksellaan, joka 
kuvasi venetsialaistelttaa, jo-
kea ja tulta.

Jenny Kärki

Lauantaina päivällä ja illalla yleisöä viihdyttää Martti 
”Mara” Huttunen. Mara on tullut pudasjärvisille tutuksi 
karaoken vetäjänä jo kymmenen vuoden ajalta. Kuva vii-
me vuoden venetsialaisista. 

Lauantai-iltana esiintyvällä Menox -yhtyeellä on ollut kii-
reinen kesä. Tänä vuonna on kertynyt jo yli 60 keikkaa. 

Lionsklubilaiset ovat pitäneet useita talkoita Jyrkkäkoskella ja samalla on suunniteltu tämän kesän Venetsialaisia. Vasem-
malta:  Mika Pesonen, Esko Viitala, Seppo Sammelvuo, Seppo Kukka, Eero Ahonen, Janne Moilanen ja Teuvo Perätalo. 

Viime vuoden venetsialaisiin myytiin noin 800 lippua. 
Tänä vuonna odotukset vovat vähintään yhtä korkeat. 

Darnage nuorisoyhtye esiintyy Jyrkkäkoskella perjantai-
iltana. 

Iltaa vietetään Jyrkkäkoskella veden, tulen ja valon juh-
lana. Kuvat viime vuoden Venetsialaisista.
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Venetsialaisissa lavalle astelee myös Ilkka Hakala&Sonetti, joka
soittaa tanssi- ja iskelmämusiikkia.
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Tiina Pitkänen esiintyy lauantaina kahteen otteeseen.
Alkuillasta hänet nähdään venetsialaisissa ja myöhem-
min illalla hän esiintyy Hotelli-ravintola Kurenkoskes-
sa. Kuvassa Pitkänen esiintymässä keväällä LC/Hili-
mojen järjestämillä Hyvän Olon Messuilla.

! nro 19"#$"#$"#$"#$"#$%&'%&'%&'%&'%&'()()()()()*+*+*+*+*+ lehti

Venetsialaisissa lavalle astelee myös Ilkka Hakala&Sonetti, joka
soittaa tanssi- ja iskelmämusiikkia.
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Tiina Pitkänen esiintyy lauantaina kahteen otteeseen.
Alkuillasta hänet nähdään venetsialaisissa ja myöhem-
min illalla hän esiintyy Hotelli-ravintola Kurenkoskes-
sa. Kuvassa Pitkänen esiintymässä keväällä LC/Hili-
mojen järjestämillä Hyvän Olon Messuilla.
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Ovet avoinna 
ma-pe 10-17

Tervetuloa 
tehtaanmyymälään!

KYNTTILÄTALO

Puistotie 2 (tori)
Pudasjärvi

040 549 2063
www.kyn!ilatalo.fi

Nuorten Venetsialaiset 
Pe 27.08.2010 

klo 19-01

Bändeinä esiintyy: FATAL CURE, 
MORRIGAN, THE DAYS COMEBACK, 

HJMV, THE RENVOYERS JA DARNAGE.

LIPPU 7 !. 

Maksuton kuljetus keskustasta.

Järjestää Pudasjärven Nuorten Tuki.

Lasten Venetsialaiset  
La 28.08.2010 

klo 12-14 

Jyrkkäkoskella

La 28.08.2010 klo 19-01

Lions Club Pudasjärvi ry

Maran karaoke.

Järjestää Pudasjärven MLL       

Lavalla tahdit takaa Tanssiyhtye  
Menox ja Revontuli-diskossa laulattaa 
ja tanssittaa Maran karaoke. 

JYRKKÄKOSKI

Diskossa baari ja pihalla maittavaa 
ruokaa ja kyytipoikaa B-oikeuksin.

Lippu 10 euroa. 

Lipun ostaneiden kesken arvotaan   
matkalahjakortti. 

Jyrkkäkoskelle maksuton nonstop-
bussikuljetus Kurenalta ja takaisin.

Tapahtuman järjestää

Nyt on Jyrkällä tunnelmaa! Tule! Näe! Koe!Nyt on Jyrkällä tunnelmaa! Tule! Näe! Koe!

Venetsialaisten 
liikenne ja pysäköinti
Venetsialaisiin lauantaina 28.8 
järjestetään maksuton nons-
top–linja-autokuljetus Pudas-
järven keskustasta. Lähtöpy-
säkkinä on Oikopolun varren 
lähinnä Kauppatietä oleva py-
säkki ja päätepysäkkinä Jyrk-
käkosken ”yläportti”. Linja-
auto alkaa kulkea kello 19.00. 
Jyrkkäkoskelta paluut nons-
toppina,  ja tilaisuuden päät-
tyessä tarpeen edellyttämällä 
tavalla ainakin noin 01.00 ja 
noin 01.30.

Perjantai-illan Nuorten 
Venetsialaisiin on maksuton 
meno ja paluu linja-autolla. 
Menokyydit lähtevät Oiko-

polulta kello 19, 20 ja 21 ja 
paluukyydit Jyrkkäkoskelta 
kello 23, 24 ja 01 sekä tarpeen 
mukaan noin 01.30.

Pysäköintipaikkana on hu-
vialueen viereinen soramont-
tu. Huvialueen läheisyyteen 
”yläportille” voivat kulkea ai-
noastaan kuljetuksesta huo-
lehtiva linja-auto, taksit sekä 
viranomaiset.

Muistutamme myös, että 
Venetsialaisten tapahtuma-
alueelle ei saa tuoda omia al-
koholijuomia.

LC Pudasjärvi

Alueneuvojat
Antti Härkönen 0400-157 422
Hannu Juurikka 0400-183 351

Matti Pesiö 040-731 8418
Tuomo Tuomaala 040-715 7293

Jari Tyni 0400-286 499
Reino Moiseje! 0400-318 607

Tomi Illikainen 040-198 7997
Vt.toiminnanjohtaja

kiinteistövälitys, LKV
Jussi Perttu 040-760 8939

Toimistonhoitaja
Ulla Illikainen 020 413 7520

etunimi. sukunimi@mhypudasjarvi."

metsänhoitoyhdistys

AUTAMME MYÖS
PUUKAUPOISSA!

Laita metsäsi kuntoon ja
ota oma osuutesi tukieuroista.

Valtion varoista voit saada tukea mm.
nuoren  metsän ja taimikon hoitoon
metsänviljelyyn

NEUVOMME JA
AUTAMME KAIKISSA

METSÄNOMISTUKSEEN
LIITTYVISSÄ ASIOISSA

PUDASJÄRVI

Osoite: PL 62 Toritie 1, puh. 020 413 7520, fax 835 319
www.mhy.!
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Sarakylässä jatkuu 
Vattumarkkinaperinne
Sarakylän Vattumarkkinat 
järjestettiin 21. kerran viime 
viikonvaihteessa 21.-22.8. 
Pääjuhlassa sunnuntaina 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
johtaja Kirsti Ylitalo toivotti 
hyvää ja elinvoimaista tule-
vaisuutta Sarakylälle. Kou-
lun oppilaat esittivät mo-
nipuolista musiikki- ja lau-
luohjelmaa opettaja Aira 
Siuruainen-Kalliolan johta-
mana ja opettaja Elina Jyl-
hänlehdon säestyksellä. Pe-
rinteisen pakinan esitti ky-
läseuran hallituksen jäsen 
Iivari Jurmu, joka vietti sa-
malla nimipäiväänsä. Pää-
juhlan avasi ja juonsi perin-
teiseen tapaan Toivo Kimin-
ki. 

Markkinat alkoivat lauan-
taina, jossa kyläseuran pu-
heenjohtaja Esko Piipponen 
iloitsi avaussanoissaan mark-
kinaperinteen jatkumisesta, 
koska aktiivisia ja innokkaita 
ihmisiä löytyi järjestelytehtä-
viin. Vuoden kyläläisenä pal-
kittiin entinen asutustilalli-
nen, nykyään eläkepäiviä Tu-
hansuolla viettävä Eero Leino-
nen. Perusteluissa mainittiin, 
että Leinonen on ite taiteilija-
na hankkinut arvostusta kan-
santaiteilijana ja veistostai-
teen luojana sekä luonut po-
sitiivisella tavalla kotiseutu-
kuvaa näyttelyissä kotimaassa 
ja ulkomailla. Pudasjärven 
seurakunnassa diakonissana 
viime keväänä aloittanut Lee-
na Loukkola esittäytyi mark-
kinaväelle ja toi seurakunnan 
tervehdyksen. Hän puhui tä-
män ajan haasteista ja ihmis-
ten arjen tilanteista sekä esit-
teli seurakunnan diakonia-
työtä. 

Jumalanpalveluksen toi-
mitti Sarakylän koululla seu-
rakuntapastori Jaakko Sääski-
lahti ja kanttorina toimi Kei-
jo Piirainen. Sarakylän alueen 

diakoniapiiri organisoi kirk-
kokahvit. 

Poikkeuksellisten hellesäi-
den vuoksi vatut piti poimia 
huomattavasti ennen mark-
kinoita. Näin tuoreita, juu-
ri poimittuja vattuja ei näillä 
markkinoilla ollut myynnis-
sä. Halukkaille ostajille järjes-
tettiin kuitenkin ostettavaksi 
marjoja, joita ihmisillä oli pa-
kasteissaan. Marjojen välitys 
tapahtui kyläseuran myynti-
pisteessä.

Työnäytöksissä 
vanhaa ja uutta
Työnäytöksissä Esko Piippo-
nen ja Iivari Jurmu näyttivät 
perinteistä heinäniittoa ja hei-
nien laittamisen taitoa haasi-
alle. Oikeaoppisella tekniikal-
la laitettuna heinät, myös juu-
riheinät, kuivavat eivätkö pi-
laannu. Sen jälkeen esiteltiin 
läheisellä pellolla nykyajan 
heinänkorjuuta. Lasse Pu-
hakka näytti traktorilla teho-
kasta niittoa, Maija Puhakka 
heinän karhottamista ja Juha-
ni Jurmu keräsi heinät paalei-
hin nykyaikaisella paalainke-
räinyhdistelmällä. 

