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TERVETULOA!

Wintti
avoinna  23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

9.10. Matti Nykänen
23.10. Maarit Peltoniemi
5.11. Ässät

TULOSSA!

Perjantaina 24.9.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 4 € sis.ep

Lauantaina 25.9.

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN
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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 22.9.2010

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

Pe 24.9. Tanssiorkesteri Crystal,
Disco Snapsibaarissa

La 25.9. Tanssiorkesteri Crystal,
Disco Snapsibaarissa

Pe 24.9.
Tanssiorkesteri Crystal
Disco Snapsibaarissa

La 25.9.
Tanssiorkesteri Crystal
Disco Snapsibaarissa

Tervetuloa!

• Maanrakennustyöt
• Lumenauraus

• Soranajo • Tienhoitotyöt

Ari Väärälä
Rytinkisalmentie 3553

93240 RYTINKI
Puh. 040 762 7107
posti@arivaarala.fi

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

PUDAS RAK-SA
Yhteydenotot

Etsin kahta
rakennus/kirvesmiestä

työkohteisiimme,
Pudasjärvi ja lähiympäristö.

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

PURKUOSAPURKUOSAPURKUOSAPURKUOSAPURKUOSATTTTT UUDEUUDEUUDEUUDEUUDET OT OT OT OT OSASASASASATTTTT
-moottorit
-vaihteistot
-ovet, luukut
-ym...

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit
Lapin

Auto-Osa Oy
Nikkarinkuja 12 Rovaniemi

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

PUHTAAMPIEN 

TULISIJOJEN PUOLESTA!

Tule tutustumaan Tulikivi-studiolle monipuolisiin Tu-

likivi- ja Kermansavi-mallistoihin. Meiltä saat uunit ja 

valmishormit kätevästi kokonaispalveluna. 

Tule Tulikivi-studiolle tai soita ja kysy tarjous!

ilman eduslaattoja
asennettuna
+ rahti

TLU 2000/91

5.800 

Tulikivi-studio, Ojan Rauta, Myllytie 2, Kempele, 

puh. 0403 063 075, avoinna ma-pe 10-18

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

1090 

SAIMME LISÄÄ KYNTTILÄLYHTYJÄ, 
uudet mallit

1770

NEULE
- LAPASET
- KAULALIINAT
- PIPOT

079 pss 079 099 pkt pkt

KESKIVIIKKO KESKIVIIKKO

199 

PORTIN 
KYPSÄ 
MIEDOSTIMAUSTETTU 

HÄRKÄSUIKALE 
250 g

KESKIVIIKKO KESKIVIIKKO TORSTAI

129 pkt pkt

1190
PANEELI

NARUVERHOT 

2 kpl 45x220 cm 990
NAISTEN DUNE
TRIKOO TUNIKA
S-XXL

COLLEGE
HUPPARI
130-160

2900

CANDYMEX
KURKKUPASTILLIT
250 g

LEAF
MAXI TUPLA
4 KPL

200 
TYYNY SETTI
2 TYYNYÄ + TORKKUPEITE 

iso musta

395

esim. pieni
pun., musta, 
valk.

PORTIN 
KALKKUNA

UKKOPEKKA 
340 g

OK:N

GRILLIMAKKARA 
400 g

PORTIN

NAUTAJAUHELIHA 
10%
400 g

ATRIAN

PEKONISIIVU 
140 g

079 

ATRIAN

BROILERNAKKI 
luonnonkuoressa
420 g

pkt

INGMAN

KALINKA JOGURTTI 150 g
metsämarja ja puutarha
10 prk/

KESKIVIIKKO

199 

INGMAN

RASVATTOMAT
JUGURTIT
1 kg

KESKIVIIKKO

pkt069 100 
NAISTEN
PUSERO
tumm.pun
musta
MYÖS ISOT KOOT

2880

pkt

OSAOn syysmarkkinat
ja Isäntäpäivät s. 3

Huippukymppi
perinteeksi s. 4

Syötteen markkinat s. 5
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI

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

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti ei
vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax (08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Kristityn
vapaus

HARTAUS

Elävä kotiseurakunta
ehdokaslista
Ahonen Esko Aukusti
Kantoniemi Melina Sisko
Tuulikki
Kouva Saara Sinikka
Lantto Marja Sisko
Loukusa Vuokko Irene
Piri Jouni Esa
Siivikko Anna Liisa
Särkelä Katja Sinikka
Tihinen Airi Tuulikki
Timonen Mika Matti
Vainio Taina Anneli
Veivo Sointu Marketta
Väisänen Tarja Annikki

Kaikille avoin seura-
kunta ehdokaslista
Anttila Niina Elisa Marjaana
Haapakoski Helvi Tiina Sis-
ko
Ikonen Eija Liisa
Manninen Linnea Sofia
Marikainen Lauri Johannes
Pesälä Marja Susanna
Pohjanvesi Tapio Kullervo
Salmela Pentti

Kristillisten perusar-
vojen puolesta ehdo-
kaslista
Heikkinen Leena Maarit
Hirvasniemi Mari Elisa

Seurakuntavaaleihin
48 ehdokasta

Hirvasniemi Raimo Johannes
Hämäläinen Anna-Reeta
Maria
Illikainen Eero Antero
Illikainen Pekka Juhani
Jaakkola Anna-Maaria
Jurmu Iivari Aukusti
Juusola Kimmo Matias
Karppinen Taimi Talvikki
Kujala Tauno Olavi
Luokkanen Kerttu Annikki
Mattila Juhani Markus
Nikula Veli Johannes
Niskasaari Arvo Petteri
Niskasaari Juho Vilhelmi
Perttu Seija Sinikka
Pikkuaho Anne Katriina
Puhakka Suvi Maria
Ranua  Elisa Anneli
Riekki Anja Katriina
Riekki Samuel Aukusti
Tuohimaa Jaana Helena
Vengasaho Jouni Juha Hen-
rik

Kuunteleeko kirkko?-
kokoomuslaisen seu-
rakuntaväen ehdo-
kaslista
Ekdahl Aune Marketta
Kokko Antero
Puurunen Terttu Irja Anneli

Pudasjärven seurakunnassa 14-15.11 pidettävissä seurakun-
tavaaleissa on 48 ehdokasta, joista valtuustoon valitaan va-
jaat puolet, eli 23 ehdokasta. Heistä on enemmistö naisia eli
29 ja miesehdokkaita on 19. Nykyisestä valtuustosta 13 val-
tuutettua asettui uudelleen ehdokkaaksi.

Seurakuntavaaleissa on äänioikeutettuja kaikkiaan 6753.
Ensimmäistä kertaa pääsevät äänestämään myös 16-17-vuo-
tiaat, joita Pudasjärvellä on 262. Äänestys päättyy alkaa sun-
nuntaina 14.11 ja päättyy maanantaina 15.11 klo 18. Vaalissa
ovat äänioikeutettuja 14.11.2010 mennessä 16 vuotta täyttä-
neet kirkon jäsenet. (ht)

Seurakunta järjesti viime vii-
kolla yhdessä Korpisen kylä-
seuran kanssa nuotioillan
thaimaalaisille marjanpoimi-
joille Korpisen kylätalolla. Il-
lan ohjelmassa oli leppoisaa
yhdessäoloa leikkimielisten

kilpailujen ja yhteislaulujen
merkeissä.

Illan vieraina olleet kirk-
koherra Oskari Holmström ja
diakoni Leena Loukko ilah-
duttivat thaimaalaisia ja mu-
kana olleita kyläläisiä ohjel-

Nuotioillassa leikkisä tunnelmaNuotioillassa leikkisä tunnelmaNuotioillassa leikkisä tunnelmaNuotioillassa leikkisä tunnelmaNuotioillassa leikkisä tunnelma
man lisäksi seurakunnan tar-
joamilla grillimakkaroilla ja
mehutarjoilulla. Kyläseura
puolestaan tarjosi kahvia ni-
suviipaleella höystettynä.

Syyssäiden myötä lämpi-
mien vaatteiden tarve on tul-
lut ilmeiseksi thaimaalaisille
marjanpoimijoille. He ottivat
ilomielin vastaan diakoni
Loukon seurakunnan kirppa-
rilta tuomat vaatteet, joita
riitti jokaiselle poimijalle.

Nuotioiltaa saatiin viettää
suhteellisen hyvässä säässä,
joka illan pimentyessä muut-
tui sateiseksi. Thaimaalaisia
marjanpoimijoita on majoit-
tunut kylätalolle kolmena
syksynä. Seurakunta on ollut
aina mukana yhteisen nuo-
tioillan järjestelyissä. (rr)

Diakoni Leena Loukon johdolla käytiin leikki-
mielinen tarkkuusheittokisa, jonka voitti ylivoi-
maisesti marjanpoimijoiden joukkue.

Thaimaalaisia marjanpoi-
mijoita on majoittunut Kor-
pisen kylätalolle kolmena
syksynä. Seurakunta on ol-
lut aina mukana yhteisen
nuotioillan järjestelyissä.

Kuorot:
Lapsikuoro ke 29.9. klo
17-17.45 , Vox Margarita
ke 29.9. klo 18. Sara-
kylän kappelikuoro to
23.9. klo 18.45, kirkko-
kuoro to 23.9. ja 30.9. klo
18 ja nuorisokuoro to
23.9. ja to 30.9. klo 16.30.
Eläkeläisten musiikki-
piiri ke 29.9. klo 13.00
Hilturannassa.
Ystävänkammari
retkeilee Syötteellä ti
28.9. Lähtö klo 10
seurakuntatalolta, paluu
n. klo 15. Olethan muis-
tanut ilmoittautua Lee-
na-diakonille tai kirk-
koherranvirastoon.
Diakoniatoimistossa
asiakasvastaanotto tors-
taisin klo 9.15-11.

Rippikoulun talvi-
tunnit
C-ryhmä la 25.9. klo 10-
13.15 seurakuntakodis-
sa.
Perhekerhot:
Seurakuntakodissa
maanantaisin klo 10 - 13
ja torstaisin klo 10 -13,
Petäjärinteen kylä-
talossa maanantaisin klo
10 -13 ja Puhoksen kou-
lulla torstaisin klo 10-13.
Lapsiparkki
keskiviikkoisin 10-13
seurakuntakodissa.
Parkki on tarkoitettu 1 –
6-vuotiaille, parkkiin
voi varata lapselle pai-
kan etukäteen kirkko-
herranvirastosta 08-
8823100.
Lisätietoja Marja-Sinik-
ka Luokkanen 040-
5714629.

Rauhanyhdistykset:
Seurat Kurenalan ry:llä
su 26.9. klo 17 (Tapani
Tölli, Tuomo Hilliaho).
Seurat Kollajalla Pauli
Pähtilällä su 26.9. klo 13
(Antti Kiuru, Samuli
Riekki). Sarakylässä raa-
mattu-luokka Heidi
Mannisella pe 24.9. klo
19 ja lauluseurat Pasi
Kummalla su 26.9. klo
19.
Kastettu:
Iiris Peppi Lyydia Piri,
Jaakko Eemeli Viljamaa
Haudattu:
Henna Aliina Kauppi 96
v, Helli Taimi Hiltunen
80 v, Teija Maria Tuulik-
ki Mustonen 47 vMessu

seurakuntakodissa su
26.9. klo 10. Juha
Kukkurainen, Kimmo
Juusola

Usko Kristukseen va-
pauttaa ihmisen perusta-
masta elämäänsä omien
tekojen, perinnäissääntö-
jen ja toisten ihmisten
mielipiteiden varaan.
Kristus päästää seuraa-
jansa vapauteen ihmisten
asettamista rajoituksista
mutta sitoo heidät totuu-
teen ja rakkauteen. Kris-
tuksen rakkaus näyttää
suunnan kristityn elämäl-
le, teoille ja valinnoille.

1. Soututuoli Lasse Kärki
2. Kylpyläviikonloppu  Martta Ronkainen
3. kylpyläviikonloppu Eila Karvonen
4. Kahvikakku Helena Saartoala
5. Kahvikakku Sinikka Luokkanen

Pudasjärven rauhanyhdistyksen Arpajaisvoitot:
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3

OSAO:n Pudasjärven yksi-
kössä pidetyt viime lauantain
Isäntäpäivät ja Syysmarkki-
nat keräsivät yleisöä runsaas-
ti.  Markkinapäivän aamu
valkeni harmaana ja syksyi-
sen viileänä. Päivää kohden
sää parantui paranemistaan
ja sai väen liikkeelle. Poisläh-
dön aikaan aurinko kultasi
ruskankeltaiset koivut ja sai
pihlajan punaiset lehdet loi-
muamaan. Lisäarvoa tapah-
tumalle!

Markkinoilla oli muun
muassa maatalouskoneiden

esittelijöitä, sieninäyttely,
lapsille onkimista ja  ponirat-
sastusta, myyjäisiä, myynti-
kojuja, huutokauppa, arpajai-
sia. ja paljon muuta katsotta-
vaa ja koettavaa. Markkina-
väen tervetulleeksi toivotti
OSAO:n Pudasjärven yksi-
kön johtaja Elisa Laakso joka
totesi markkinoiden olevan
12.

Tapahtuman juonsi Juha-
Pekka Sillanpää, joka pau-
kutteli myös esiintyvän or-
kesterin AHTI plays ABBAn
rummuissa.  Kansanedusta-

Katri Ravenin tyylinäyte.

Kouluratsastuksen kilpailijat kannustivat hevosiaan te-
kemään parastaan.

Kempeleläinen Harri Sipola kiertää hevostarvikeautol-
laan ympäri Suomea hevostapahtumissa. -Myymälän
toimipiste on Kempeessä. Autolla kierrän pääasiassa ra-
vitapahtumissa ja jonkin verran muissa, kuten nyt täällä
Pudasjärvellä, kertoo Sipola. (Kuvat yllä ja alla)

ja Inkeri Kerola puhui mark-
kinayleisölle ja kehotti suosi-
maan kotimaisia elintarvik-
keita ja lähiruokaa ja muistut-
ti, että kuluttajat ovat tässä
asiassa avainasemassa.

MTK:n Pohjois-Suomen
puheenjohtaja Harri Peltola
toi yleisölle oman tervehdyk-
sensä ja toivotti hyvää syk-
syä.
Esiintymislavalla  OSAO:n
opintosuunnat esittäytyivät,
Pudasjärven MTK järjesti
muotinäytöksen ja kutsulyp-
sykilpailun sekä palkitsi

Väkeä oli runsaasti syysmarkkinoilla, ja huutokaupassa
nähtiin ja kuultiin innostunutta ja hyväntuulista porukkaa.

Punaisen Ristin liiveihin sonnustautuneita lähihoitajaopis-
kelijoita näkyi markkina-alueella lippaineen. Keräysjoh-
taja Arvo Tolkkinen (vas) kertoi, että markkina-alueella
on kerrallaan viisi lipaskerääjää ja keskustan alueella li-
sää.  -Perjantaina meillä oli M-Tavaratalon edessä mak-
karanpaistotempaus, johon tavaratalo lahjoitti makkarat.

Isäntäkalenterissa esiinty-
neet isäntämallit.
Samanaikaisesti pidettiin
kenttäratsastuskisa, joka jat-
kui sunnuntaina.  Kilpailut
olivat Oulun Seudun ammat-
tiopiston (OSAO) ja Pudas-
järven Ratsastajat ry:n yhtei-
nen tapahtuma, jossa oli he-
vosihmisiä ympäri Suomea.
Upeat, hyvin hoidetut hevo-
set olivat komea näky taita-
va ratsastaja selässään. Pu-
dasjärven kilpailuja seurasi
kourallinen yleisöä. Kilpailut
kaikkinensa sujui hyvässä
järjestyksessä ja sää suosi.

Kouluratsastuskentän
tuntumassa OSAOn oppilaat
myivät grillimakkaraa ja
Harri Sipola oli parkkeeran-
nut  hevostarvikemyyntirek-
kansa. Pikkutytöt kävivät tar-
kastelemassa, josko löyttyisi
ratsastukseen sovivia varus-
teita. Ainakin harjat kiinnos-
tivat. Niitähän tarvii ravurit
ja ratsut.

Itse markkinatapahtumas-
ta ja Isäntäpäivistä on lisää
Pudasjärvilehden seuraavas-
sa numerossa, joka on samal-
la Pudasjärven MTK:n tee-
malehti.

Eila Lahtinen

Hevostarvikeautossa oli tavaraa lähinnä ravihevosten
tarpeisiin, mutta löytyi ratsuillekin jotain sopivaa. Pikku-
tyttöjä kiinnostivat harjat ja suat.

Syysmarkkinoilla runsaasti väkeä
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Iso-Syötteellä järjestettiin vii-
me lauantaina 18.9 Huippu-
kymppi kansainvälinen juok-
sutapahtuma. Matkaksi oli
virallisesti mitattu 10 kilo-
metriä, joten kisan erikoisuus

Urheilun päällikkö Kari
Mänty itsekin harrastaa lii-
kuntaa, kuten hiihtoa, golfia,
lenkkeilyä ja sauvakävelyä.
Hän vieraili alkuviikosta en-
simmäistä kertaa Syötteellä,
joka hänen mielestään näyt-
tää tehokkaalta paikalta, jon-
ka eteen on tehty paljon töi-
tä. Hän sanoi Syötteen sopi-
van hyvin erilaisten urheilu-
tapahtumien pitopaikaksi.
Mänty kertoi saaneen paljon
informaatiota hotellinjohtaja
Juha Kuukasjärveltä ja lii-
kuntapaikkamestari Heino
Ruuskaselta Syötteen alueen
mahdollisuuksista sekä jo nyt
olevista tapahtumista, kuten
umpihankihiihdon MM-ki-
soista.

- Saamani tiedon mukaan
Pudasjärvi anoo lähivuosina
Syötteelle SM-hiihtoja, jotka
maastojen puolesta sopivat
tänne erinomaisesti. Täällä
voi pärjätä vain hyväkuntoi-
set kilpailijat, joten kilpailus-
ta saadaan SM-kisojen arvoi-
set, Mänty sanoi urheiluasi-
antuntijan arvionaan.

Syötteen maastot ovat SM-kisojen arvoiset
YLE Urheilun päällikkö Kari Mänty vieraili
alkuviikosta Pudasjärvellä ja samalla tu-
tustui Syötteen alueeseen. Männyn mu-

kaan Syötteen maastot sopivat erinomai-
sesti esimerkiksi hiihdon SM-kisojen pito-

paikaksi.

YLE Urheilun päällikkö Kari Mänty:

Eteläisimmän tunturin
maastot sopivat Kari Män-
nyn mukaan hyvin myös Ju-
kolan viestin järjestämiseen.
Viestejä tullaan lähivuosina
myös anomaan Syötteelle.
Tekojärven Luppoveden ym-
päristöstä on saatu hänen
mielestään korkeat mitat
täyttävä kilpailujen maalia-
lue maansiirtotöiden ansios-
ta.

Hän kertoi kuulleensa
myös, että Syötteelle ollaan
suunnittelemassa jotain myös
golfin pelaamisen suhteen.
Golfia itsekin harrastava

Mänty arveli Syötteelle saa-
tavan mielenkiintoinen rata.

Kari Mänty kertoi tutustu-
neensa myös Syötteen Luon-
tokeskukseen ja ihaili sen
monipuolista tarjontaa ja
mahdollisuuksia tutustua
luontoon. Myös muut alueen
yritykset saivat ensinäke-
myksen pohjalta kiitosta toi-
minnastaan. Syötteellä vallit-
see Männyn näkemyksen
mukaan erittäin positiivinen
mieliala ja töitä tehdään sen
eteen, että alue menestyisi.

- Esimerkiksi Syöteshopis-
sa oli sellaista vanhaa, hyvän

ajan meininkiä, Mänty kehai-
si.

Urheilun päällikkö tiesi
Pudasjärven kokeneen kovia
aikoja ja suurta väestökatoa.
Niistä ja muista kaupungin
asioista Kari Mänty sanoi saa-
vansa lisää tietoa tiistaina ole-
vassa yhteisessä palaverissa
kaupungin virkamiesten
kanssa.

Pudasjärvellä vierailuun
oli Kari Männyllä myös hen-
kilökohtaisia odotuksiakin.

- Olen pikkupoikana vie-
raillut Pudasjärvellä isäni
kanssa, sillä kultaseppä Alpo
Kemppainen oli isäni serkku.
Nyt samalla kertaa käyn ter-
vehtimässä hänen poikaansa
Markkua ennen tiistai-iltana
olevaa paluulentoani Helsin-
kiin, Mänty sanoi ja kertoi
luvanneensa tulla talvella
testaamaan Syötteen ladut.
(rr)

Huippukymppi perinteeksi

ei ollut matkan pituudessa,
vaan matkan 200 metrin kor-
keuserossa. Kilpailu läksi rin-
teiden alta Safaritalolta ja
maali oli tunturin huipulla
Hotelli Iso-Syötteen pihalla.
Juoksijoita osallistui reilut 60,
joista Pudasjärveläisiä oli 14.

Parhaan ajan 36,36 juoksi
suomussalmelainen Kimmo
Kymäläinen. Viimeisellä kah-
della kilometrillä tunturin
huipulle aikaa kului yhdek-
sän ja puoli minuuttia. Suo-
messa kärkiaikoja pitkillä
matkoilla juokseva oululai-
nen Maija Oravamäki juoksi
toiseksi parhaan ajan 39,21.
Pudasjärveläisistä parhaan

ajan juoksi Janne Moilanen
42.39.

Juoksutapahtuman tee-
mana oli “nainen ja urheilu”.
Juoksuun osallistui Suomen
naishuippujuoksijoita, jotka
kertoivat omasta urheilus-
taan, harjoittelusta jne. Huip-
pukympin oheistapahtumat
liittyivät myös eri tavoin lii-
kuntaan ja hyvinvointiin.
Paikalla oli muun muassa
kehonkoostumusmittausta,

Yrjö Rokolampi Taivalkos-
kelta kehonkoostumusmit-
tauksessa, jota suorittaa
fysioterapeutti Sampo
Laakkonen. Hän kertoi,
että hinnaltaan varsin arvo-
kas kehonmittauslaite on
kiertävänä Pohjois-Pohjan-
maan kunnissa.  Pudasjär-
vellä se on kahden viikon
ajan kaksi kertaa vuodes-
sa.

TULOKSET
Miehet yleinen
1.Kimmo Kymäläinen Suomussal-

mi 36,36, 2. Petteri Kymäläinen SuRa
41,34, 3. Janne Moilanen PudasjU
42,39, 4. Jani Oravamäki OulunHS
43,12, 5. Markus Palokangas Tornio
48,14.

M 40 v 1. Kari Kokko Oulun
Pyrintö 44,54, 2. Kai Ojala Paksuma-
hat 45,58, 3. Pekka Ojala Oulu 52,53

M 45 v: Antti Pietilä Paksunahat
58,18

M 50 v: Arto Ahokumpu TaKu
48,55, 2. Pentti Määttä PudasjU 51,57

M 55 v: 1. Matti Tennilä RDS
42,15, 2. Olavi Peura RDS 42,42, 3.
Tauno Suoraniemi KEV 46,54, 4. Kari
Jylhänlehto PudasjU 47,28, 5. Juha
Ronkainen PudasjU 48,52, 6. Keijo
Pihlajamaa Raahen SV 50,25, 7. Mar-
kus Hast Keminmaa 55,54.