Moottorisahalla veistoksi-
en tekemistä esitti molempi-
na päivinä Jouko Keskiaho. 
Markkinavieraita kiinnosta-
neissa esityksissä puupölkyis-
tä tuli erilaisia eläimiä käden 
käänteessä. Sisätiloissa oli yk-
si luokka sisustettu perinteis-
ten metsästys- ja kalastusväli-
neiden näyttelytilaksi, johon 
pyyntivälineet oli kerännyt 
kyläläisiltä Mari Satokangas 
sekä Eveliina ja Antti Jurmu. 
Metsähallituksen Luontokes-
kus esittäytyi jakamalla esit-
teitä ja kertomalla toiminnas-
taan. Markkina-alueella oli 
kolmisenkymmentä markki-
namyyjää, joilla oli myytävä-
nä erilaisia tuotteita ja palve-
luja muun muassa Sarakylän 

Maa- ja Kotitalousnaisilla oli 
tarjolla perinteistä kuivaliha-
velliä, kyläseura myi makka-
roita, myyjäistavaroita sekä 
Sarakylän kyläkirjaa, koulu-
laisilla oli sunnuntaina myyn-
tipiste, jossa tuotteita myy-
mällä kerättiin varoja ensi 
kevään leirikoulua varten se-
kä Tuhansuon Metsästysseu-
ra myi muurinpohjalettuja ja 
kahvia.
Sunnuntaina iltapäivällä oli 
yli 20 moottoripyöräilijän 
näyttävä moottoripyörien 
markkina-ajo Timo Vähä-
kuopuksen johtamana. Mu-
kana oli erimerkkisiä pyöriä 
sulassa sovussa, joskin aktii-

vinen Harley Davidson pyö-
räilijä Kari Tykkyläinen kir-
joitti markkinoilla käyntinsä 
jälkeen blogissaan ”kuinka 
mies voikaan masentua näh-
dessään oman pyöränsä ym-
pärillä valtavan määrän ja-
panilaisia riisipaahtimia, sen 
sarvetkin painuivat alas ja nyt 
se yskii ja vettäkin rupesi sa-
tamaan, heti kun kotia pääsi, 
varmaan sai jonkun viruksen, 
poika”. Tykkyläisellä oli harri-
kan Fad boy vuosimallia -91. 
Hän kertoi ajavansa pyöräl-
lä noin 20 000 km vuosittain 
ja mittariin on kertynyt jo 
285 000 km. 
                ....jatko seur. sivulla

Monet markkinavieraat lähtivät pöllö tai joku muu eläin 
kainalossaan moottorisahaveistotaitaja Jouko Keski-
ahon työnäytepisteestä.

Iivari Jurmun tyylinäyte 
perinteisellä viikatteella 
niittämisestä.

Seurakunnan tervehdyk-
sen esitti ja diakoniatyös-
tä kertoi diakonissa Leena 
Loukkola.

Pääjuhlassa oli runsaasti kuulijoita.

Pudisluuri 
jokaiseen talouteen:

Lahjoituksia huumeiden 
vastaiseen työhön

Lions-toiminta alkoi Pudasjärvellä 
45 vuotta sitten, ja koko ajan 

leijonat ovat osallistuneet monin eri 
tavoin hyväntekeväisyystoimintaan 

Pudasjärvellä. Koko historiansa 
ajan klubin toiminnan kohteena 
ovat olleet nuoret. Nyt klubimme 

erityisenä huolenaiheena on nuorison 
päihteiden ja huumeiden käyttö. 

Haluamme olla osaltamme 
tukemassa pudasjärveläistä päihde- 

ja huumetyötä, joten olemme 
suorittaneet heinäkuussa jaetun 

Pudisluurin yhteydessä rahankeräystä 
nuorten päihteiden ja huumeiden 
vastaiseen työhön sekä muuhun 

nuorisotyöhön Pudasjärvellä. 
Lahjoituksia on kertynyt mukavasti, 

mutta vielä ehtii osallistua 
lahjoituksen tekemiseen. Määrä 
voi olla Pudisluurin myyntihinta 

kuusi euroa tai joku muu sopivaksi 
katsomanne rahamäärä. Käytämme 

kaikki kertyvät varat keräyksen 
tarkoituksen mukaisesti.

Rahankeräykseen Koillismaan 
poliisilaitos on myöntänyt Lions 
Club Pudasjärvi ry:lle luvan Nro 

8602/1/2010. Luvan mukaan 
keräysaika on 30.6.2011 saakka ja 

keräysalue on Pudasjärven kaupunki.
Rahankeräystä varten on avattu 
pankkitili 536004-285725, jolle 

lahjoitukset voi maksaa. 
Kiitoksia arvokkaasta tuestanne!

Teuvo Perätalo
Presidentti LC Pudasjärvi

Ps. Lisähakemistoja voi ostaa 6 euron 
hintaan AH Telepisteeltä ja Syöteshopista.
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Kirsti Ylitalo:

Kuvapuhelimia avuksi lääkäreille

Metsätaitokisa     
myös nuorille
Perinteisen Metsätaitokil-
pailun järjestivät Pudasjär-
ven Metsänhoitoyhdistyksen 
alueneuvoja Jari Tyni, kylällä 
asuva entinen MHY:n toimi-
henkilö Risto Hiltula ja suun-
nittelija Ann-Mari Kuparinen 
Metsähallituksesta. Uutuute-
na oli 4H-yhdistyksen neu-
voja Päivi Takkisen nuorille 
organisoima metsätaitokil-
pailu markkinapaikasta noin 
kilometrin päässä olevas-
sa metsikössä. Kilpailun taso 
oli nyt parempi, kuin tavalli-
sesti. Seitsemän kilpailijaa sai 
korkeat yli 90 pistettä. Voitta-
ja ei ollut yllätys, sillä Pudas-
järvellä paljon metsiä omis-
tava Kullervo Kanniainen on 
kiertänyt paljon kisoja ja pär-
jännyt niissä hyvin. Saraky-
län metsätaitokilpailussa on 
mukavana piirteenä, että tu-
lee myös lähipaikkakunnilta 
väkeä. Pääpalkintona oli met-
surien täysvarustus. Kaikki 
kilpailijat palkittiin. Ainoana 
naisena kisassa mukana ollut 
Maija Honkanen sijoittui 16 

ja palkittiin erityispalkinnol-
la. Palkinnoissa oli tukemassa 
Pudas-Kone ja kylän k-kaup-
pias Erkki Sääskilahti.

Tulokset:
Kullervo Kanniainen 101 p, 

2. Erkki Urmala Kiiminki 97, 
3. Rauno Hiltula 96, 4. Kalevi 
Särkelä 95, Reijo Vuorinen 94, 
6. Eero Honkanen 92, 7. Jor-
ma Sääskilahti Rovaniemi 90, 
8. Jukka Särkelä 88, 9. Jarmo 
Lohela Ranua 85, 10 Aslak 
Jaara 85. Osallistujia oli kaik-
kiaan 21.

Nuoret:
1. Olli Jylhänlehto 80 p, 2. 

Arttu Manninen 62, 3. Mar-
kus Kummala 49, 4. Henri 
Jurmu 47, 5. Jere Tyni 42. 

Teksti                                    
Heimo Turunen                                   
ja Sointu Veivo

Kuvat Heimo Turunen        
ja Timo Vähäkuopus

Vattumarkkinoiden pääjuh-
lassa puhunut Oulunkaaren 
kuntayhtymän johtaja Kirsti 
Ylitalo kosketteli puheessaan 
muun muassa pitkien etäi-
syyksien tuomia asioita Pu-
dasjärvellä. 
Pudasjärvi – pitkä, harva ja 
harmaantunut. Tällainen lau-
suma on nostettu esille Har-
va-hankkeen yhteydessä, jos-
sa etsitään ratkaisuja maaseu-
tualueiden pitkien etäisyyksi-
en palvelujen turvaamiseksi. 
Lausuma on realistinen, ei-
kä missään tapauksessa kiel-
teinen. Pudasjärvellä on yh-
deksi ratkaisuksi mietitty ns. 
kevyt hoidon mallia esimer-
kiksi ikääntyneiden kotona 
selviytymisen tukemiseksi ha-
ja-asutusalueilla. Käytännössä 
tämä voisi tarkoittaa sitä, että 
hyödynnetään kylällä ”luon-
nollisesti liikkuvien” kaikkien 
palvelujen tarjoajien (esim. 
seurakunta, posti, maatalous-
lomittajat jne.) mahdollisuut-
ta monipuolisesti auttaa arjen 
askareissa. Tästä hyvänä esi-
merkkinä on Itellan hoitama 
ruoanjakelu. 

Teknologiasta on usein 
myös haettu apuja kotona sel-
viytymisen tukemiseen. Ou-
lunkaarella on kehitetty on-
nistuneesti kuvapuhelimien 
käyttöä etälääkäritoiminnas-

sa ja nyt rakennetaan kuva-
puhelinyhteyksiä asiakkaiden 
koteihin myös Pudasjärvel-
lä. Erilaisia turva- ja elintoi-
mintoja seuraavia järjestel-
miä on jo olemassa. Toimiva 
laajakaistayhteys on edellytys 
tällaisten palvelujen kehittä-
miselle. 

Mikään teknologia ei kor-
vaa kuitenkaan huolehtivaa 
ihmistä. Voisiko meillä tu-
levaisuudessa olla hoitohen-
kilöstön rinnalla ns. koulu-
tettuja kylätyöntekijöitä, jot-
ka pystyisivät monipuolisesti 
avustamaan erilaisia perhei-
tä myös haja-asutusalueilla? 
Myös kyläläisillä voisi olla 
mahdollisuus antaa naapuri-
apua korvausta vastaan ilman 
turhaa byrokratiaa ja pelkoa 
etuisuuksien menettämisestä. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
vastuuna olisi koordinoida 
kokonaisuutta. 

Nykyisellä koulutusmallil-
la ei pystytä turvaamaan sai-
raanhoitajia ja lähihoitajia 
kaikkiin tehtäviin. Ja tarvi-
taanko kaikille hoitajille vä-
hintään kolmen vuoden kou-
lutusta? 

Pudasjärvellä ikäihmisten 
osuus tulee kaksinkertaistu-
maan 1500 henkilöön vuo-
teen 2025 mennessä joten pi-
täisi palkata 120 uutta hoita-

jaa ja kilpailu ammattihenki-
löstöstä tulee olemaan kova. 
Miten pitkien etäisyyksien 
maaseutukunnat kilpailussa 
pärjäävät? Vastaavasti meillä 
on lisääntyvä nuoriso- ja pit-
käaikaistyöttömyys.