M kuntosarja:
Petri Mahanen 42.00, Joonas Rin-

ne Saarijärvi 48,31, Lasse Moilanen
PudasjU 51,09, Timo Illikainen Pudas-
järvi 51,36, Sami Klemola Oulu 51,50,
Juha Mäntyniemi Oulu 53,01, Pasi
Tauriainen 53,34, Jouni Heikkinen
RaSVe 53,52, Teemu Karppinen Pu-
dasjärvi 56,33, Taneli Härkönen Pue-
dasjU 58,04, Samuli Tiiro 1.00,34, Taa-
vetti Korhonen Posio 1.01,34, Juho-
Antti Aapaoja Posio 1.01,48, Teppo
Granlund Pudasjärvi 1.02,56, Oiva
Rantala Kiiminki 1.05,56, Benjamin
Aapaoja Posio 1.08,45, Mika Kuusi-
järvi Oulu 1.17,10.

Naiset yl: 1. Maija Oravamäki
Oulun Pyrintö 39,21, 2. Mari Järven-
pää Kokkola 41.52, Sanna-Maija Poh-
janvesi RDS 42,24, 4. Niina Moilanen
PudasjU 55,40

Naiset 40 v: Monica Kinnunen
Saarijärv i 45,10

Naiset 45 v: 1. Veronika Börlin
Kuusamo 49,43, 2. Maire Kosamo
Pudasju 1.03,00

Naiset 50 v: Leila Harju RaSVe
50,53

Naiset Kunto: Jenni Ylilehto
Pudasjärvi 49.35, Saara Airaksinen
Pudasjärvi 53,21, Katariina Kuukas-
järvi Hotelli Isosyöte 57,42, Taimi
Karppinen Pudasjärvi 57,49, Elina
Nyström Vaasa 1.01,39, Ulla Inget Tai-
valkoski 1.03,39, Katja Siekkinen Pu-
dasKone 1.04,27, Pirkko Leskinen
Tyrnävä 1.08,34, Ritva Aapaoja Po-
sio, 1.10,16, Katri Paananen Kuopio
1.11,11, Heidi Kekkonen Helsinki
1.15,13, Aila Silvamaa Kempele
1.34,56, Pirkko Pekuri Kempele
1.34,56, Jaana Ikäheimo Kempele
1.35,43, Mari Sipola Kemi 1.40,35,
Anu Pyykönen Oulu 1.42,43, Heli
Nissinen Oulu 1.42,43.

Juoksun voittaja Kimmo Kymäläinen
juoksi kärjessä lähdöstä maaliin. Ilman
lämpötila oli yli +10 astetta, joten moni
juoksija oli shortsiasussakin.

tietoa ravinnosta, harjoitte-
lusta ja varusteista sekä oh-
jattua kahvakuula harjoitte-
lua.

Huippukympin ideoitsijat
Heino Ruuskanen Pudasjär-
ven urheilijoista, Juha Kuu-
kasjärvi Hotelli Iso-Syötteel-
tä sekä ratamestarina, juoksu-
tapahtuman juontajana ja
kuuluttajana toiminut Jorma
Jokela Limingasta olivat va-
kuuttuneita Huippukymppi

–tapahtuman toistuvan vuo-
sittain tästä eteenpäin eli
muodostuvan perinteeksi.

Kilpailun johtaja Heino
Ruuskasen mukaan ensim-
mäiseen kisaan osallistui
juoksijoita tavoitteeksi asetet-
tu määrä. Tuleviin kisoihin
sarjajakoa tullaan kehittä-
mään ja sauvakävelijöille voi-
si olla oma sarjansa. (ht)

Pudasjärven kaupungin
tekninen johtaja Oiva Ran-
tala odottelemassa rauhal-
lisena lähtömerkkiä. Hän
on varsin hyväkuntoinen,
koska taittoi vaativan mat-
kan alle tunnissa.

Ratamestari ja juoksutapahtuman kuuluttaja Jorma Jokela haastatteli nimekkäitä nais-
juoksijoita Maija Oravamäkeä, Mari Järvenpäätä ja Monika Kinnusta ennen juoksun
alkamista.

Kari Mänty
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Klo 14 markkinapaikan vie-
restä oli Huippukymppi
juoksun lähtö, jolloin ihmisiä
oli tungokseen saakka. Rus-
ka-aikana Syötteellä on mat-
kailusesonki kesän jälkeen ja
ennen talvikauden alkamista.
Pikaisen kyselyn perusteella
matkailuyrityksissä olivat
majoituskapasiteetti verraten
hyvässä käytössä. Muun mu-
assa hotelli Iso-Syöte oli lähes
täynnä ja SyöteCaravanin
ruskaTreffit kokosi kara-
vaanareita runsaasti paikalle.

-Yksi keskeinen Syötteen
alueen matkailun kehittämis-
tavoite on tapahtumat. Erilai-
silla tapahtumilla pyritään
jatkossa saamaan asiakkaita
alueelle ympäri vuoden.
Markkinamyyjien runsaus ja
hyvä yleisö takaavat sen, että
markkinat tullaan järjestä-
mään myös ensi vuonna, ker-
toi tapahtuman yksi organi-
saattori, matkailuyrittäjä Pek-
ka Kimpimäki.

Markkinat avannut kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-
vittila kertoi puheessaan
suunnitelmista, kuinka saa-
taisiin Syötteen Golfyhtiöön

Syötteen alueen yrittäjät, Syötteen kyläyh-
distys ja Pudasjärven kaupunki järjestivät
lauantaina 18.9 Syötteellä Ruskamarkki-
nat Safaritalon pihapiirissä. Yleisöä oli

runsaasti koko tapahtuman ajan klo 10-15.

lisäosakkaita, että nopeuttai-
si golfkentän rakentamisaika-
taulu nopeutuisi.

–Kaupunki ei sitä tule yk-
sin rakentamaan. Tulevan
kentän pitää olla yrittäjäve-
toinen, hän totesi.

Markkinoiden juontajana
toimii viihdealan monitoimi-
mies Eero Schroderus Suo-
mussalmelta. Hänellä riitti
hauskaa, markkinayleisöä
viihdyttävää puhetta. Mark-
kinamyyjiä oli paikalla mu-
kavasti, vaikka aluksi näytti,
että myyjät jäävät vähäisiksi,
kertoi ilmoittautumisia vas-
taanottanut käsityömyymälä
Amalian yrittäjä Marja-Leena
Ronkainen. Myös kirpputori-
myyjiä oli runsaasti markki-
na-alueelle pystytetyssä suu-
ressa teltassa. Ruokaa, mak-
karaa, muurinpohjalettuja,
kahvia ynnä muuta herkkuja
oli myös tarjolla. Samoin Ra-
vintola Revontuli palveli
markkinavieraita niin ruo-
kailun, kuin juomatarjoilun-
kin puitteissa.

Heimo Turunen

Taivalkoskelaisen Harjakko hevoselämystallin 10-vuotias Irlannin Cop ori Joonatan veti uskollisesti usean tunnin
ajan lapsia täynnä olevia rattaita. Ohjaksissa tallin yrittäjä Eija Väisänen.

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila puhui Syötteen Golf-
kentän perustamissuunnitelmista. Juontaja Eero Schro-
deruksella riitti hauskaa juttua koko markkinoiden ajan.

Koulukaverukset Elina Särkelä ja Satu Särkelä saivat
kirppispöydältään myytyä tuotteensa nopeasti. Lautasella
olevat pullat olivat äitien leipomia.

Kirpputoriteltta oli täynnä myyjiä ja myös yleisöä.

Marja ja Ahti Halonen Haukiputaalta olivat tulleet hää-
matkalle yhdessä noin kahdenkymmenen työkaverien-
sa kanssa. Heidän kanssaan pöydässä Riitta Hildén.
Safaritalon terassilta näkyy taustalla Syötteen tekojärvi
Luppovesi.

Safaritalon edusta oli rakennettu markkinapaikaksi. Suunnitelmissa on tehdä markkinoista joka vuotinen perinne.

Imatran JHL toteutti tämän vuotisen syysretkensä Syöt-
teelle. Ryhmässä oli 41 henkeä, joista kuvassa Tellervo
Valkonen, Pauli Behm, Sirkka Kauppinen ja Seija Luu-
konen. He ihmettelivät tunturin huipulta näkyviä Syöt-
teen hienoja ruskamaisemia. Ohjelmaan kuului myös
viiden tunnin luontoretki eräopas Matti Puolakanahon
johdolla.
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Ensiaskel kyläneuvoston suuntaan
Kerttu ja Kauko -hankkeen toimesta jär-
jestetty Kyläkuhinat Livon kylätalolla oli

suunnattu eri kylillä toimivien yhdistysten
ja asukkaiden suuntaan. Tilaisuudessa oli

mahdollisuus saada paljon tietoa eri
hankkeista ja asioista. Kylien välisen “ka-
teuden” kitkemiseksi mukana olleet päät-
tivät ryhtyä kehittämään kylien välistä yh-

teistyötä kyläneuvoston avulla.

Livolla viime lauantaina jär-
jestetty Kyläkuhinat jäi vä-
häisen osallistujamääränsä
vuoksi monen muun samaan
aikaan olleen tapahtuman

Oinas-Panuman mielestä jat-
kossakin. Nykysysteemi ei
kuitenkaan pysty luomaan
arjenturvaa kaikille laajan
kunnan asukkaille. Sen vuok-
si tarvitaan kylien aktiivi-
suutta kyläläisistä lähtevän
turvaverkon luomiseksi
eräänlaiseksi kevythoidon-
malliksi, jonka kehittämisek-
si Harva-hanke antaa kokei-
lukunnaksi valitulle Pudas-
järvelle hyvät puitteet. Val-
tuuston puheejohtajan mu-
kaan Pudasjärven kunnan
rahat ja rahkeet eivät yksin
riitä, vaan tarvitaan yhteis-
vastuullisuutta.

- Kylillä on paljon luo-
vuutta ja osaamista. Ensi ke-
sää ajatellen heitän ilmaan
ajatuksen yhteisen näyttelyn
pystyttämiseksi Kuusamon-
tien varteen. Muun muassa
tilataideteoksilla ja ite-taiteel-
la voisimme pysäyttää turis-
tit tutustumaan Pudasjär-
veen, uskoo Oinas-Panuma,
joka toivoo mahdollisimman
monen kakkosasunnon omis-
tajan muuttavan sen ykkös-
asunnokseen. Lakipykälien ei
uskota jatkossa olevan aina-
kaan muutoksen esteenä.

Tavoitteena täystyöl-
lisyys
Pudasjärven kummin roolis-
sa puhuneen projektityönte-
kijä Anne Huotari aiheena oli
“Työllistäminen on meidän
kaikkien juttu”. Pudasjärvel-
lä on tavoitteena saada nuor-
ten työttömyys laskettua 13

prosentista kolmeen prosent-
tiin vuoteen 2015 mennessä.
Kerttu ja Kauko -hanke on
hänen mielestään hyvä keino
saada kylille uusia työpaik-
koja ja työttömille mielekäs-
tä tekemistä.

- Varsinkin nuorten koh-
dalla syrjäytyminen tapah-
tuu hyvin nopeasti ja sen
vuoksi nuorten työttömyy-
teen pitää puuttua ajoissa,
Huotari mainitsi ja kertoi Pal-
tamosta saatuja täystyölli-
syyskokemuksia.