Mitä toimenpiteitä tarvi-
taan, että kyläkuva on elinvoi-
mainen myös jatkossa? Nämä 
vattumarkkinat ja muu aktii-
vinen kylätoiminta ovat hyvä 
esimerkki siitä, että Sarakylä 
halutaan pitää elävänä myös 
perinteitä kunnioittaen. Ne-
tissä olevan kylän vieraskir-
jan mukaan muualle muutta-
neiden ja kylällä vierailleiden 
kaipuu paluusta oli ilmeinen. 
Nykyinen hektinen elämä 
tarvitsee rinnalle rauhoittu-
misen ja luonnon elämysten 
nauttimisen ympäristöjä joko 
loma- tai asumispaikkoina. 
Uskon, että yhdessä kyläyh-
teisöjen ja muiden toimijoi-
den kanssa pystymme raken-
tamaan uudenlaisia malleja 
ja toimivia käytäntöjä myös 
maaseudun palvelutarpeisiin 
ja kylien pitämiseksi elävinä. 
Kylien aktiivisuus sen pitkälle 
ratkaisee. Hyvää elinvoimais-
ta tulevaisuutta Sarakylälle, 
toivotti Kirsti Ylitalo. 

Mieluisa tapahtuma
Lauantaina markkinoil-

la mukana ollut Sointu Veivo 
kirjoittaa, että markkinat ovat 
mieluisa tapahtuma. 

-Niin mukava ja iloinen 
tapahtuma Vattumarkkinat 
ovat, ettei ennakkotiedot nii-
den lopettamisesta juuri nä-
kyneet markkinamyyjien tai 
markkinayleisön määrässä. 
Vaikka vastapoimittuja vat-
tuja ei ollutkaan paikanpääl-
tä saatavissa, se ei tuntunut 
olevan suurikaan harmi, sillä 
niiden saatavuus oli järjestet-
ty muilla keinoin.

Kirsti Ylitalo sai käynnistään Vattumarkkinoilla muis-
toksi Sarakylän kyläkirjan, jonka hänelle luovuttivat 
Esko Piipponen ja Kaisa Nivala. 

Tunnelma ja meininki oli 
kuin suurissa sukujuhlissa, 
kun tutut myyntikojujen pitä-
jät tapasivat toisiaan ja entisiä 
tuttuja asiakkaitaan. Yleisön 
joukosta kuului tuon tuosta-
kin riemullisia jälleen näke-
misen huudahduksia: ”ole-
tinkin näkeväni sinut täällä”. 
Yhteiset hetket kaukaisten-
kin tuttavien kanssa herkulli-
sen lihavellin tai lättykahvien 
äärellä ovat monelle markki-
noille tulijalle ostosten teon 
ohella se ykkösasia.

Tuttu metsätaitokilpailu 
kiinnostaa kaikenikäisiä sa-
moin kuin Esko Piipposen ja 
Iivari Jurmun näyttämä hei-
nänteko perinneniityllä haa-
sioille. Nykyaikainen rehun-
teko riskine koneineen ja 
laitteineen pani entisen hei-
nänseivästäjän ja AIV-rehun-
tekijän kunnioittavan miet-
teliääksi. Upeaa oli seurata 
markkinavieraiden tyytyväi-
siä ilmeitä kun he saapuivat 
”pöllö” kainalossaan moot-
torisahaveistotaitaja Jouko 
Keskiahon työnäytepistees-
tä. Ilahduttavaa oli sekin, että 
yleisö osoitti kiinnostustaan 
tapahtuman puheiden pitä-
jien sanomiin samoin kuin 
Karhupajan nuorten teke-
miä töitä sekä Kerttu ja Kau-
ko-hankkeen mahdollistamia 
toimia kohtaan.

Selvää on, että Sarakylän 
alueen kyläseura ry:n toteut-
tamat Vattumarkkinat ovat 
suuremman alueen ja laajem-
man kohderyhmän tapahtu-
ma, kuin vain yhden sinnik-
kään kaupunkimme laita-alu-
een tilaisuus.

Sointu Veivo

Yli 20 moottoripyörän markkina-ajo oli näyttävä esitys 
sunnuntaina iltapäivällä.

Maija Puhakka näytti taitavalla traktorin ajamisella 
kuinka heinää karhotetaan.

Metsätaitokisan voittaja Kullervo Kanniainen sai palkin-
noksi metsurin varustepakkauksen. Palkintoja jakamas-
sa Risto Hiltula, Ann-Mari Kuparinen ja Jari Tyni. 

Vuoden kyläläisenä palkittiin entinen asutustilallinen, 
nykyään eläkepäiviä Tuhansuolla viettävä Eero Leino-
nen. Palkinnon jakajina Esko Piipponen ja Toivo Kiminki. 

Vattumarkkinat kokosi runsaasti myyjiä sekä markkina-
yleisöä.Sarakylän koulun oppilaat esittivät musiikki- ja lauluohjelmia Aira Siuruainen-Kalliolan johtamana ja Elina Jylhän-

lehdon säestämänä.

Karhupajan työvalmentaja Merja Taivaloja ja yksilöval-
mentaja Sointu Veivo esittelemässä Karhupajan toimin-
taa ja myymässä nuorten tekemiä tuotteita.
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Harri ja Sarika Piipponen ovat olleet K-Supermarket kauppiaana Pudasjärvellä noin
kuusi vuotta ja ovat nyt siirtymässä K-citymarket kauppiaaksi Iisalmeen.
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Ti 27.7 PUDASJÄRVEN TORILLA
klo 12 * laulattaa Keijo Piirainen

To 15.7 MUSEON PIHAPIIRISSÄ -
kotiseutuviikolla klo 18
* mm. vanhoja koululauluja
laulattaa Keijo Piirainen
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Pudasjärven Osuuspankilla pidettiin historiallinen lehdistötilaisuus, kun OP-Rahasto-
yhtiön toimitusjohtaja Mikko Kivimäki puhui paikalla olleille pankin toimihenkilöille ja
lehdistölle ensimmäisen kerran netin välityksellä etäyhteyttä käyttäen.
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Pirjo Leino toivottaa kaikki
vanhat ja uudet asiakkaat
tervetulleiksi Jalkahoitola
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hin.
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Valmistumisjuhlat. Rippijuhlat
Kellot, korut, kihlat, Kalevala-korut
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KELLOSEPÄNLIIKE

MUISTAMISET

Asiakkaiden kesken arvomme
100 euron lahjakortin 15.7.2010

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400624496
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• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton
  telakoneella (näppärä pihakone)

  -pihatyöt
  -jätevesityöt
  -imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
  -sorat
  -murskeet
  -mullat

Asunto- ja urakkatuotantoa

PL 53 (Puistotie 2) 93101 Pudasjärvi
Puh. 08 822 139 • Fax 08 823 544

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi
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Vain Muutaman Huijarin Tähden

!"#$%&'(')%*+,--$(.)%!/(01((12
3"415".55"#$44.%-"%678986:;:8

Pudasjärven Yrittäjien ja Pudasjärven
Maataloustuottajien yhteinen retki

Lähtö linja-autolla pe 23.7 klo 16.00 K-Supermarketin
parkkipaikalta. Paluu heti esityksen jälkeen. Mukaan
mahtuu 45 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä

ILMOITTAUTUMINEN
Yrittäjät: Harri Piipponen
harri.piipponen@k-supermarket.fi puh 050 380 0661
Tuottajat: Mari Kälkäjä
mari.kalkaja@hotmail.com puh. 040 529 2317

Matkan hinta 50 euroa/hlö
 - tervetuliaisdrinkki
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- runsas salaattipöytä,
  sisältää lämpimän ruoan
- ruokajuomana vesi

 Jäitse kävellen ei kesällä pääse pilkkimään, mutta homma hoituu myös veneellä. Kuva on viimekesän pilkkiviikol-
la. (Juha Nyman)
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Pudasjärven Yrittäjien ja Pudasjärven
Maataloustuottajien yhteinen retki

Lähtö linja-autolla pe 23.7 klo 16.00 K-Supermarketin
parkkipaikalta. Paluu heti esityksen jälkeen. Mukaan
mahtuu 45 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä

ILMOITTAUTUMINEN
Yrittäjät: Harri Piipponen
harri.piipponen@k-supermarket.fi puh 050 380 0661
Tuottajat: Mari Kälkäjä
mari.kalkaja@hotmail.com puh. 040 529 2317

Matkan hinta 50 euroa/hlö
 - tervetuliaisdrinkki
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- runsas salaattipöytä,
  sisältää lämpimän ruoan
- ruokajuomana vesi

 Jäitse kävellen ei kesällä pääse pilkkimään, mutta homma hoituu myös veneellä. Kuva on viimekesän pilkkiviikol-
la. (Juha Nyman)

!"#$%&'()*+,U(;*.<.&$/,(:,&'(3
&*%/'', %*./%*@'++*+,4*(($+
2*%'5.<.4.+,0034.%$/,!"#$%3
&'()*+,B$)"<$+, ($++$%%$C
6Q898YG8I86LGL8, E")$%%$, =+
@""/=.+,5*(.+/*.+*+,5.<44.3
4.<5$.<"C,@"//$, ./%*,4$<$%/"%
/$5$;/"",5$.4$<<**+,$+44"3
(=.#"+,%/:(=\3, &$,5""<$"/$+
5''</'8
Y,S'(&*%/*<:/,=)$/,%"&"+**/

/';'+, $%/., ;:).+, &$, &=%, %''/
%"=%.)$/C,+..+,=#=/$+,./%*,/$3
5$;/"@$+4.+, %"&")$+,@"/3

4.//$8, 7LL,5$.4$%/$,=+, /';'+
@*++*%%',)$($//",6PLC,@.4'
=+, 5$(*@@.+, 4".+, )..@*
)"=++$,/';'+,$.4$$+C,4*(/==
!"#$%&'()*+,U(;*.<.&=.#*+
%.;/**(.,0$(4=,2=.)"<$8
A..4=+,$.4$+$,4':/')'/,$<3

4"4.<5$.<"/C,)'<.*('/,&$,5.44"3
[.+$$<.,;".5*+/")$/,%"++"+3
/$.+, [.+$$<..+C, &=%%$,4.<5$.<**
6M,5.<44.&''8,S=4$.%*<<*,[.+$<.%3
/.<<*, =+, /.*#=%%$, 5$<4.+/=8
1'+',)"=++$,5$<4.+/=&*+,:;3
/*.%$()=,=+,+=.+,HLLL,*"(=$

&$, 5''5$<4.+/=+$, =+, (*.<"+
/=++.+, $()=.+*+, T")., PQL, 3
%="/")*+*8
!.<44.@.%*+, <.%'4%., &=4$.3

%*<<*,4.<5$.<"5'.)'<<*,=+, <"3
)$%%$,=;*.%/=.@.+/$$8,1=(%3
/$.+$, =+,@$;#=<<.%""%, 4=3
4*.<<$,@*<=+/$$,!"#$%&'()*+
F('@*<=&.*+,=5$%/"4%*<<$, &$
5*(&$+/$.+, !.<44./$+%%*.%%$
@"%.%=., W<44$,B$4$<$,],T=3
+*//.8
E$"$+/$.+$, &$, %"++"+/$.3

+$,=+,@:?%,*<')'',@"%..44.$

)$";#.//$@$%%$,)'<.*('3,&$,[.3
+$$<.5'.)'+, /"++*<@.$8
!=@55"<.++$, &$,5=+.($/%$%3
/"%, /$(&=$)$/, <$5%.<<*,@"4$3
)$$, /=.@.+/$$8,E.%'4%., T"=3
@*+,;*+Z*+5*<$%/"%<..//=,&'(3
&*%/'', %"++"+/$.+$,:<*.%?<<*
.<@$.%*+,;*+Z*+5*<$%/"%+':3
/?4%*+C,A..%$$%/.,)*%.<<',34.*(3
/"**+,5".//*.%%$8

'#(()*+;30&

Mönkkäriviikonlopun kuskit:  

Nyt oli reitti riittävän vaikea
Tätä täytyy saada lisää, toivoi-
vat mönkijäharrastajat, jotka 
osallistuivat nyt toista kertaa 
pidetyn Syötteen Mönkkäri-
viikonlopun maasto- ja taito-
ajoihin. Pudasjärven kaupun-
ki on omalta osaltaan päättä-
nyt suunnitelmissaan antaa 
sivustatukea Syötteen mön-
kijäreitistön laajentamiselle ja 
kehittämiselle. 

– Voin kertoa hyvän uuti-
sen, Mönkijäreitti ja mönki-
jätapahtuman kehittäminen 
ja sen jatkaminen on merkit-
ty Syötteen kehittämissuun-
nitelmaan useammalle vuo-
delle. Tavoitteena on, että jos-
sakin vaiheessa voidaan sitten 
ajaa mönkijällä täältä tuonne 
Kurenalle saakka, ja toivotta-
vasti joskus näemme sen päi-
vän, että mönkijäreitti ulottuu 
Ouluun saakka, projektipääl-
likkö Mikko Kälkäjä kertoi 
kaupungin terveisinä lauan-
taipäivän tapahtumien avaus-
puheenvuorossaan. 

Tällä kertaa mönkijäreit-
ti oli kokeeksi avattu todel-
la vaikeaan maastoon. Kuu-
dentoista kilometrin matkal-
le mahtui rinteitä, kivikkoa ja 
oikein märkiä soita.

Vaipanvaihtajilla 
innostusta riitti

ATV Team Vaipanvaih-
tajiin pääsee mukaan kuka 
tahansa poronhoitoalueen 
mönkijäharrastaja. Pari mies-
tä on Muhokselta asti, mut-
ta tässä tapauksessa Muhos 
katsotaan poronhoitoaluee-
seen kuuluvaksi. Useimmat 
ovat Pudasjärveltä, Ranualta 
ja Rovaniemeltä ynnä muual-
ta, reilut kolmisenkymmentä 
kuskia kaikkiaan.

Teamin jäsenet tunnistaa 
asiaankuuluvista ajopelin lo-
goteksteistä ja kuskin takis-
ta ja lippalakista. Esiintymis-
ajot ovat ihan virallista tasoa, 
vaikka kovin epävirallista 
touhua Vaipanvaihtajien har-
rastus on. Tiimin paras hou-
kutin on 250 hehtaarin oikein 
kunnolla vetinen suo, joka sil-
lä on maanomistajan suosiol-
lisesti vuokraamana Ranualla 
käytettävissään. – Se on tosi-
märkä suo. Jos haluaa kok-
keilla, mistä pääsee, niin siel-
lä pääsee testaamaan mönki-
jänsä maasto-ominaisuuksia, 
Hanhisuvanto vinkkaa.

mekievarin kupeessa. Se pi-
tää maakravun mönkijäkus-
kia kuunnellessa ymmärtää, 
että reitistä puhuttaessa hei-
dän kielessään miellyttävä 
tarkoittaa mahdollisimman 
hankalaa, upottavaa ja kivik-
koista ja kaltevaa reittiä, jossa 
melkoisella varmuudella suu-
rin osa jää kiinni. 

Reitin märkien osuuksien 
"vetelät mällit" saivat erityi-
sesti kehuja, vaikka useimmat 
niihin upposivatkin.  – Olipa 
hyvä reitti, mällinkehujat ku-
vailivat.

Tämänvuotisen mönkijä-
tapahtuman reitti oli käytös-
sä vain tämän yhden aino-
an kerran. Järjestäjät ilmei-
sesti halusivat testata, miten 
mahdollisimman vaikea reit-
ti vastaanotetaan. Kokeneelle 
kuskille sellainen osoittautui 

olevan oikein houkutteleva. 
Kun tapahtuman suosio nou-
see, niin varmaankin silloin 
on tarvetta myös aloitteleville 
kuskeilla mitoitetuille vaihto-
ehdoille. 

Nyt maastoreitille lähti 40 
kuskia omilla mönkijöillään, 
mutta silti mönkijäharrastus 
on tiimityötä. Koskaan ei pi-
täisi lähteä yksin reitille, ra-
paiset, väsyneet ja nälkäiset 
kuskit varoittelivat metsästä 
ihmisten ilmoille asetuttuaan. 
– Tätä ei kaupungissa pääse 
kokemaan, kaikista vaivois-
taan autuaina he kommentoi-
vat. – Vauhtiajot on ajettu jo 
aikoja sitten. Kyllä se nykyään 
on sitten tätä haastepuolta, 
reitiltä kotiutunut Vesa Han-
hisuvanto kommentoi reitin 
vaikeusasteita muiden kehu-
jen väliin.               Esko Leipälä

Olipa hyvä reitti, riittävän vaikea, kehui moni Mönkkäritapah-
tuman reitiltä palannut. Kokeneille kuskeille mahdollisimman 
märät suopätkät ja kivikkoiset kurun pohjat olivat nautinto, 
joista kaupunkien ja kyläkeskusten lähimaastossa ei pääse 
nauttimaan. 

Hanhisuvannon Joonan, 7 v. ja isä-Vesan tehokas mönkijä ja sen vinssi olivat apuna monen mönkijätapahtuman reitillä suohon 
uponneet retkikaverin kuiville saamiseksi. Ei vauhti, vaan reitin vaikeudet houkuttelivat Vesan Mönkkäriviikonlopun maastoreitille.

Mönkkäriviikonlopun maas-
toreitille lähteneissä oli mel-
koinen joukko ATV Vaipan-
vaihtajat -tiimin kuskeja. Väi-
tetään tiimin nimen juontu-
van siitä, kun joku toimittaja 
oli epäillyt, että siinä perheen-
isät lähtevät karkuun vaipan-
vaihtoa. Se ei ihan pidä paik-
kaansa: - On meillä mukana 
viiskymppisiäkin, eikä kaikil-
la tarvitse olla vaipanvaihto-
hommat odottamassa, tiimin 
puhemieheksi joutunut rova-
niemeläinen Hanhisuvannon 
Markku oikaisee. Hänen ta-
voittaa Rovaniemen ja Ranu-
an Varaosakeskuksen kautta.

Rapa roiskui                 
ja suo upotti
Lauantaina käytössä olleella 
reitillä rapa roiskui ja ajopelit 
upposivat suohon – ja sehän 
se vasta olikin mönkijäkus-
kien mieleen. Reittiä kuvat-
tiin haasteelliseksi. Useimmat 
ajopelit upposivat suohon, 
niin että ilman vetoapua ja 
vetäjän vinssiä suosta ei olisi 
päässyt irti. 

– Se oli paljon parempi reit-
ti kuin viime vuonna. Vaati-
vampi ja monimuotoisempi. 
Siellä oli monenlaista maas-
toa, ja se oli paljon miellyt-
tävämpi ajaa. Mutta ei sinne 
yksin kannata lähtee. Kaveri 
pitää olla, että voi hinata, jos 
mönkijä jää kiinni. Käsin niil-
le ei voi mitään.

Näin reittiä kuvaili yksi jos 
toinenkin "maalialueella" Ro-
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Monipuolista ohjelmaa 
Mönkkäriviikonlopulla
Isät, lapset ja äidit oli huomi-
oitu kukin erikseen Mönkkä-
riviikonlopun ohjelmatarjon-
nassa. Äideille tarjottiin mo-
nenmoista hemmottelua ja 
lapsilla oli ajettavanaan tena-
vamönkkäreitä isien rämpies-
sä ajokkeineen Syötteen soil-
la ja rakkamaisemissa tai täh-
täämässä reittiä taitoajoradal-
la ja rinneuralla.

Kaikkein nuorimmatkin 
saivat tilaisuuden maistella 
ensituntumaa mönkijänkäsit-
telyyn, eikä se maksanut mi-
tään. 

Lasten harjoitteluradalle 
oli merkitty erittäin tiukasti 
kurvaileva rata, jossa vauhdin 
tuntua sai ja pienilläkin no-

peuksilla. Kaapo Manninen, 
3 v., ei olisi millään malttanut 
poistua radalta muuta kuin 
välillä muillekin vuoroaan 
odottaville vuoroa tehden. – 
Toisen kerran, vaati Kaapo ai-
na uudelleen, kun isä sai hä-
net välillä houkutelluksi jo-
non hännille – tai oikeastaan 
kun isälle tuli tarve tasoittaa 
hengitystään.. 

Ajo lasten radalla oli turval-
lista, sillä nopeudenrajoitin 
piti vauhdin riittävän piene-
nä, niin että isä saattoi hölkätä 
Kaapon turvana koko matkan 
ajan. Hieman isommat lapset 
saivat ottaa käyttöönsä astetta 
tehokkaamman menijän. 

Toisaalle sivuun laskettelu-
rinteen juurelle oli merkitty 
vaativa aikuisten taitoajoreit-
ti. Se oli pieni pyrähdys, jossa 
piti tavoitella optimiaikaa. Li-

säksi rinneyhtiö oli tehnyt tal-
ven laskettelureittien kohdalle 
kolme eri vaikeusastetta edus-
tavaa rinnereittiä. Ne houkut-
tivat isät rinteeseen, viimeis-
tään pian sen jälkeen, kun he 
olivat ehtineet takaisin maas-
toreitin koettelemuksista.

Hemmotteluja 
äideille 

Lauantaina Mönkkärivii-
konlopulla naisista pidettiin 
huolta Naisten hemmottelu-
päivän ohjelman puitteissa. 
Paikalla palveluineen olivat 
jalkahoitaja Sirkka Määttä, ur-
heiluhieroja Ritu, hieroja Jani 
Luttinen, selvänäkijä Marjut 
Moisla, tatuoija, kosmetolo-
gi Sirpa Sarajärvi, reikihoitaja 
Aarno Sarajärvi ja Terveyden-
hoitaja Raija Puoskari. 