- Jokaiselle tulisi löytyä
järkevää tekemistä ja sitä
kautta pidämme jokaisesta
huolta. Jokaisen tulee myös
ottaa vastuu omasta elämäs-
tään, Huotari painotti ja ky-
seli millaisia ajatuksia kuuli-
joilla olisi työpaikkojen luo-
miseksi sivukylille. Hän sai
vastauksia jätehuollon järjes-
tämisestä, lumitöihin ja pusi-

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Eero Oinas-Panu-
man mukaan peruspalvelut ovat Pudasjärvellä hyvällä
tolalla, vaikkakin vielä löytyy haasteita ja kehittämisen
varaa.

Pudasjärven kummi Anne Huotari puhui kaikkia kosket-
tavasta vastuusta työttömien työllistämiseksi vuoteen
2015 mennessä.

varjoon, vaikka tapahtuman
anti olisi kelvannut veto-
naulaksi isoonkin
tapahtumaan.Kyläkuhinan
tarkoitus oli kylien vaikutta-

mismahdollisuuksien lisää-
minen kyläneuvoston avulla.
Neuvoston toiminnasta ker-
tonut kyläkoordinaattori
Juha Kutuniva Lapin liitosta
piti neuvoston toimintaa jois-
sakin Lapin kunnissa onnis-
tuneena kylien ja kuntien
yhteisfoorumina, jossa tieto
kulkee molempiin suuntiin.
Kyläneuvoston perustamisen
jatkotoimet päätettiin antaa
Kyläkuhinat-tapahtuman jär-
jestäneelle Kerttu ja Kauko -
hankkeelle.

Kolme tuntia kestäneen
tapahtuman aluksi kuultiin
Livokas ry:n toiminnasta pu-
heenjohtaja Alpo Turpeisen
kertomana. Hänen mukaan-
sa tilaisuuden tarkoituksena
oli lisätä kylien yhteisölli-
syyttä ja vaikuttamismahdol-
lisuuksia, koska eri tahojen
pohjimmaisena tavoitteena
on saada pidettyä kylät asut-
tuina jatkossakin esimerkik-
si palvelujen turvaamisella.

Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa puhui aiheesta “Mitä
Pudasjärvi antaa ja odottaa
kyliltä”.

- Pudasjärvi antaa sen,
mitä tekijät ja asukkaat halu-
avat. Kaupunki järjestää hy-
vinvointipalveluja, jotka ovat
peruspalvelujen osalta hyväl-
lä tolalla, vaikkakin on haas-
teita ja kehittämisen varaa,
Oinas-Panuma sanoi.

Pudasjärveläisistä asuu yli
puolet sivukylillä, ja vahva
kylärakenne tulee säilyttää

koiden raivaamiseen. Huota-
rin mielestä vallalla oleva
“Mitäpä se hyvejää” -ajatus
tulee työllistymisen kautta
muuttumaan ajatukseksi
“Elämä hyövää”.

Kerttu ja Kauko -hanketta
esitellyt projektipäällikkö
Anitta Ojanperä totesi hank-
keen kautta voitavan luoda
työpaikkoja nimenomaan si-
vukylille. Hankkeesta ollaan
ensin yhteydessä kylien pit-
käaikaistyöttömiin heidän
työllistämisekseen. Hankkee-
seen mukaan lähteville työt-
tömille pyritään ensin järjes-
tämään harjoittelutyötä ja sen
jälkeen palkkatyötä.

Bioenergian edelläkävijät -
hankkeesta kertonut energia-
neuvoja Kauko Tiirola totesi
sivukyliltä löytyvän paljon
työmahdollisuuksia energia-
puun korjaamiseksi ja hyö-
dyntämiseksi, kunhan asia
tiloilla oivallettaisiin. Ener-
giapuun korjaamisesta mak-
setaan avustusta ja lisäavus-
tusta, jos työn tekee tyollistet-
ty henkilö.

Tilaisuudessa mukana ol-
leet hanketyöntekijät tulevat
mielellään kylätapahtumiin
kertomaan hankkeiden työl-
listämismahdollisuuksista.
(rr)

Livon kylähulinoissa olivat
mukana Harva-hankkeen
työntekijä Paula Ylitalo
(vas.), Kerttu ja Kauko -
hankkeen projektipäällikkö
Anitta Ojanperä,  Lapin lii-
ton kyläkoordinaattori Juha
Kutuniva edessä ja hänen
takanaan oikealla Pudas-
järven kummi Anne Huota-
ri.

Kerttu ja Kauko -hankkeen aluetyöntekijä Jouni Puhak-
ka (vas.) ja Bioenergian edelläkävijät -hankkeen ener-
gianeuvoja Kauko Tiirola.
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Viime aikoina on Pudasjärven kaupunki osallistunut mo-
nenlaisiin liikunta ja ulkoilupaikkojen rakentamiseen ja
kunnostamiseen. Mönkkäripuiston, Syötteen sauvakäve-
ly- ja ensilumen ladun rakentamiseen, patikkareitti Ku-
renalta Isolle syötteelle ym.

Nyt haluaisin kääntää kirjoituksellani huomion yhteen
paljon käytettyyn, lähellä veronmaksajia olevaan ja ilman
osallistumis- tai jäsen- maksua käytettävään liikuntapaik-
kaan. Näen päivittäin erittäin suuren joukon ihmisiä, niin
nuoria kuin varttuneempaakin väkeä hakevan virkistys-
tä ja hyvää mieltä, parhaalta lähiliikuntapaikalta, elikkä
Sivakkaradalta. Nyt tällä hetkellä vain on sen kunto men-
nyt todella heikoksi. Suorastaan vaaralliseksi, koska ki-
viä ja kantoja on noussut paljon esille, joihin voi huomaa-
matta kompastua.

Tällä hetkellä ei voi puhua pururadasta, koska Sivak-
karadalla ei juuri sitä näe. Pienellä panostuksella jossa
tasattaisiin reitin pohjaa, lisättäisiin haketta ja purua saa-
taisiin oiva ensilumenlatu ja kuntopolku laajalle käyttä-
jäkunnalle, aivan veronmaksajien läheisyyteen. Reittiä
olisi varmaan helpompi myös huoltaa kun se olisi tasai-
sempi. Jos jotain extraa voisi vielä toivoa, niin muutama
pieni töyssy polulle, jossa saisi hiihto- ja kävelyrytmiä
vaihtaa. Nyt kun täällä taajamassa näytetään tuota maata
ajettavan edestakaisin, voisi siitä liietä Sivakkaradallekin
kuorma tai pari edellä mainittuihin töyssyihin.

Toivottavasti kaupunki haluaa tarjota veronmaksajil-
leen mahdollisuuden viettää miellyttäviä ja edullisia lii-
kuntahetkiä, ilman jäsen ja osallistumismaksua, toivotta-
vasti jo tämän syksyn ja ensi talven saapuessa.

Nimim. Yksi monien käyttäjien puolesta

Lukijan kynästä

Parannusehdotus päättäjille…
näin vaalien lähestyessä.

Osuuspankin pitkäaikais-
säästämiseen tarkoitetun ps-
tilin, OP-eläkesäästön, kulut
laskevat ja hinnoitteluraken-
ne muuttuu. Uudet hinnat
tulevat voimaan 1.10. Muu-
tos koskee uusien sopimus-
ten lisäksi myös vanhoja so-
pimuksia.

Toimitusjohtaja Teuvo Pe-
rätalo Pudasjärven Osuus-
pankista kertoo, että OP-Poh-
jola-ryhmän uuden hintasuo-
situksen mukaan OP-eläke-
säästön kuluina peritään asi-
akkaalta vain vastaavat kulut
kuin sijoitettaessa suoraan
rahastoihin, talletuksiin,
osakkeisiin tai muihin arvo-
papereihin.

– OP-eläkesäästö tuotiin
markkinoille 1.4.2010 ja alku-
vaiheessa hinnoittelu perus-

OP-eläkesäästön kulut laskevat
tui vuotuiseen hoitokuluun,
joka kattoi myös esimerkiksi
arvopaperien säilytyspalkki-
ot. Hoitokulu oli 0,4 prosent-
tia säästetystä pääomasta.

Uudessa hinnoittelumal-
lissa ei peritä enää erillistä
hoitopalkkiota ps-tilistä. Asi-
akas maksaa tästä lähtien ra-
hastoissa normaalit merkin-
tä-, vaihto- ja lunastuspalkki-
ot. Mikäli asiakkailla on osak-
keita tai muita arvopaperei-
ta, hän maksaa 1,5 euron säi-
lytyspalkkion kuukaudessa.
Tänä vuonna OP-eläkesääs-
tön avaavat asiakkaat saavat
12 kuukauden säilytykset il-
maiseksi.

– Hintamuutoksen jälkeen
OP-eläkesäästö on aiempaa
edullisempi kaikille asiak-
kaille riippumatta sijoitetta-

van varallisuuden määrästä,
sijoitustyylistä tai -aktiivi-
suudesta, Teuvo Perätalo sa-
noo.

-– Pudasjärven Osuus-
pankki on asiakkaidensa
omistama ja haluamme var-
mistaa, että pystymme tarjo-
amaan heille kaikkiin tarpei-
siin ehdottomasti kilpailuky-
kyiset palvelut,  Perätalo pe-
rustelee muutosta.

Teuvo Perätalo muistut-
taa, että OP-Pohjola-ryhmän
alkukesästä julkaistun sijoit-
tajabarometrin mukaan suo-
malaiset pitävät eläkesäästä-
mistä tarpeellisena, mutta ei-
vät pidä sitä vielä itselleen
ajankohtaisena.

– Haluamme kannustaa
asiakkaitamme pitkäaikai-
seen säästämiseen ja tarjoam-

me siihen hyviä vaihtoehto-
ja, Perätalo jatkaa. PS-tilin
markkinoinnissa painotam-
me myös sitä, että asiakas voi
käyttää rahastojen merkintä-
palkkioiden ja arvopaperien
säilytyspalkkioiden maksa-
miseen pankkiasioinnista
kertyviä OP-bonuksia. Lisäk-
si OP-eläkesäästön kautta
tehdyt sijoitukset tileihin ja
rahastoihin kerryttävät bo-
nuksia normaalisti.

Koko OP-Pohjola-ryhmän
markkinaosuus uusista ps-ti-
leistä on ollut alkuvuonna
noin 25 prosenttia. Kaikista
uusista eläkesäästämissopi-
muksista, eläkevakuutukset
mukaan lukien, markkina-
osuus on ollut noin 35 pro-
senttia.

Sisäasiainministeriö palkitsi
keskiviikkona 15.9. Kunta-
markkinoilla Pudasjärven,
Rovaniemen ja Helsingin, jot-
ka ovat tavoitteellisesti ja in-
novatiivisesti kehittäneet
maahanmuutto- ja kotoutta-
mistyötä alueellaan.

Maahanmuutto- ja eu-
rooppaministeri Astrid Thor-
sin mukaan tunnustusta saa-
neet kolme kuntaa ovat asu-
kasmääriensä ja sijaintinsa
puolesta hyvin erilaisia, mut-
ta toimintatavoissa niillä on
monia yhteisiä piirteitä.

- Suunnitelmallista maa-
hanmuuttotyötä tehdään
monessa paikassa, mutta Ro-
vaniemellä, Helsingissä ja
Pudasjärvellä silmiinpistä-
vää on aktiivinen ja kehitys-
henkinen ote. Maahanmuut-
toasiat sekä kansainvälisyys
kytkeytyvät kuntien strategi-
aan ja tavoitteita leimaa
orientoituminen tulevaisuu-
teen. Kuntien päättäjät ovat
sitoutuneita maahanmuutto-
työn kehittämiseen. Työsken-
telytavat näillä alueilla ovat
verkostoituneita ja ratkaisui-
hin on haettu joustavuutta,
esim. siten, että eri sektorien

Maahanmuuttotyöstä tunnustusta Pudasjärvelle

Sisäministeriö palkitsi aktiivisesta maahanmuuttajatyöstä kuvataiteilija Julia Nekrasovan “Out there” töillä Pudas-
järven, Rovaniemen ja Helsingin kaupungit, jonka jälkeen otetussa kuvassa Pudasjärven kaupungin edustajat
Kaarina Daavittila, Eero Oinas-Panuma ja Vesa Riekki, Pertti Hemminki Rovaniemeltä ja Annika Forsander Helsin-
gistä.

toimijoita on muuttanut yh-
teisiin toimitiloihin, Thors
kuvaili.

Pudasjärveä ei voi verrata
maahanmuuttotyössä suu-
rempiin kuntiin, mutta sen
toiminta on eri mittakaavas-
sa merkittävää. Kaupunki on
muuttotappioaluetta, missä
työntekijöistä on pulaa. Pa-
henevaan ongelmaan yhtenä
ratkaisuna on pakolaisten
vastaanotto ja kunnan tahto
kotouttaa nuoret kuntaan.

- Tavoitteenamme on, että
mahdollisimman moni nuo-
ri jäisi Pudasjärvelle. Samal-
la saamme uusia vaikutteita
paikalliseen toimintaan.
Kiinnitämme huomiota eri-
tyisesti myös omien nuor-
temme tarpeisiin ja työsken-
telemme pitkäjänteisesti vah-
vistaaksemme nuoren, työ-
ikäisen ikäluokan osuutta
väestössä.

- Pudasjärvellä päättäjät
ovat sitoutuneita asiaan ja he
ovat yksimielisyydellään va-
kuuttaneet myös muita toi-
mijoita. Paikkakunnalla ovat
erityisesti yritykset ja yhdis-
tykset yksityisten henkilöi-
den ohella aktivoituneet osal-

listumaan kotouttamistyö-
hön. Nuoria on tutustutettu
suomalaiseen työelämään ja
kouluihin jo turvapaikkapro-
sessin aikana, totesi kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila,
joka korosti myös humanitää-
risen työn merkitystä.

- Suomi on allekirjoittanut
kansainvälisiä sopimuksia,
joiden täyttämisestä meillä
kaikilla on vastuumme.

Maahanmuutto pitää
kasvu-uralla
Rovaniemi on ottanut pako-
laisia vastaan 1980-luvun lo-
pulta lähtien ja joinain vuo-
sina myös yli vastaanotto-
kiintiönsä. Ulkomaisten opis-
kelijoiden määrät ovat lisään-
tyneet vuosi vuodelta ja
muualta töihin tulleita on ai-
kaisempaa enemmän.

- Rovaniemen kansainvä-
lisyysstrategian tavoitteena
on sekä elinkeinoelämän kan-
sainvälistyminen että Rova-
niemen tunnettavuuden vah-
vistaminen. Näissä tavoitteis-
sa yksi olennainen osa-alue
on kotouttamistyön toimi-
vuus ja eri toimijoiden yhteis-
työ, arvioi palvelujohtaja

Pertti Hemminki.
Helsinki erottuu Suomen

kunnista vastuunkantajana,
sillä pääkaupunkiseudulla
elää puolet koko Suomen
maahanmuuttajista. Joka
kymmenennellä helsinkiläi-
sellä on maahanmuuttajata-
usta, nuorista vielä useam-
malla. Muuttajat muualta
Suomesta ja ulkomailta muo-
vaavat helsinkiläisyyttä ja
tuovat innovaatiopotentiaa-
lia.

- Maahanmuutto pitää
Helsingin kasvu-uralla, joten
tulevaisuus on maahanmuut-
tajissa. Kaupunkimme toi-
minnan lähtökohtana on
kaikkien kaupunkilaisten,
myös maahanmuuttajien,
kohteleminen yhdenvertaisi-
na helsinkiläisinä. Tähän on
tiiviisti sitoutunut kaupun-
gin virkamies- ja poliittinen
johto, ja tietenkin kaupungin
henkilöstö, kuvasi maahan-
muuttoasioiden johtaja Anni-
ka Forsander.

Kaija Uusisilta

Kävinpähän viikonloppuna Pudasjärvellä kenttäratsas-
tuskilpailuja seuraamassa. Ratsastuskilpailut eivät ole
kauhean yleisöystävällinen laji. Asiaan vihkiytymättömän
oli tosi vaikea hahmottaa kuka milloinkin kilpailee, kun
ratsukkoja kentällä oli yhtä aikaa monta.  Jos edes kilpai-
lunumero näkyisi selvästi, helpottaisi jo sekin seuraamis-
ta ja kuka on kilpailemassa. Numero oli jossain pikku-
riikkisellä lappusella hepan korvan tuntumassa.

Kun katselin kouluratsastusta ja kuuntelin aidan reu-
nalta kommentteja, ei asiaa tuntemattomalla ollut harmaa-
ta aavistusta kuka milloinkin oli kilpailemassa ja arvos-
teltavana ja mitä arvosteltiin.  Ei maallikolle sano mitään
jos jostain luokista puhutaan,  esim. “Helppo B” “Vaati-
va A” jne, eikä selosteta mitä ko. ratsukon kohdalla ar-
vostellaan ja mitä pitäisi osata ja kuka itseasiassa on ra-
dalla taitojaan näyttämässä. Pitikö tässä nyt osata laukan-
vaihto vai mitä?  Useaa ratsukkoa radalla on vaikea seu-
rata ja kuitenkin kouluratsastus on niitä mielenkiintoi-
sempia kaikessa kurinalaisuudessaan. Esteratsastusta oli
helpompi seurata, kun radalla oli vain yksi ratsu kerral-
laan ja siinä voi vain katsoa pääseekö hevonen ja ratsas-
taja esteen yli ja kuinka nopeasti radan kiertää. Jos tietoa
annettaisiin vähän runsaammin niin yleisökin viihtyisi.

Eräs mies kouluratsastusradan reunalla tuumi että on
kuin katsoisi “salattuja elämiä”, jotain tapahtuu koko ajan
mutta ei tiedä mitä...

Katson televisiosta joskus näitä ratsastuskilpailuja ja
ilman sitä katsomista en olisi ymmärtänyt sitä vähääkään.
TV:ssä selostetaan jonkin veran kuitenkin mitä ollaan te-
kemässä. Pienenä vinkkinä vain kuuluttajille ja järjestä-
jille: Enemmän tietoa lajista katsojille, jotta lajin hienous
tulisi nähtäksi ja koettavaksi muillekin kuin osaajille. (Kat-
sommehan jääkiekkoakin vaikka kaikki ei sitä pelaakaan.
Säännöt tulevat tutuksi kun kuuntelee selostusta.)

Muuten kyllä oli mukavaa katsoa kilpailuja ja järjeste-
lyt näyttivät toimivan hyvin. Miten sitten saataisiin ylei-
sökin innostumaan? Voisko Pudasjärvi tehdä jonkin “etu-
lyönnin” tässä ja alkaa selostamaan kilpailujen yhteydes-
sä lajista enemmänkin?

Nimim. Katsoisin enemmänkin jos ymmärtäisin

Ratsastuksen kilpailutilanteista
enemmän tietoa yleisölle!!!

Sinä, joka varastit vanhan oranssin jopon
Mustanlammentie 10 pyörätelineestä viikonloppuna,
palauta se välittömästi. Lapset kaipaavat menopeliään.
Mahd.havainnot voi ilm. 0400-556 918 tai 040-4125230

Varas! Tuo joponi takaisin
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-Sotien ja jälleenrakennuksen
vuosina te annoitte elämän-
ne ja työnne maamme ja kan-
samme käyttöön. Se oli työtä
toisten hyväksi. Se oli toisen
taakan kantamista. Hädän
hetkellä ja vaikeuksien kes-
kellä täällä olevat veteraanit
luottivat Jumalaan ja toisiin-
ne. Tänään me saamme elää
hyvän ja turvallisen kansan
jäseninä. Me saamme kaikes-
sa luottaa Jumalan huolenpi-
toon ja rakkauteen. Mutta sa-

Veteraanien seudullinen kirkkopäivä:

Nuoret kiinnostuneet veteraanien
aikakaudesta ja kestävistä arvoista

Sotiemme veteraanien seutukunnallinen
kirkkopäivä kokosi torstaina 16.9. reilut

500 osallistujaa Pudasjärvelle. Ekumeeni-
sen jumalanpalveluksen toimittivat kirk-
koherra Oskari Holmström, pastori Jaak-
ko Sääskilahti ja metropoliitta Pantelei-
mon. Saarnan piti tuomiorovasti Matti

Pikkarainen.

malla meidän jokaisen on yhä
kutsumuksemme mukaisesti
astuttava toisen ihmisen rin-
nalle. Ja tässä on tämän ajan
suuri kipukynnys, saarnasi
Pikkarainen.

Tammenlehvän Perin-
neliitto vaalii veteraa-
niperinnettä
Päiväjuhlassa Puikkarin lii-
kuntahallissa juhlapuheen
piti maaherra Eino Siuruai-

nen, joka selvitti vuonna 2005
perustetun Tammenlehvän
perinneliiton toimintaa. Siel-
lä vaalitaan sotiemme 1939-
45 perinnetyötä ja arvoja. Siu-
ruaisen johtaman järjestön
ensimmäisenä työnä kartoi-
tettiin, tallennettiin ja arkis-
toitiin sotavuosiin liittyvää
aineistoa, tapahtumia ja hen-
kistä perintöä tuleville polvil-
le.

-Veteraanijärjestöt ovat
luovuttaneet perinnetyön te-
kemisen kokonaisuudessaan
Tammenlehvän Perinneliitto
ry:lle, joka toteuttaa perinne-
työn seminaareja ja asiantun-
tijakokouksia. Liitto on to-
teuttanut myös useita selvi-
tyksiä, veteraanien haastatte-
luohjelmia ja historian kirjoi-
tusta. Yhteistyössä TV:n
kanssa toteutettiin laaja, yli
maan ulottuva veteraanien
haastattelu sekä uudistettiin
ja tallennettiin tuhoutumassa
olevia äänitteitä. Sotiimme
liittyvää aineistoa sisältävät
museot kartoitettiin, luette-
loitiin muistomerkit sekä
käynnistettiin perinneaineis-
ton arkistointi. Kaikki kirjal-
linen aineisto pyritään lajitte-
lemaan ja luokittelemaan py-
syvissä säilytyspaikoissa
myös tutkijain käyttöön.
Opetustyöryhmä on valmis-
tellut kouluihin ja muihin
oppilaitoksiin soveltuvaa so-
tavuosiimme liittyvää aineis-
toa. Sota-ajan naisten työryh-
mä kokoaa ja käsittelee tieto-
ja naisten asemasta ja tehtä-

vistä yhteisessä selviytymi-
sessä sotarintamalla ja koti-
rintaman tehtävissä.

-Perinneliitto on osaltaan
ollut mukana valtakunnalli-
sessa sankarihautojen ja sota-
muistomerkkien kunnosta-
misessa ja luetteloinnissa.
Työ ulottuu myös luovute-
tulle alueelle Karjalaan ja
Murmanskiin. Sotavainajien
etsimiseen kentältä ja tunnis-
tamiseen on perinneliitto
myös osallistunut, kertoi Siu-
ruainen.

Metropoliitta Panteleimon jutteli ahkerasti osallistujien
kanssa.

Sirkka Mustakangas on tuntenut maaherra Eino Siuru-
aisen hänen lukioajoiltaan saakka ja nytkin tapaaminen
oli sydämellinen.

Lopuksi Siuruainen ke-
hotti pitämään nuoriso mu-
kana kansakunnan tulevai-
suuden rakentamisessa.

Liikuntahalli täyttyi veteraa-
nikirkkopäivän päiväjuhlan
yleisöstä.