Lisäksi Safaritalolla oli Par-
tyliten, Laukkufriikin ja Kul-
kurin hopeapuodin myyn-
titiskit. Ulkokentillä esitel-
tiin mönkijäharrastajille tuiki 
tärkeitä pesureita, ajopukuja 
ja -varusteita tavanomaisten 
mönkijämerkkien lisäksi.

Kultturipistoskin oli mah-
dollista ottaa. Lauantaina 
Syötteen näytelmäkerho esit-
ti "Kauneudenhoitoilta" -näy-
telmän.

Yksi kehittämisen 
paikka

Mönkkäritapahtumassa 
esiintymisvuoro oli varattu 
myös poliisille. Esitys oli tur-
han konkreettinen: paikalla 
olleet vieraspaikkakuntalai-
set liikkuvan poliisin edusta-
jat kirjoittivat ehkä malliksi, 
mutta joka tapauksessa aivan 
virallisen sakkolapun kahdel-
le mönkijäkuskille. Ei mitään 
rikesakkoa, vaan kunnon päi-
väsakkoja. Kuskit olivat kuu-
lemma ajaneet yleistä tietä 
(muutama sata metriä) tielii-
kenteeseen rekisteröimättö-
mällä ajopelillä.

Asiassa ei auttanut selittely, 
että järjestäjä oli hankkinut 
poikkeusluvan tapahtuma-
paikalla välttämättä tarvitta-
viin sinänsä vähäisiin siirty-
misiin myös tieliikenteeseen 
rekisteröimättömillä ajope-
leillä. Vuoden päästä moni 
on varmaan paljon viisaam-
pi kuin tänä vuonna sen suh-
teen, mitä ajo- ja poikkeus-
luvat mönkkäritapahtumassa 
tarkoittavat.

Esko Leipälä

Kun maastoreitiltä oli päästy takaisin Romekievarin eteen, niin sitten oli vuoro odottaa ajamisen 
tarkkuutta mittaavalle lyhyelle taitoajoreitille. Samaan aikaan toiset kuluttivat aikaansa aja-
malla mönkijällä laskettelurinteitä ylös tunturin laelle ja samaa reittiä alas. Hupia riitti.

Lasten mönkijät olivat jatkuvassa käytössä. Kaapo Manninen, 
3v., olisi halunnut ajaa vaikka koko päivän. Lysti oli kaikille lap-
sille ilmaista.

Tänne oli päästävä, painotti jalkahoitaja Sirkka Määtän asia-
kas yhtä aikaa Mönkkäritapahtuman kanssa pidettynä Naisten 
Hemmottelupäivänä.
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
650 000 m! 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
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- Puutarhavalaisimia
- Pihavalaisintolppia
- Seinävalaisimia

- Varastossa olevat
  sisävalaisimet

MELTÄ SAAT MYÖS KAAPELIT JA ASENNUSTARVIKKEET
TARVITTAESSA MYÖS ASENNUKSEN
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Uusia eläinlajeja 
rantautumassa

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi
p . 0207 424 555

Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14
www.huonekaluliikeheikkila.!
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Kimmo Takarautio tähyilee Kuusa-
montien varren maisemia taiteile-
mansa mammutin päälaelta.
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• Sähkö- ja teleasennukset
• Sähkösuunnittelu ja asennus

Markku Talala
0400-214 150, 08-823 452
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• Kaivuutyöt
• Pihatyöt
• Koneurakointi

• Maa-aines-
kuljetukset

• Lumityöt

Teuvo Ojala (08) 823 332
Matkapuh. 0400 388 557

Kari Ojala (08) 822 870
Matkapuh. 0400 131 557
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Sähköistää ja sisustaa
Pudasjärveltä
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Jykevä-Koti Oy:n toimitusjohtaja Pauli Pähtilä on kehi-
tellyt useita uusia ja kiinnostavia rakenneratkaisuja ta-
lomarkkinoille, joiden hän olisi suonut toteutuvan myös
Pudasjärvelle.
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Korpinen ei ole kuitenkaan 
niin korvessa, etteikö tänne 
eksyisi uusia eläinlajejakin. 
Vuosi sitten Lilli teki Esalan 
pelloilla kaurishavainnon ja 
sai sen ikuistettua digikame-
ran muistikortillekin. Alku-
kesästä Antti bongasi kauriin 
Anttilan pellolla, joten kauris 
on joko sama tai aivan uusi 
yksilö. Hieno asia, että se oli-
si viihtynyt ja selvinnyt viime 
talven pakkasissakin, joten 
jatkossa voi olla metsämie-
hillä jahdattavana aivan uutta 
riistaa. Toivottavasti kukaan 
pyssymies ei jahtihimoissaan 
eksyisi sitä ampumaan, sillä 
sehän ei tietenkään ole rau-
hoitettu eläin. Koska kysy-
myksessä on myös tulevaisuu-
den saaliit, kannattaisi hillitä 
liipasisormea ja antaa kaurii-
den lisääntyä ja kotiutua rau-
hassa tänne vaarojen syliin. 
Toivottavasti kylällä toimivat 
metsästysseurat ottavat asian 
sydämelleen ja vaikka järjes-
tävät ruokintapaikkoja talven 
ajaksi. 

Toinen uusi eläinlaji on sii-
lit, joista on joitakin köpötel-
lyt jo yli kymmenen vuotta 

sitten ylipäällä. Mutta ketut 
ovat syöneet ne lähes suku-
puuttoon, kunnes parina vii-
me kesänä ne ovat taas lisään-
tyneet. Esalan Väinön saunan 
kuistin alla neljä siiliä on pi-
tänyt majaa tämän kesän ai-
kana. Mikäpä niillä on siellä 
ollessa, sillä Väinö on ruok-
kinut niitä tuoreilla muikuil-
la ka maitokorpuilla koko ke-
sän. Ne tuntevat ruokkijansa 
ja eivät piittaa Väinön liik-
keistä juuri ollenkaan. Muu-
taman minuutin sisällä siitä 
kun Väinö on ruoka-annok-
sen laittanut ne saapuvat ruo-
kintapaikalle. Kuvassa olevan 
yksilön Väinö nappasi pen-
saan alta syliinsä, jossa se kai-
kessa rauhassa katseli kuvaa-
jaa. Myös naapureiden ton-
teilla liikkuu siiliä, joten lie-
neekö kyseessä samat yksilöt. 
Toivottavasti siilit lisäänty-
vät jatkossa siinä määrin, et-
tä niitä eksyisi tänne järven 
länsireunallekin paijattaviksi 
ja silmäniloksi sekä tietenkin 
ruokittaviksi. Otetaan siilistä 
ja kauriista Korpisen uudet 
lemmikit! (rr)     

ILMOITA 

ILMAISEKSI

PUDAS-
TORILLA!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa 
Pudastorin kautta.  Pudasto-
rilla 
ilmoittaminen on yksityisille  
henkilöille ilmaista. 
Sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai faksilla: (08) 334 167 
tai paperille selkeästi kirjoitettu-
na osoitteeseen: Toritie 2, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 
1732) soitetuista maksu on 15 
eur+alv (18,30 eur). Jos haluat 
ilmoitukseeen kuvan, lähetä se 
sähköpostitse. Kuvallinen ilmoi-
tus on 15 euroa +alv (18,30 eur). 
Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista).
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Kurenkartano vihittiin 
juhlallisin menoin
Viime perjantaina 20.8 vie-
tettiin käyttöönsiunaamis- ja 
vihkiäisjuhlaa Kurenkarta-
nossa, johon asukkaat muut-
tivat jo viime vuoden puolella 
marraskuussa. Hoiva- ja pal-
velukodin siunaamisen suo-
ritti seurakuntapastori Jaak-
ko Sääskilahti. Arvokkaaseen 
juhlaan osallistui joukko kut-
suvieraita asukkaiden ja hoi-
tohenkilökunnan lisäksi. 

Kurenkartanon salossa lie-
hui perjantaina Suomen lip-
pu juhlapäivän merkiksi. Ylä-
kerran lasitetulle terassille oli 
rakennettu juhlasali, jossa pi-
dettiin vanhusten hoiva- ja 
palvelukodin käyttöönsiunaa-
mis- ja vihkiäisjuhla. Kuren-
kartano sijaitsee keskeisellä 
paikalla terveyskeskuksen ja 
seurakuntakeskuksen tuntu-
massa. Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma totesi tervetuliaissa-
noissaan, että Kurenkartanon 
valmistuminen mahdollisti 
vanhusten palvelujen uudel-
leen järjestelyt Pudasjärvellä. 
Kaupungin omin varoin ra-
kentama hoiva- ja asumispal-
veluyksikkö tuli maksamaan 
noin 5,2 miljoonaa euroa. Se 
tarjoaa hoiva- ja asumispalve-
luja 50 vanhukselle.      

- Tämän talon asukkais-
ta valtaosa on sodankäynyt-

tä sukupolvea, joka on myös 
ollut mukana jälleenrakenta-
massa sotien jälkeistä hyvin-
vointiyhteiskuntaa. He ovat 
varmasti omalla työllään an-
sainneet moneen kertaan sen 
hoivan ja huolenpidon, jon-
ka he tässä talossa kotinaan 
saavat, Oinas-Panuma muun 
muassa totesi puheessaan.

Siunaamistoimituksen jäl-
keen vihkiäispuheen piti yli-
johtaja Päivi Laajala Valtion-
varainministeriöstä. Hänen 
mukaansa Pudasjärvellä on 
sisäistetty hyvin valtakunnal-
liset vanhustenpalvelun suo-
situkset.

- Suositusten mukaan ikäih-
misellä on oikeus hoivamai-
seen ja pienimuotoiseen asu-
miseen, kuin mitä perintei-
nen laitoshoito on ollut. Yksi 
suurimmista haasteista niin 
Pudasjärvellä kuin muualla-
kin on väestön ikääntyminen 
ja palvelutarpeen kasvu. Suo-
mi on Euroopan nopeimmin 
vanheneva maa, joten edessä 
ovat suuret haasteet kahden 
vuosikymmenen aikana, Laa-
jala muun muassa mainitsi 
puheessaan. 

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki esit-
ti historiikin hoivakotihank-
keen ideavaiheesta aina ra-
kennuksen toteutumiseen 

saakka. Kaupungin panostus 
uuteen Helmikotiin on ol-
lut Riekin mukaan mittava ja 
sen vuoksi hän esitti toiveen 
valtionvarainministeriölle 
vaikkapa harkinnanvaraisen 
avustussiivun osoittamiseksi 
kaupungin kustannusten kat-
teeksi.