-Kaikki tutkimukset osoit-
tavat, että nuoria kiinnosta-
vat veteraaniaikakausi ja siel-
tä kantautuvat kestävät ar-
vot.

Vuosi sitten perustetulla
Pudasjärven sotaveteraa-
nien perinnekuorolla oli
ensi esitys veteraanien
kirkkopäivänä.

Kirkkopäivän pääsihteeri Paavo Kurttila vaihtamassa
ajatuksia päiväjuhlassa nuorten tervehdyksen esittäneen
Pauliina Pirin kanssa.

Saarnan piti tuomiorovasti
Matti Pikkarainen.
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Kainuun prikaatilta oli kirkkopäivän järjestely- ja auttamistehtävissä 18 varusmiestä,
joista osa kuului myös lääkintäryhmään.

Poronlihakeittoruokailu järjestettiin Rimminkoulun remontin vuoksi Rauhanyhdistyksellä, jonka saliin mahtui oikein hyvin Oulusta ja eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata saapu-
neet yli 500 ruokailijaa.

Järjestelytehtävissä
suuri talkootyö
Avaussanat lausui Rintama-
veteraaniliiton puheenjohta-
ja Onni Toljamo Pulkkilasta
ja päätössanat Pudasjärven
Sotaveteraaniyhdistyksen
puheenjohtaja Paavo Pikku-
aho. Puolustusvoimien ter-
vehdyksen esitti eversti Jussi
Mäki, Pudasjärven kaupun-
gin tervehdyksen opetus- ja
sivistystoimenjohtaja Juha

Valta sekä Pudasjärven sota-
veteraanien nuorisojaoston
tervehdyksen oppilaskunnan
puheenjohtaja Pauliina Piri.
Musiikkia esittivät kirkossa ja
pääjuhlassa Pohjan Sotilas-
soittokunta musiikkikapteeni
Jaakko Nurilan johtamana,
Oulun Sotaveteraanikuoro
Mihkel Kolditsin johtamana
ja Pudasjärven Sotaveteraani-
en perinnekuoro Jukka Jaak-
kolan johdolla.

Kainuun prikaatilta oli
saapunut järjestely- ja autta-
mistehtäviin 18 varusmiestä
kapteeni Timo Ahon ja kent-
tärovasti Jouni Parviaisen
johtamana. Heillä oli muka-
na myös lääkintäpartio. Suu-
ren työn järjestelytehtävissä,
muun muassa ruokailun jär-
jestämisessä yli 500 hengelle
Rauhanyhdistyksellä ja juhla-
paikan järjestelyissä ja koris-
telussa, tekivät Pudasjärvel-

tä koottu järjestelytoimikun-
ta, jossa olivat mukana Pu-
dasjärven veteraaniyhdistyk-
set, Pudasjärven Maanpuo-
lustusnaiset ja Pudasjärven

seurakunta.  Lisäksi pudas-
järveläiset rauhanturvaajat
olivat merkittävästi järjeste-
lyissä mukana. Päätoimikun-
nan pääsihteerinä toimi enti-

Kuntoutuksella merkittäviä tuloksia

Kuntoutujat ja kuntouttajat yhteiskuvassa ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Vasemmalta Joona Konttila, Ulla
Kujansuu, Aarne Perttunen, Elvi Saarikoski, Martta Lantto ja Maija Laakkonen. Taustalla seisomassa kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila, johtava lääkäri Seppo Leppänen, terveydenhoitaja Raili Kinnunen, kuntoutuksen avus-
tajana toimiva Eeva Kenttälä ja vapaa-aikaohjaaja Sampo Laakkonen. Kuvasta puuttuu kuntoutukseen vielä mu-
kaan tuleva Aila Puurunen.

Pudasjärvellä aloitettiin kes-
kiviikkona 8.9 päiväkuntou-
tusryhmä veteraaneille Ui-
mahalli Puikkarin tiloissa.
Kaupunki ostaa kuntoutuk-
sen Koillismaan alueen so-
tainvalidien neuvontapalve-
lulta, jonka Pitko-hankkeena
perustettu seitsemän hengen
avokuntoutusryhmä kokoon-
tuu keskiviikkoisin 10 viikon
ajan. Ryhmän vetäjänä toimii
veteraaniasiamies Eeva Vik-
ström.

Pudasjärven kaupunki on
nähnyt tarpeelliseksi järjestää
kuntoutusta itsenäisesti asu-
ville veteraaneille, joilla ei ole
mahdollisuus lähteä kuntou-
tukseen pitkien matkojen
päähän muualle, totesi en-
simmäisen kokoontumisker-
ran avaustilanteessa kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila.
Hän kertoi olevansa iloinen
siitä, että kuntoutusryhmä on
saatu perustettua ja toivoi,
että kuntoutuksessa syntyy
ystävyyssuhteita ja toinen

toistaan tukien voidaan osal-
listua kuntoutusryhmään.

-Jos jollakin ryhmän jäse-
nellä on huono päivä niin toi-
set kannustavat jaksamaan.
Iloisen ja virkistyneen mielen
saaminen on myös kuntou-
tuksen tärkeimpiä tavoitteita.

Johtavan lääkärin Seppo
Leppäsen mielestä henkinen
ja ruumiillinen kuntoutus
ovat molemmat yhtä tärkei-
tä.

-Amerikassa on tutkittu
90-vuotiaita, joille annettiin
kuntoutusta. Sen tuloksena
puolet heistä, jotka eivät en-
nen kuntoutusta pystyneet
kävelemään ilman apuväli-
neitä, luopuivat rollaattoris-
ta ja puolet heistä, jotka eivät
pystyneet kävelemään, pys-
tyivät kuntoutuksen jälkeen
olemaan pystyssä. Ei ole sel-
laista ikäluokkaa, joka ei hyö-
tyisi kuntoutuksesta, totesi
Leppänen.

Kati Saukko

nen pudasjärvinen, nykyään
Oulussa asuva, Paavo Kurt-
tila.

Heimo Turunen

Sotiemme veteraanien seutukunnallinen kirkkopäivä kokosi torstaina 16.9. reilut 500
osallistujaa Pudasjärvelle. Kuvassa Kirkkopäivään osallistujia matkalla kirkkoon.
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Ennätyssuuri lupamäärä tulevassa hirvijahdissa

Huolenaiheena: loppuvatko hirvet?
Kuvassa on viime

jahtikauden saalis ja
kaataja Arto Lehtola

Ruuhensuon hirvi-
porukasta.

Varusmiehet keräsivät välillä sotaveteraaneille kolehdin.

Jokasyksyinen, riistanhoito-
yhdistyksen hirvenpyytäjille
järjestämä kokoontuminen
oli viime perjantaina 17.9
kansalaisopiston salissa. Pai-
kalla oli reilut seitsemänkym-
mentä innokasta metsämies-
tä kuulemassa uusia uutisia
ja keskustelemassa yhteisistä
asioista. Ennen palaveria juo-
tiin Tarjan keittämät kahveet
pullan kera. Keskusteluissa
puitiin jo asialistaa puolin jos
toisin ja arvuuteltiin mahdol-
lisia sääntö- tai lakimuutok-
sia tulevalle kaudelle.

Riistanhoitoyhdistyksen

puheenjohtaja Alpo Turpei-
nen totesi avauspuheenvuo-
rossaan metsästyksen alka-
van viikon päästä lauantaina
25.9, eli aika pian. Hirvilupi-
en määrä on Turpeisen mu-
kaan valtava, eikä lentolas-
kennassa ole löytynyt lähes-
kään noin paljon hirviä. Tur-
peinen suositteli ottamaan
jahdissa huomioon jahtiväen
jo korkeahkon keski-iän ja
neuvoi metsästyksen johtajia
varaamaan repun taskuun
nitroja mahdollista ensiapua
varten. Hirvenmetsästykseen
puheenjohtaja toivoi suvait-

sevaisuutta muita hirvenmet-
sästäjiä ja luonnossa liikkuvia
kohtaa ja metsästäjien olevan
erityisen tarkkana turvalli-
suuden suhteen.

Toiminnanohjaaja Mikko
Lehtola kertoi hirvennahko-
jen keräyksestä ja siihen liit-
tyvästä suolojen jakamisesta.
Suolat jaetaan torstaina 23.9
Hanhi-ojan ampumaradalla
alkaen klo 12.00 ja suoloja
hakeneet seurat ja seurueet
sitoutuvat toimittamaan nah-
kansa yhteiskeräykseen, joka
on lauantaina 18.12 Hanhi-
ojan ampumaradalla. Uutena
asiana nahkojen osalta tuli
ostajan toivomus, että aikui-
sen ja vasan nahkat on suo-
lattava eri nippuihin ja niput
pidetään erillään myös kerä-
yksen yhteydessä 18.12.

Alkavaa hirvijahtia seura-
taan Pudasjärven riistanhoi-
toyhdistyksen alueella edel-
lisen syksyn tapaan netti-
sivuilla. Tarkoitus olisi että
jokainen metsästysseura/
seurue ilmoittaa jokaisena
maanantaina klo 18.00 men-
nessä oman alueensa yhteys-
henkilölle sen hetkisen kaa-
totilastonsa. Ilmoituksesta
tulee näkyä kaadetut aikuiset
ja vasat sekä sukupuolet
(esim.2,3,1,2 = 2 aik. naaras-
ta, 3 aikuista urosta, 1 naaras-
vasa ja 2 urosvasaa). Ilmoitus
tapahtuu tekstiviestillä.

•Pihatyöt •Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
• Metsurintyöt
•Sukututkimusta

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058 •matti@vaylanhelmi.fi  • www.vaylanhelmi.fi

Muista koti-
talousvähennys

Eräopas-
palvelut

Matti Puolakanaho

Puhoskylän suunnalta tuli
toimitukseen tämän viikon
alussa mukavia ja myönteisiä
uutisia.

Kylällä syntynyt Anne
Alatalo on aloittamassa myös
Pudasjärveltä syntyisin ole-
van aviomiehensä Jorma Ala-
talon tukemana entiselle ky-
läkoululle kahvilaravintola-
ja pitopalveluyrityksen. Uu-
den yrittäjän mottona on “Ih-
misen huomioivaa palvelua
syrjäseuduille”. Lisäksi kiin-
teistön omistavalla Scan-
dinavian Way yrityksellä on
lehden saamien tietojen mu-
kaan pitkälle menevät suun-
nitelmat entisen Puhoskylän

Puhoskylälle avataan ruokakahvila

koulun monipuoliselle käy-
tölle, jossa on myös yhteistoi-
minta-ajatuksia Alatalojen
kanssa.

-Ajatus yrityksen perusta-
misesta on ollut meillä mie-
lessä jo vuosia. Rovaniemel-
lä, jossa aikaisemmin asuim-
me, on kahviloiden ylitarjon-
taa ja liiketilat kalliita. Kuul-
tuamme ja nähtyämme kuin-
ka Puhoskylän entisen kou-
lukiinteistön kaksi keittiötä
käy “joutokäyntiä”, päätim-
me kysyä omistajilta tiloja lii-
ketoiminnallemme, kertovat
Alatalot.

-Uskomme, että kovalla
työllä ja yhteistoiminnassa

Ruokakahvila Sunrise Catering aloittaa toimintansa lokakuun
alusta ja ensimmäisenä päivänä on asiakkaille luvassa lohikeit-

toa tarjoushintaan. Viralliset avajaiset on suunniteltu pidettä-
väksi myöhemmin marraskuulla.

Lisäksi marraskuun en-
simmäisenä viikonloppuna
(6-7.11) jokainen seura/seu-
rue antaa arvion kaatoilmoi-
tuksen yhteydessä (ma 8.11)
oman metsästysalueensa hir-
vimäärästä sillä hetkellä.

Arviossa eritellään aikui-
set ja vasat ja tulokset tulevat
näkymään kaatotilastosivuil-
la hirvitalousalueittain. Il-
moituksia vastaanottavat hir-
vitalous alueittain seuraavat
henkilöt,

Pintamon alue Seppo Lou-
kusa puh. 040 546 8087, Kou-
van alue Mikko Lehtola puh.
0400 215 196, Siuruan alue
Pentti Timonen puh. 050 455
2070, Hetekylän alue Pauli
Timonen puh. 0400 188 123 ja
Puhoksen alue Ari Rantala

puh. 0400 178 853.
Poliisin puheenvuoron

piti Vesa Teivaanmäki. Aluk-
si hän toisti saman, mihin
Lehtola lopetti eli tulevana
metsästyskautena kaadettu
mutta ihmisravinnoksi kel-
paamaton hirvi vaatii eläin-
lääkärin lausunnon uutta lu-
paa varten. Tämä sääntökoh-
ta on ehdoton. Jos kuitenkin
ajossa tai haukussa ennen
ampumista huomaa vioittu-
neen eläimen, on syytä soit-
taa 112:en, josta puhelu ohja-
taan kenttäjohtajalle, jonka
kanssa neuvotellaan ja toden-
näköisesti saadaan viran-
omaisen lupa lopettaa eläin,
eikä menetetä lupaa.

Teivaanmäki oli huolis-
saan metsästyksen kehityk-
sestä viimeisinä vuosina. Vä-
häisestä määrästä on yritettä-
vä ampua yhä enemmän hir-
viä. Hän painottikin hirvi-
seurojen metsästyksenjohta-
jan toimia. Tämän on oltava
johdonmukainen heti alussa.

On sovittava kriittisesti peli-
säännöt oman seurueen kes-
ken, ettei tule ongelmia kau-
den aikana. Johtaja vastaa
käytännön metsästyksestä, ei
esim. lihan jaosta. Hän val-
voo lupaehtojen ja säännös-
ten noudattamisesta, pukeu-
tumisesta, määrää passipai-
kat, tarkistaa paperit ja aseet.
Johtajan on myös tiedettävä
metsästysoikeuteen liittyvät
asiat kuten luvat mm. kaikil-
ta kuolinpesien jäseniltä.

Seuraava puhuja Taisto
Hietala kertoi pienpetojen
pyynnistä. Hän myös esitteli
pyyntivälineitään, joista yh-
den, puisen hän oli joutunut
hakemaan maastosta juuri
tätä tilaisuutta varten.

-Syksyn hirvijahdin teu-
rasjätteistä saa hyviä haasko-
ja talven pienpetopyyntiä
varten, hän vinkkasi.

Matti Puolakanaho

paikallisten yrittäjien, alku-
tuottajien ja kyläläisten kans-
sa kyllä pärjäämme. Palve-
lumme ydinasioita ovat laa-
dukas lähiruoka, maittavat
juhlapöydän antimet, palve-
lujen suuntaaminen myös
vanhusväestölle, luotetta-
vuus, kustannustehokkuus ja
asiakaslähtöisyys.

Ruokakahvila Sunrise Ca-
tering aloittaa toimintansa
lokakuun alusta ja ensimmäi-
senä päivänä on asiakkaille
luvassa lohikeittoa tarjous-
hintaan. Viralliset avajaiset
on suunniteltu pidettäväksi
myöhemmin marraskuulla.
(ht)

Entisessä Puhoskylän koulukiinteistössä avataan 1.10 ruokakahvila Sunrise Cate-
ring, jossa on myös pitopalvelua.

Rauni Räisänen laittoi kame-
rakännykällä otetun kuvan
sieniretkeltään. Näin komea

haarakas oli siinä männyn ku-
peessa kasvanut. Ja oli mais-

tunut hyvältä.
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395

AIRAM
HEHKULAMPUT
40w

HOX!
ISO KOKO

pullo

ERICSSON
SÄHKÖKAAPELI
3X1,5

50 metriä

AIRAM
VIHREÄ
VOIMAPARISTO
AA JA AAA

UUNIN
ARINAT JA 
EDUSPELLIT MEILTÄ 

BLACK & DECKER
PAINEPESURI
1300 w

ELRAM
PÖLYNIMURI
1400 W

POLKUPYÖRÄN
VALAISIN
4 x led

PUULIESI

MÖNKIJÄ
50 CC

590

995

295 350 395

GO4
LIUOTINPESU
1L

49552903490

1350

MOOTTORISAHA
TERÄKETJUÖLJY
10 l

49907990036900

295 39900

CROSSI
70 CC

10 kpl/

SATSI

AIRAM
HEHKULAMPUT
60w

HOX!
ISO KOKO 395

10 kpl/

AIRAM
HEHKULAMPUT
75w

HOX!
ISO KOKO

10 kpl/

SATSI SATSI

795

AIRAM
PAKKAS
ENERGIASÄÄSTÖLAMPUT
alk.

1190pkt kpl SATSI

pkt

3kpl

GO4
AUTOSHAMPOO

pullo

rulla pkt

HOXLAAJAVALIKOIMA!!

5995

POLKUTRAKTORI
etukuormaimella

16900

49900

MÖNKIJÄ
70 CC

MÖNKIJÄ
90 CC

1 kpl 1 kpl 1 kpl

1 kpl 2 kpl

AIRAM
AIRALUX
ENERGIASÄÄSTÖLAMPUT
3 x 11 w

GO4
- JARRU- JA KYTKINSPRAY 400 ML
- LASINPUHDISTAJA 400 ML
- TEKSTIILIPESU 400 ML
- MONITOIMIÖLJY 400 ML

KAIKKI NÄMÄ YHT: 

JUMBO
AUTON
PESUSIENI

HOX!

ISO KOKO

HOX! 
RUOTSALAISTA

CHAMPION
HYDRAULIIKKAÖLJY
32 JA 46

HOX!! 

25 LITRAA

8900

KENT
KIERTOILMA-
TAKKA
2 KPL

astia 8 kpl

12 kpl/

astia

49900 59900

PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
PUH. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399
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- Seurakunnan elinvoimai-
suuden mittaamiseen on laa-
dittu monenlaisia mittareita.
Yhden määritelmän mukaan
seurakunta elää ja voi hyvin,
jos se pystyy lähettämään
keskuudestaan työntekijöitä
lähetyskentille. Tämän mitta-
rin mukaan Pudasjärven seu-
rakunta voi hyvin, totesi kirk-
kovaltuuston varapuheen-
johtaja Terttu Puurunen pu-
heessaan Anna-Riitta ja Os-
kari Holmströmin lähtöjuh-
lassa sunnuntaina.

Holmströmien lähtöjuhla
alkoi messulla, jota johti pas-
tori Jaakko Sääskilahti. Kirk-
koherra piti lähtösaarnansa
Luukkaan evankeliumin seit-
semännessä luvussa kerrotun
Naimin tapahtumien pohjal-
ta. Saarnassaan kirkkoherra
totesi olonsa hieman haikeak-
si, koska lähtemiseen liittyy
aina ripaus luopumista, vaik-

Pudasjärven seurakunta on lähettämässä Anna-Riitta ja Oskari
Holmströmiä jo kolmannen kerran lähetystyöhön. Ensin he me-
nivät Papua-Uusi-Guineaan seurakuntatyöhön Laen kaupunkiin

ja sitä ympäröiviin kyliin. Seuraavana kohdemaana oli Kenia,
jossa he tekivät työtä maasaiheimon parissa. Nyt marraskuussa

Holmströmit aloittavat lähetystyön Tansaniassa.

kei Holmströmien kohdalla
kyse olekaan kuolemisesta
kuten päivän evankeliumi-
tekstissä.

- Jos seurakunta on äiti, en
ole ainoa poika. Minun on
lähdettävä muualle tässä elä-
mänsaattueessa, kirkkoherra
totesi puheessaan, jossa hän
toivoi pudasjärveläisten
muistavan, että Jumala on
luonut jokaisen ihmisen elä-
väksi sieluksi.

- Kun ajattelemme Jeesus-
ta Jumalan ainoana poikana,
joka antoi henkensä ihmisten
puolesta. Se on ainoa voit-

tomme, jossa saamme elää.
Antakaamme sen sanoman
täyttää sisimpämme. Usko
lähtee Jumalasta, ei meistä.

Messun jälkeen olleessa
lähtöjuhlassa muistettiin Os-
kari ja Anna-Riitta Holmströ-
miä puhein ja lahjoin. Kirk-
kovaltuuston varapuheen-
johtaja Terttu Puurusen mu-
kaan lähetystyöntekijöiden
tärkein tehtävä on kertoa,
miten päästään Taivaaseen.
Paimentolaisheimona maa-
sait ovat saaneet Puurusen
mukaan osakseen monenlais-
ta kohtelua ja ovat usein tun-
teneet, että muut heimot
määräävät heidän kohtalo-
aan. Raamatun mukaisesti he
saavat uskoa siihen, että tie
taivaaseen on heillekin auki.
Evankeliumissa ovat sanat:
“Joka uskoo ja kastetaan, pe-
lastuu” (Mark.16:16). Tai-
vaan valtakunnan avaimet
ovat edelleen taivaassa.

Matkalle mukaan ab-
loy-lukot, turvaliivit ja
selkäreppu
Koska afrikkalaisilla käsitys
siitä, mikä on toisen ja mikä
omaa, on joskus Puurusen
mukaan vaikea ymmärtää.
Seurakunta lahjoitti molem-
mille abloy-lukot, joiden
avainten valta on niiden

omistajilla. Kumpaankin lu-
koista on kaksi avainta, ja he
saavat itse päättää, kuka toi-
sen avaimen saa haltuunsa.

Holmströmit saivat myös
ristillä varustetut turvaliivit.

- Vanhassa evankelisessa
lähetysvirressä laulamme
näin: “Menkää, seuraavathan
teitä siunaukset ystäväin.
Rukouksin mukananne hekin
työssä ovat näin. Ystäviä
Kristuksen johtaa henki yh-
teinen” (Vk 426:3). Merkiksi
siitä, että siunauksemme ja
rukouksemme ympäröivät
teitä, annamme mukaanne
lämpimät liivit. Sen rintapie-
leen on painettu Pudasjärven
seurakunnan risti. Muistutta-
koon se teitä siitä, mistä olet-
te lähetystyöhön lähteneet.
Kohtaamillenne ihmisille ol-
koon se merkkinä siitä, että
olette Kristuksen lähettiläitä.
Rukouksemme ja siunauk-
semme on kahdenkymmenen
vuoden kokemuksella ympä-
rillenne sovitettu, Puurunen
sanoi puheessaan.

Seurakunnan työntekijät
muistivat kirkkoherraa kuk-
kasin ja lahjoin. Työntekijät
lahjoittivat selkärepun, johon
he laittavat esirukouksensa.
Pastori Sääskilahti sanoi pu-
heessaan kirkkoherran puhu-
neen itsestään pastorina, joka
tarkoittaa paimenta.

- Olet ollut myös meille
työntekijöille paimen, joka on
väliin kulkenut jälkijoukois-
sa kannustaen ja tukien heik-
koja. Väliin olet kulkenut lau-
man keskellä ollen yksi meis-
tä ja väliin johdossa näyttäen
meille muille suuntaa minne
mennä.

Messun ja lähtöjuhlan jäl-
keen nautittiin kirkkokahvit.
Kahvittelun lomassa oli mu-

Kirkkoherra Oskari Holmström siunasi juhlamessun päät-
teeksi Herran Siunauksella messuun osallistuneet seu-
rakuntalaiset.