Kurenkartano   
täyttää           
suositukset
Vihkiäispuheessaan ylijohtaja 
Laajala korosti väestön raken-
nemuutoksen mukanaan tuo-
mia asioita. Suomessa on hä-
nen mielestään sopeuduttava 
ikääntyvän väestön palvelu-
tarpeeseen. Hyvinvoinnin pe-
rusta niin nuorella kuin hie-
man vanhemmalla on lähiyh-
teisössä, josta tulee turvalli-
suuden perusta.

Kunnilla on ylijohtajan mu-
kaan kuitenkin tärkein ja vaa-
tivin tehtävä panna toimeen 
sosiaali- ja terveysministeri-
ön laatimat lait, suunnitelmat 
ja palvelut. Jonkin aikaa sit-
ten kuntaliiton ja ministeriön 
yhdessä laatimissa laatusuo-
situksissa on asetettu valta-
kunnallisia tavoitteita, miten 
ikäihmisiä tulisi hoitaa. 

- Keskeisimpänä asiana suo-
situksissa nousee esille ihmis-
arvon ja hyvän kohtelun tur-

vaaminen, itsemääräämisoi-
keus ja ikääntyvien voimava-
rojen tunnistaminen, niiden 
käyttö ja oikeudenmukaisuus. 
Ne ovat hienoja suositeltavia 
periaatteita, mutta miten ne 
toimivat käytännössä ja mi-
ten eri puolilla Suomea. Peri-
aatteita tulisi kuitenkin kaik-
kialla noudattaa, pohdiskeli 
Laajala puheessaan.

Kun vanhuksen omaiset 
asuvat muualla, tulee lähes 
jokaisella jossakin elämän-
vaiheessa eteen muutto pal-
velu- tai hoivakotiin. Siellä 
tulisi olla vanhuksella mah-
dollisuus sosiaaliseen kanssa-
käymiseen, mielenvirkeyteen 
ja yhdessä tekemiseen eli olla 
arjessa mukana. Laatusuosi-
tuksissa kiinnitetään huomio-
ta myös viihtyisään asuinym-
päristöön.

- Lyhyen vierailuni aika-
na minulle on tullut sellai-
nen tunne, että Kurenkarta-
no täyttää nämä kaikki yhtei-
set vaatimukset ja suosituk-
set, ylijohtaja Laajala kiitteli 
Kurenkartanon onnistunutta 
palvelurakennetta.

Kunta- ja palvelurakenteen 
uudistuksen parissa työs-
kentelevän Laajalan mukaan 
ikääntyvien palvelujen tur-
vaaminen on etusijalla myös 
tulevaisuudessa. Palvelura-
kenteen uudistukset eivät ai-
na ole helppoja, mutta niistä-
kin selvitään. Pudasjärvellä on 
ryhdytty rohkeasti etsimään 
selviytymiskeinoja liittymällä 
Oulunkaaren kuntayhtymään 
ja laatimalla taloudellinen ta-
sapainotusohjelma sekä ra-
kentamalla laadukas hoiva- ja 
asumispalveluja tarjoava Ku-
renkartano.  

Pudasjärvi on 
kiitettävän 
aloitteellinen

Pudasjärvi on ollut ylijoh-
taja Laajalan mukaan kiitet-
tävän aloitteellinen pitkien 
etäisyyksien kuntahankkees-
sa, jonka tavoitteena on sel-
vittää, millä ratkaisumalleilla 
palvelujen saatavuus ja saavu-
tettavuus on pitkien etäisyyk-
sien kunnissa turvattavissa 
kuntalaisten asiointisuuntien 
mukaisesti.

Samasta aiheesta juhlas-
sa puhui myös Oulunkaaren 
kuntayhtymän johtaja Kirs-
ti Ylitalo, jonka mukaan pit-
kät etäisyydet näkyvät nimen-
omaan kotipalvelun arjessa. 
Muutaman minuutin hoito-
käynti voi vaatia pitkiä ajo-
matkoja. Suureksi haasteeksi 
nousee se, millä tavoin jatkos-
sa turvataan nykyresurssein 
ja voimavaroin kotona asu-
minen pitkien etäisyyksien 
kunnassa. Sen vuoksi Pudas-
järvellä on mietitty ikääntyvi-
en niin sanottua kevythoidon 
mallia, jossa yhteistyötä teh-

täisiin kaikkien palvelujen 
tarjoajien ja kylällä asuvien 
kesken.

- Voisiko meillä tulevaisuu-
dessa olla niin sanottuja kylä-
työntekijöitä, jotka pystyisivät 
avustamaan erilaisia perhei-
tä myös haja-asutusalueella. 
Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tehtävänä olisi koordi-
noida tehtävää. Nykyisellä 
koulutuksella ei pystytä tur-
vaamaan sairaan- ja lähihoi-
tajia kaikkiin tehtäviin. Kil-
pailu ammatti-ihmisistä tulee 
jatkossa olemaan kova koko 
Suomessa, Ylitalo korosti ja 
kertoi uskovansa, että yhdes-
sä eri toimijoiden kanssa pys-
tytään luomaan uusia toimin-
tamalleja pitkien etäisyyksien 
kunnissa.

Juhlan lopussa palautettiin 
mieliin johtava lääkäri Seppo 
Leppäsen selostuksen ja Ku-
renkartanon henkilökunnan 
kuvakavalkadin avulla, miten 
Törröstä Helmikodin kautta 
on tultu tähän päivään. Ka-
valkadi sinetöi vanhustenhoi-
don ja henkilökunnan kehi-
tyshistorian. Musiikkiesityk-
siä juhlassa johti kanttori Juk-
ka Jaakkola, jonka johdolla 
Anna-Kaisa Törmänen soit-
ti viululla kansanlaulun Pai, 
pai paitaressu ja Raimo Hir-
vasniemi lauloi Synnyinmaan 
laulun.

Juhla päättyi maakuntalau-
luun ja jatkui ruoka- ja kahvi-
tarjoilulla alakerran lasitetul-
la terassilla.   

Rauni Räisänen

Kurenkartanon talokuvia ulkoapäin juhla-asussaan.

Hilja ja Aukusti Turpeinen olivat Kurenkartanon vihkiäisjuhlas-
sa mukana. Aukusti on viihtynyt hoivaosastolla sen avautumi-
sesta saakka.
 

Karpalon väellä on meneillään välipalan nauttiminen. Hoitajat 
avustavat asukkaita.

 Inkeri Blomster käy usein hoivaosastolla tervehtimässä sisar-
taan Helli Hiltusta. Osaston huoneet ovat viihtyisiä ja valoisia.

Juhlayleisöä oli paikalla noin sata henkilöä. Etupenkissä istuivat kaupunginjohtaja Kaarina Daa-
vittilan seurassa valtuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, ylijohtaja Päivi Laajala ja halli-
tuksen puheenjohtaja Vesa Riekki. 

Johtavan lääkärin Seppo Leppäsen juontama kuvakavalkadi vanhainkoti Törröstä Helmikodin 
kautta Kurenkartanoon oli hauska ja muistia virkistävä esitys hoitokunnan entisajan asuista ja 
työtehtävistä aina tähän päivään.
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Perhemarket
1/1 sivu

Kerttu ja Kauko 
panevat tuulemaan
Kerttu ja Kauko -hanke pa-
neutuu sivukylillä asuvien 
vaikeasti työllistyvien työttö-
mien työllistämiseen. Alue-
työntekijä Ritva Virkkusen 
mukaan hankkeessa on haas-
tateltu tähän mennessä 44 
työnhakijaa, joista harjoitte-
lussa on ollut jo 25 henkilöä. 
Tällä hetkellä harjoitusjaksol-
la on 10 henkilöä. Palkkatuki-
työtä on pystytty tarjoamaan 
neljälle henkilölle eri yhdis-
tyksissä. Hanke on kiinnosta-
nut kolmea pienyrittäjää ja 10 
yhdistystä, joilla joko on tai 
on ollut henkilö työharjoitte-
lussa tai palkkatukityössä.

Korpisen kyläseura sai kol-
me työtöntä miestä työhar-
joittelujaksolle Korpisen ky-
läseuran alueelle. Elokuun 
alusta Raimo Alatalo, Jouni 
ja Alpo Riihiaho ovat olleet 
kyläseuran käytettävissä teh-
den muun muassa halkoja ja 
polttopuiden karsintaa. Hei-
dän harjoittelusopimuksensa 
päättyy elokuun lopussa, jon-
ka jälkeen tulee kysymykseen 
mahdollinen työsopimus. 
Korpisen kylällä työharjoit-
telua suorittavat ovat varsin 

tyytyväisiä päästessään pit-
kästä aikaa vieraan töihin. 

Kyläseura voi ohjata Virk-
kusen mukaan työntekijöitä 
myös yksityisiin talouksiin, 
joilta kyläseura perii sopi-
muksen mukaisen korvauk-
sen. Vakituisten asukkaiden 
lisäksi työntekijöitä voivat 
kyläseuralta tilata esimerkiksi 
kesämökkien omistajat teet-
tämällä pihatöitä, raivauksia, 
polttopuita ja muita talous-
töitä korvausta vastaan. Kun 
työkohteita ilmaantuu riittä-
västi, kyläseuralla on mahdol-
lisuus palkata jokin harjoitte-
lussa mukana oleva henkilö 
työhön. Hankkeen pohjim-
mainen tarkoitus on saada 
työttömille oikeata palkka-
työtä, Virkkunen tähden-
si hankkeen tarkoitusta. Yh-
distyksillä on mahdollisuus 
saada TE-toimiston myöntä-
mää palkkatukea sekä Pudas-
järven kaupungin maksamaa 
kaupunkilisää palkkauskus-
tannuksiin. 

- Koska työharjoittelussa 
olevat saavat peruspäivära-
han lisäksi vain yhdeksän eu-
ron suuruisen ylläpitokorva-

uksen päivässä, on mielestäni 
kohtuullista, että heille mak-
setaan työmatkoista ja omien 
työkalujen käytöstä korvaus, 
kyläseuran puheenjohtaja Ja-
ni Lehtola sanoi kyläseuran 
kontolle tulevista korvauk-
sista. 

- Näitä kuluja voimme 
maksaa yksityisiltä perittävis-
tä työsuoritteista, puheenjoh-
taja totesi. 

Hankkeen alussa vaikeas-
ti työllistyville työkyvyn, am-
matillisten ja sosiaalisten val-
miuksien kartoitus, jonka 
pohjalta on räätälöity tarvit-
tava valmennus ja koulutus. 
Koko prosessin ajan valmen-
nettavan rinnalla kulkee mo-
nialainen tukiverkosto.

Ohjauskäynnillä Korpisella 
ollut Ritva Virkkunen oli iloi-
nen, että kyläseura on ottanut 
myönteisen kannan työhar-
joittelujakson järjestämisek-
si kolmelle pitkäaikaistyöttö-
mälle.   

Huhtikuun alussa käynnis-
tynyt Kerttu ja Kauko -hanke 
on Ritva Virkkusen mukaan 
kolmevuotinen ja se toteute-
taan kaupungin haja-asutus-

alueella. Hankkeen tavoittee-
na on luoda kattava asukas-
tupaverkosto sivukylille se-
kä toimivat välityömarkkinat 
vahvistamalla välityömark-
kinoiden roolia työllistäjänä. 
Yhtenä tavoitteena on kehit-
tää malli tukityöllistettyjen 
sujuvaan "niveltämiseen" työ-
elämään ja jatkosuunnitel-
miin.

Kolme vuotta kestävän 
hankkeen kohderyhmänä 
ovat Pudasjärven sivukylil-
lä asuvat pitkään työnhakija 
olleet henkilöt, yhdistykset ja 

pienyrittäjät. Välillisiä kohde-
ryhmiä ovat mm. sivukylien 
asukkaat, vapaa-ajan asunto-
jen omistajat sekä pienyrittä-
jät. Hankkeen tarkoituksena 
on myös lisätä ja monipuo-
listaa kylien palvelutarjontaa, 
kylien sisäistä yhteistoimin-
taa sekä kylien välistä yhteis-
työtä. 

Hankkeen yhteistyökump-
paneita ovat Pudasjärven 
kaupungin sivukylät yrityk-
sineen, kolmannen sektorin 
toimijat, eri yhdistykset, Poh-
jois-Pohjanmaan ELY, Oulun 

seudun työ- ja elinkeinotoi-
misto Pudasjärven toimipis-
te, Oulunkaaren sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä kaupun-
gin eri hallintokunnat.  

Kerttu ja Kauko -hanket-
ta rahoittaa Pohjois-Pohjan-
maan ELY, Pudasjärven kau-
punki ja yksityiset toimijat. 
Projektipäällikkönä on Anitta 
Ojanperä ja aluetyöntekijöinä 
Ritva Virkkunen ja Jouni Pu-
hakka. Toimisto sijaitsee kau-
pungintalolla. (rr)

Aluetyöntekijä Ritva Virkkunen kävi ohjauskäynnillä Korpisen Kenttälässä viime per-
jantaina. Hänen kanssaan juttelemassa raivausta tehneet Alpo Riihiaho, Raimo Alatalo 
ja Jouni Riihiaho.  
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

299,- 395,-

330,-895,-595,-

SAVUHORMIT
alk.

UUNIN JA
TAKANEDUS-

PELLIT

KENT-
KIERTO-
ILMATAKKA
5 kW

SAMURAI
CROSSI
110 cm
4-tahti

SAMURAI
CROSSI, 70 cm
4-tahti

BLACK&DEKKER
PAINEPESURI
1300w
100 kW
12 kpl erä

495,-

499,- 499,- 599,- 79,-

COMANCE-
MÖNKIJÄ
110 cc
4-tahti

429,-5995

895,-

ERKKI BASIC 
KIERTOILMA-
TAKKA
9 kW

SISSI
KAMINA
6 kW

269,-

SISSI-
KAMINA
LASI-
LUUKULLA
6 kW

SISSI-KAMINA
ISO MALLI
PYÖRIS-
TETTY
6 kW

TUPATAKKA
9 kW

SAIMAA KIERTO-
ILMATAKKA
9 kW

COMANCE-
MÖNKIJÄ
50 cc
4-tahti

GXT-MÖNKIJÄ
70 cc
4-tahti

GXT-MÖNKIJÄ
90 cc
4-tahti

349,-
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

ILMOITA 

ILMAISEKSI

PUDASTORILLA!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. 
Pudastorilla ilmoittaminen on yksityisille 
henkilöille ilmaista. 
Sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla: (08) 334 167 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 15 
eur+alv (18,30 eur). Jos haluat ilmoitukseeen kuvan, lähetä se 
sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa +alv (18,30 eur). 
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYDÄÄN

OSTETAAN

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

Puhdasrotuisia saksanpaimen-
koiranpentuja varattavissa, 
viisi narttua ja kaksi urosta. 
Molemmat vanhemmat itsellä. 
Isä puolipitkäkarvainen, emä 
lyhytkarvainen. Isokokoisia. 
Pennuilla ei papereita.  Hinta 
500 eur ja varausmaksu 80 eur, 
luovutus viikolla 36. Puh. 040 
962 1217

Lada Samara vm-95, katsastettu, 
kahdet renkaat. Hitsauskone 
nostolaitesovi-tteinen ulosotolla 
pyörivä. Hilux talvirenkaat 4 
kpl, sopivat myös Hiaseen, 
sekä kaksi lähes uutta vastaava 
kesärengasta. Pystyynkuivaneita 
kuusitukkeja, pituus n. 6 m. 
Noin 90 kappaletta.Puh. 044 
9922898.

Muutama kunnostettu polku-
pyörä Kauppatiellä. Otetaan 
joutilaat pyörät. Puh. 040 504 
2814

Myydään siistejä lukiokirjoja sekä 
Muuramen koivurengassohva, 
jossa vierasvara sohvan alla. 
Jaana Rajala

Etälukion kirjoja edullisesti. Puh. 
040 9629654

MYYDÄÄN

2h, keittiö + sauna, Pudasjärven 
keskustassa. Vuokra 450 eur 
+vesi +sähkö P.  040 5912 375

SKIKE V07:t valmiiksi säädettynä  
OHV - 50 %. YAMAHA PSR-170 
sähköurut, tarjoa. Puh. 046 592 
1509

YKSIÖ 25 m2 1h+kk Juhontiellä. 
Puh. 040 507 1294

VW Transport p.auto vm-
89 1.9D. Kahdet renkaat, 
vanteilla. Vetokoukku. Ajoaikaa 
30.09.2011 P. 0400 123 490

Toimistotilaa Kurenalan kes-
kustassa. Nettiyhteysvalmius on.  
P.  040 5065 318

RT-Kolmio 80 m2 Pudasjärven 
keskustassa. Puh.0400 399 830.

Saunallinen kerrostalokaksio 65 
m!. Tiedustelut iltaisin 040 756 
5968 tai 041 433 1102

Siisti vuodesohva -70 luv. rusk. 
plyyshi  214x78 cm Yli-Livolla, 
hp 70 e. Puh. 040 411 3120

Ostetaan Mademoiselle keinu-
tuoli. Myös kunnostusta vaativa 
käy. Puh. 041 507 1903

Hyvä käyttöauto n. 500-1000 
e Miel. japanilainen. P. 0440 
624 082

Nissan Sunny vm .-87, 2R, 
vetokoukku, lisävalot, kats. Hp. 
360 e. P. 0440 923 946

Haitari ja mopoauto. Puh 08 821 
860 tai 0400 188 177

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400624496

!""#$"%&##'()"*

%"++",&)"-"$".

%',/&)'%(0"

• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton
  telakoneella (näppärä pihakone)

  -pihatyöt
  -jätevesityöt
  -imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
  -sorat
  -murskeet
  -mullat

Ota reippaasti yhteyttä osaaviin 
hankintaesimiehiimme
Stora Enso Metsä
Aimo Kaivorinne p. 0400 399 066, osto
Vesa Pesälä p. 0400 190 276, osto
Pentti Repola p. 0400 190 267, operaatiot

Mitä metsästäsi tulee isona? 
Uudet puukaupan verkkosivut: 
www.storaensometsa.fi
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Patikointia Kupson kutsu – luontopolulla

Honkalan koulun oppilaita: Annamaaria, Sarita, Sofie,
Karoliina, Mod ja Inkeri.
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Perhoset viihtyvät kukkivilla 
pihamailla. Jos ei ole kukka-
sia, ei ole perhosiakaan. Neito-
perhonen on lennellyt jo alku-
kesästä lähtien varsin runsaa-
na. Vasta viime viikolla se eksyi 
omalle pihalleni, jossa tähän 
aikaan kesästä ei kuki enää mi-
kään kukka. Yksilö näytti ole-
van väsynyt ja sen vuoksi se is-
tahti varmaan puutarhapöydäl-
le siipiään lepuuttamaan. 

Vasta 1960-luvulta lähtien 
sitä on alkanut alkanut esiintyä 

Suomessa ja pari vuosikymmen 
myöhemmin näillä korkeuksil-
la. Pitkään satunnaisesti tavat-
tu harvinainen laji on nykyään 
yleisempi ja sitä tapaa aina Ro-
vaniemen korkeudella.

Neitoperhonen lentää kah-
dessa sukupolvessa, ensimmäi-
nen keväällä jopa maaliskuus-
ta kesäkuuhun ja toinen suku-
polvi heinäkuun lopulta jopa 
lokakuulle. Neitoperhonen on 
tyypillinen kulttuuriympäris-
töjen perhonen. Se elää piha-

piireissä, puutarhoissa ja istu-
tusten lähettyvillä. Keväällä en-
simmäisen sukupolven naaraat 
munivat munat, jotka kesän ai-
kana kehittyvät toukiksi, kote-
loituvat ja kuoriutuvat syksyl-
lä toisen sukupolven aikuisina. 
Aikuinen yksilö talvehtii, usein 
vajoissa, autotalleissa tai muis-
sa ulkorakennuksissa. 

Neitoperhosen tuntee mo-
lempien siipiparien suurista 
silmätäplistä, jotka ovat hyvin 
huomiota herättävän näköiset. 

Englantilaiset kutsuvat silmä-
täplien vuoksi sitä riikinkukko-
perhoseksi.Perhosen taustaväri 
on syvänpunainen ja  alapuolel-
ta lajin siivet ovat tasaisen mus-
tat. Lennossa perhonen näyttää 
enemmän mustalta kuin punai-
selta. Neitoperhoset vierailevat 
mielellään kukilla ja hakeutu-
vatkin varsinkin loppukesällä 
puutarhojen kukkaistutuksille. 
Hyvin suosittuja ovat kallio-
nauhukset, ohdakkeet ja api-
lat. (rr)

Neitoperhoset saattavat 
lentää vielä viikkoja
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Huuhkajan siipien alla Taidehuone 
Pudikki. 17.7. - 28.8. klo 15-20 (ma - ke), 
14-17 (la – su). Komin tasavallan, Vylgortin 
kaupungin kansantaiteenkeskus Zaran 
taiteilijoiden ja lasten taidekolun oppilaiden 
teoksia. Järjestäjä Kulttuuritoimi. Lisätiedot 
040 826 6586.
Valtakunnallinen kalastuspäivä 
”Tarraa vapaan” 25.8. klo 13 - 15 
Rajamaan rannassa, järj. Iijoen kalastusalue.
Uudistettuun Hilturannan 
leirikeskukseen tutustuminen 26.8. 
Avoimet ovet alk. klo 12, käyttöönottojuhla 
klo 18. Opastetut tutustumiskierrokset klo 
14 ja klo 16. Kahvitarjoilu.
“Pikku venetsialaiset” sekä bändikisa 
nuorille Pe 27.8. klo 19 - 01 järjestelyt 
yhteis-työssä kaupungin nuorisotoimen 
kanssa. Järj. LC Pudasjärvi.
Venetsialaiset Pudasjärvellä Jyrkkäkoskella. 
La 28.8. klo 19 - 01. Ilmainen kuljetus 
keskustan alueelta. Järj. LC Pudasjärvi.
PuhosFutis –tapahtuma la 28.8. klo 12 
alkaen Puhoksen ent. koulun kentällä, 
Puhoksentie 21. Ohjelmaa ja touhua 
kaikenikäisille. Järj. Puhoskylän Urheilijat.
Cooperin testi 30.8. Suojalinnan 
urheilukentällä klo 20.  Järj. Pudasjärven 
Urheilijat.
Vanhemman väen leiripäivä 31.8. klo 
10 - 17 Hilturannassa. Linja-auto lähtee 
srk-kodilta klo 9.45 ja palaa n. klo 17.15. 
Leiripäivän hinta 10 euroa. Ilm. 25.8. 
mennessä kirkkoherranvirastoon puh. 08-
8823100 tai Leena-diakonille 0400-866480. 
Aikapuu Metsähallituksen 
150-vuotisjuhlanäyttelyssä lapset ja nuoret 
kertovat elämästään ja itsestään eri 
vuosikymmenillä 1850-luvulta nykypäivään 
1.8. - 30.9. Syötteen luontokeskuksessa.
Terveysliikuntaseminaaripäivä 9.9. 
klo 13.00 - 16.30 Pohjantähdessä. Ilm. 
kahvituksen vuoksi viim. 20.8. Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon 
toimipaikkaan sähköpostilla kesayo@
kuusamo.fi Järj. Pohjois-Pohjanmaan 
kesäyliopisto ja Hyrrä-hanke.

Woyzeck – Suomen rankin showbändi 
11.9. Jyrkkäkoskella, klo 21 – 02. Lippu 10 !. 
Diskossa soi 80-luvun musiikki (Disko K-18)
Kenttäkisat, Isäntäpäivät ja 
Syysmarkkinat Pudasjärven 
Ammattioppilaitoksella 18.9. Alueella 
konenäyttely, huutokauppa, kotieläimiä 
ja muuta ohjelmaa. Myynnissä odotettu 
Isäntäkalenteri.
Kiihdytys ja testipäivä 11.9. Pudasjärven 
Ilmailukeskuksella klo 8.00. 
Järj. Taivalkosken Moottorikerho ry.
Kehitysvammaisten kirkkopyhä 12.9. 
Järj. Pudasjärven seurakunta ja Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki.
Cooperin testi 13.9. Suojalinnan 
urheilukentällä klo 20. Kolme kertaa kesän 
aikana osallis-tuneiden kesken arvotaan 
liikunta-aiheisia palkintoja. Järj. Pudasjärven 
Urheilijat.
Taiteiden yö 17.9. klo 19-23 Kurenalla. 
Kaikenikäisille kaupunkilaisille taidetta 
monipuolisesti ja paikallisin voimin esitettynä. 
Järj. Iijokiseutu.
Huippukymppi 18.9. klo 14 Iso-Syötteellä 
Kansainvälinen juoksutapahtuma, josta tavan-
omaisuus on kuitenkin kaukana. 
Järj. Pudasjärven Urheilijat
Jyrkkäkoskella lavakauden 
päätöspippalot 18.9. Anniina Mattila & 
Avenue, klo 20 – 01, lippu 13 eur, Diskossa 
Maran Karaoke (Disko K-18).
Hiljaisuuden päivä 8.10. Syötteen 
luontokeskuksessa, ohjelma tarkentuu 
myöhemmin.  Järj. Syötteen luontokeskus

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

Mitä tehdä? Minne mennä?
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KAUPUNKI TIEDOTTAA

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi

PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN

Lisätietoja päivähoitotoimistosta
puh. 040 504 3241.

Päihdeaiheinen Ainemaatio-kilpailu nuorille
22.7.2010 käynnistetty nuorille suunnattu 
Ainemaatio-kilpailu jatkuu 31.3.2011 asti. 
Kilpailuun osallistutaan luomalla oma päihdeaiheinen 
animaatio ja lähettämällä se järjestäjätaholle kilpailu-
ajan puitteissa. Animaatiot ovat pituudeltaan noin 1-3 
minuutin mittaisia piirros-, vaha-, leike- tai tietokonea-
nimaatioita. 
Tarkemmat kilpailuohjeet ovat luettavissa 
Ainemaation kotisivuilla osoitteessa 
http://www.mtv3.!/ainemaatio. 
Lisätietoja Tarja Väisänen 
tarja.vaisanen@pudasjarvi.!, 040 5262 765 
- lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämistyö

Pudasjärven kaupunki, ennaltaehkäisevä 
päihdetyö ja OPM
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Verenluovutuspäivä toi 
vilskettä seurakuntatalolle
Verenluovutuspäivänä 5.8. 
seurakuntatalolla kävi 79 luo-
vuttajaa. Tämä on normaali-
määrä luovuttajia Pudasjär-
vellä, sillä yleensä luovuttajia 
käy noin 80, kertoo sairaan-
hoitaja Soile Hökkä Punaisel-
ta Ristiltä.

Verenluovutusta järjeste-
tään Pudasjärvellä keskimää-
rin kahden kuukauden välein. 
Tällä kertaa kaikki verta luo-
vuttaneet saivat kiitokseksi 
kotimaisen ruusun. 

Lisätietoja verenluovutuk-
sesta www.veripalvelu.!

Kati Saukko

Tarmo Kokko kertoi 
käyvänsä luovuttamassa 

verta 2-3 kertaa vuodessa. 
Vierellä sairaanhoitaja 

Virpi Kurtti valvoo luovu-
tuksen aloittamista.

 

Kulttuuriperintöä 
metsän kätköissä
Metsien kätkemiä jälkiä menneisyydestä 
ja Syötteen lähiseutujen uusia arkeologi-
sia löytöjä paljastetaan ”Metsien kulttuu-
riperintö” -teemapäivänä perjantaina 3.9. 
Syötteen luontokeskuksessa. Metsähalli-
tuksen järjestämä tapahtuma on osa val-
takunnallisia arkeologian päiviä. 

Teemapäivän ohjelmassa tutustutaan 
yleisöekskursiolla kivikautiseen asuin-
paikkaan sekä tervapolttoon ja metsäsa-
vottaan liittyviin kohteisiin (klo 12:00 – 
16:00). Kohteiden lähelle on bussikuljetus 
luontokeskukselta, mutta muutaman ki-
lometrin polkutaipaleeseen on syytä va-
rautua. Klo 17:00 – 18:30 esitellään luon-

tokeskuksen auditoriossa Pudasjärven ja 
Taivalkosken valtion metsätalousmailla 
käynnissä olevan KMO - kulttuuriperin-
töinventoinnin tuloksia.

Ekskursiolle osallistuvia pyydetään il-
moittautumaan Syötteen luontokeskuk-
seen viim. 30.8 (p. 0205 64 6550, syote@
metsa.!) bussipaikan varmistamiseksi. 
Retkelle voi ottaa omia eväitä ja luonto-
keskuksen ravintolassa on myös mahdol-
lisuus omakustanteiseen ruokailuun en-
nen retkeä. Tilaisuudet ovat maksutto-
mia ja sopivat kaikille kulttuuriperinnöstä 
kiinnostuneille. Tervetuloa!

Arkeologi Hans-Peter Schulz

Lue uusi Pudasjärvi-lehti 

osoitteessa

wwwpudasjarvi-lehti.fi
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Hinnat voimassa to-su 26.-29.8., ellei toisin mainita. 

Kariniemen kananpojan
FILEEPIHVI 
n. 500-600 g

Carlsberg
III-OLUT 
24 tlk x 0,33 l (2,07 l)
sis. pantit 3,60

Serla valkoinen
WC-PAPERI 24 rl
ja Serla kuvio 
TALOUSPYYHE 16 rl
yksittäin wc-paperi 10,90 pkt (0,45 rl) 
ja talouspyyhe 8,90 pkt (0,56 rl)

499 300 995299Valio
OLTERMANNI  
400-500 g (7,48-5,98 kg)

200Apetit
HERNE-MAISSI-
PAPRIKASEKOITUS
pakaste, 200 g (2,50 kg) 
yksittäin 0,57 ps (2,85 kg)

-23 %
795 1999 149014

Yhteishintaan

SUPERPÄIVÄT JATKUVAT
K-SUPERMARKETEISSA

Ilman korttia 24,90 24-pack (2,69 l) sis. pantit 3,60

2
pkt

Atria marinoitu
PORSAAN 
PIHVIFILEE
n. 800 g 
rajoitus: 2 kpl/talous

Paula 
VANUKKAAT 4x125 g
ja JOGURTIT 4x100 g
(3,75-3,00 kg)
yksittäin 1,83 pkt 
(4,58-3,66 kg) 

Libero
TEIPPI- ja 
HOUSUVAIPAT
säästöpakkaus
34-90 kpl (0,30-0,11 kpl)

kpl

SUPERPÄIVÄT JATKUVAT

Myllyn Paras
MAKARONI
400 g (0,50 kg) 
yksittäin 0,33 ps (0,83 kg)

100
5
ps

Atria takuumurea
NAUDAN SISÄ- ja 
PAAHTOPAISTI
palana

995
kg

Voita aurinkoinen Superpäivien 
1000  matkalahjakortti! 
Osallistu kilpailuun www.k-supermarket.fi 

NAUDAN SISÄ- 

VOIMASSA 

TO–LA 26.-28.8.

kg

24-pack

pkt

4
ps

Pakattuna tuore
LOHIFILEE
Norja
Rajoitus: 2 fi leetä/talous

kg
III-OLUT 19VOIMASSA 

14.6-31.8

895
kg

Ruodoton

8
VOIMASSA 

TO–LA 26.-28.8.
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PUDASJÄRVI
Sähkötie 1, p. 0207 890 450. Palvelemme ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

MEILLÄ 
MYÖS: 