Holmströmien lähtöjuhlassa haikeutta

Kukin lähtöjuhlaan osallistunut sai jättää henkilökohtai-
sen tervehdyksensä lähetystyöhön lähteville Anna-Riit-
ta ja Oskari Holmströmille.

kana olleilla mahdollisuus
jutella lisää marraskuussa lä-
hetystyöhön lähtevien Anna-
Riitta ja Oskari Holmströmin
kanssa. Jatkossa seurakunta-
laiset saavat lupauksen mu-
kaan lukea heidän kuulumi-
siaan lehdissä olevien lähe-
tyskirjeiden kautta.

Rauni Räisänen

Messun jälkeen olleessa Oskari ja Anna-Riitta Holmströmin lähtöjuhlassa puhui kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terttu Puurunen ja luovutti heille turvaliivit sekä abloy-
lukot avaimineen.

Rakennus ja Saneeraus

Ylipahkala & määttä ky

Isot ja pienet rakennusalan työt 

ammattitaidolla ja toimitusvarmasti.

Rakennetaanko talo vai tehdäänkö remontti?

     Vesaisentie 7 A  

      90900 Kiiminki

jani.ylipahkala@gmail.com www.rakennuspiste.com
0400 - 65 8877 / Pudasjärvi   

045 - 1274 606 / Oulu
hanat
suihkut

Putki- ja metalliasennustyöt

lämmön-
vaihtimet

LLLLLVIVIVIVIVI
IL-ASENNUS OIL-ASENNUS OIL-ASENNUS OIL-ASENNUS OIL-ASENNUS OYYYYY

Ilmari Lohilahti
0400 131 649

Kursulainen Oy   SALLA p. 016 861 234

Kursusta tuoksuu... maistuu...
Kursulaisen leipä on kunnia-asiamme
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 Mutta ihmettelemistä on ol-
lut myös maahanmuuttajilla,
kun he ovat yrittäneet sopeu-
tua paikkakunnan elämään.
Joillakin kotoutuminen on
sujunut hyvin, mutta monil-
la on ongelmia ymmärtää
suomalaista yhteiskuntaa, ta-
poja ja kieltä. Myös maahan-
muuttajien parissa työskente-
levät kohtaavat joka päivä
kulttuurieroista johtuvia on-
gelmia. Yli 20 vuotta Afganis-
tanissa työskennellyt Harri
Lammi avasi hieman näitä
solmuja maahanmuuttaja-
projektin järjestämässä tilai-
suudessa viime viikolla.

-Islamilaisessa yhteiskun-
nassa tehdään selvä raja mie-
hen ja naisen roolien välillä.
Nainen on useimmiten mie-
hen omaisuutta. Suku valit-
see naiselle puolison ja jos
nainen lähtee johonkin mat-
kalle, perheen miespuolinen
jäsen on matkalla mukana.
Tytön ja pojan tapaamiset
ovat vaikeita asioita. Ruotsis-

Islamilaisuus ihmetyttää
myös pudasjärveläisiä

sa on tapahtunut kunniamur-
hia, kun islamilainen tyttö on
seurustellut muunuskoisen
pojan kanssa. Suku voi pa-
lauttaa kotimaahansa tytön,
joka käyttäytyy suvun mie-
lestä sopimattomasti, Lammi
kertoi.

-Monilla islamilaisilla on
meidän mielestämme outoja
uskomuksia. Monet turvau-
tuvat sairastapauksessa ensin
kansanparantajaan, sitten us-
konnolliseen mullahiin ja vii-
meisenä vasta lääkäriin. Mo-
net uskovat, että paras lääkäri
on se, joka määrää eniten
lääkkeitä. Usein lääkärissä-
käynti on sosiaalinen tapah-
tuma, jossa sairasta on saat-
tamassa koko suku.

Islamilaisessa yhteiskun-
nassa vallitsee auktoriteet-
tiusko. Koska sosiaaliturvaa
ei ole perheen tai heimon ul-
kopuolella, valitaan tarkkaan
“päällikkö”, johtaja, jota seu-
rataan ja joka huolehtii omis-
taan. Siksi maahanmuuttaji-
en on usein vaikea ymmärtää
suomalaisen yhteiskunnan
segmentoitunut rakenne.
Yksi henkilö tai instanssi ei
päätäkään kaikista asioista,

vaan on täytettävä erilaisia
papereita moneen paikkaan,
jotta esimerkiksi toimeentu-
lotukea varten.

Islamilaiseen koulutusjär-
jestelmään kuuluu oleellise-
na osana ulkoa oppiminen.
Esimerkiksi lääkäri opettelee
ulkoa lääkekirjan asiat. Opet-
taja on koulussa auktoriteet-
ti, jota uskotaan kaikissa asi-
oissa. Opetus ei kyseenalais-
ta “vanhaa tietoa” vaan puo-
lustaa sitä. Usein koulutuk-
sessa pantataan tietoa eikä
sitä haluta jakaa. Kun islami-
lainen joutuu länsimaiseen
yhteiskuntaan, voi sopeutu-
minen olla vaikeaa. Joskus
myös unohdetaan kotimaan
tavat ja otetaan käyttöön par-
haat palat uudesta sivistyk-
sestä.

Yhteisöllisyys näkyy myös
työkulttuurissa. Jos joku hen-
kilö saa työpaikan, hän tekee
jonkin aikaa tätä työtä, mut-
ta jonakin päivänä paikalla
onkin hänen kaverinsa. Työn
kierrätystäkö parhaimmil-
laan, Lammi pohtii. Usein
työajat joustavat eikä määrä-
aikoja noudateta. Työhön liit-
tyvän palautteen antaminen

on usein monimutkainen
asia. Suoraan ei voi antaa
palautetta, vaan on osattava
valita sanansa.

Suomalaisessa yhteiskun-
nassa aikataulut ja kellonajat
ovat tärkeitä ja niitä nouda-
tetaan. Islamilaisissa maissa
kelloa tärkeämpiä ovat ritu-
aalit ja sosiaalinen kanssa-
käyminen. Aina on aikaa juo-
da kuppi teetä ja kysellä kuu-
lumisia. Tarinat ja kertomuk-
set ovat osa islamilaista elä-
mää. Niihin otetaan mukaan
myös länsimaiset vieraat. Kii-
rehtimistä pidetään epäkoh-
teliaana eleenä.

Joissakin kouluissa on
mietitty, muutetaanko perin-
teistä islaminuskoisten oppi-
laiden vuoksi. Onko päivän-
avauksessa kristillistä sävyä?
Käytetäänkö ruokarukousta?
Lauletaanko kevätjuhlassa
Suvivirttä?

– Vanhoista suomalaisista
perinteistä ei tarvitse luopua
vaikka luokassa onkin isla-
minuskoisia, Lammi tiivisti
sanomansa.

Timo Puolakanaho

Päivittäinen rukoileminen, ramadan, huivit ja pitkät hameet naisil-
la. Siinä on monella pudasjärveläisellä ollut ihmettelemistä. Isla-
minuskoisia maahanmuuttajia on ollut Pudasjärvellä vajaa kaksi
vuotta eli siitä lähtien kun vastaanottokeskus aloitti toimintansa.

Maahanmuuttajien parissa työskentelevät kohtaavat joka päivä kulttuurieroista johtuvia ongelmia. Yli 20 vuotta
Afganistanissa työskennellyt Harri Lammi avasi hieman näitä solmuja maahanmuuttajaprojektin järjestämässä ti-
laisuudessa viime viikolla. Vastaanottokeskuksen ja tukiasumisyksikön ohjaajat kuuntelivat mietteliäinä. Lammin
sanoma kiinnosti mukana olleita.

Harri Lammi on asunut yli
20 vuotta Afganistanissa.

Aloitamme lohikeitolla pe 1.10. ( 5 € )
Mahd. ennakkovaraus 044-9232478

“SUN CAFE” AUKIOLOAJAT
ma- pe 07.30- 17.00
arkipyhä 07.30- 17-00
la- su suljettu
tilauksesta aina avoinna

Lämpimästi Tervetuloa syömään,
Kahvittelemaan, rupattelemaan
Tai muuten vaan joutekseen!

PalveluTerveisin:
Anne Alatalo Yrittäjä

Sunrise Catering

1.10.2010  osoitteessa Puhoksentie 21,
Puhoskylä (ent. koulu).

Hei! Avaamme ruokakahvilan

ihmisen huomioivaa
palvelua syrjäseuduille

Myytävänä
Hyvää
poron-
jäkälää

Isoissa
verkkosäkeissä

Vaalasta haettuna

P. 0400 137 759

Pieni sipulisäkki
2,50/kpl

Hinta 3,50/kpl

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI OSOITTEESSA
www.pudasjarvi-lehti.fi

Ratsaa renkaasi
syyssateiden varalle
Kuumat tienpinnat ovat saat-
taneet kuluttaa renkaat kesäl-
lä yllättävän huonoon kun-
toon. Rengasratsia 2010 -tur-
vallisuuskampanja kehottaa
autoilijoita varautumaan syk-
syn sadekeleihin kunnollisil-
la kesärenkailla. Autonren-
gasliitto, Liikenneturva ja
poliisi ovat kampanjoineet
rengasturvallisuuden puo-
lesta syksystä 1997 lähtien.

Meneillään oleva neuvon-
tahenkisen Rengasratsia-
kampanjan teemana on “Rat-
saa renkaasi ajoissa”. Rengas-
ratsia kuuluu European Road
Safety Charterin piiriin osa-
na Euroopan komission lii-
kenneturvallisuusohjelmaa.

Aiemmissa rengasratsiois-
sa on ilmennyt, että monet
kuluttavat renkaansa kesän
aikana huomaamattaan keh-
noon kuntoon. Laki edellyt-
tää kesärenkailta vähintään
1,6 mm:n urasyvyyttä, mut-
ta turvasuositus sadekelillä
on vähintään neljä milliä.
Renkaan urasyvyys vaikut-
taa ratkaisevasti sekä vesiliir-
tonopeuksiin että jarrutus-
matkoihin märällä tienpin-
nalla.

Autonrengasliiton kam-
panjapäällikkö Risto Keski-
ruokanen patistelee autoili-
joita kiinnittämään huomio-
ta myös rengaspaineisiin ja
ajokelin mukaiseen rengas-
tukseen.

-Nastattomia talvirenkaita
voi käyttää täysin laillisesti
ympäri vuoden. Tämä ei ole
kuitenkaan suositeltavaa tal-
virenkaiden huonojen mär-
käominaisuuksien vuoksi.

Taloustaantuma näkynee
vasta viiveellä renkaiden
kuntokehityksessä, kun jot-

kut autoilijat sinnittelevät
kuluneilla renkailla tavallis-
ta pidempään.

-Toivottavasti ei kuiten-
kaan säästetä turvallisuuden
kustannuksella”, Keskiruo-
kanen toteaa ja kehottaa pi-
dentämään renkaiden käyttö-
ikää oikeilla rengaspaineilla.

Poliisitarkastaja Heikki
Ihalainen Poliisihallituksesta
huomauttaa, että renkaiden
myönteisestä kuntokehityk-
sestä huolimatta renkaat ovat
edelleen merkittävin auton
ajo-ominaisuuksiin liittyvä
riskitekijä liikenneonnetto-
muuksissa. Tutkijalautakun-
tien mukaan jokin rengasris-
ki on ollut 2000-luvulla mu-
kana keskimäärin 34 kuolon-
kolarissa vuosittain.

Renkaiden turvallisuus-
merkitys korostuu vaativissa
ja nopeasti muuttuvissa keli-
oloissa.

-Tilannenopeus pitäisi
aina pystyä sopeuttamaan
olosuhteiden mukaan. Hy-
vätkään renkaat eivät auta,
jos vauhtia on liikaa, Ihalai-
nen painottaa.

Tämän vuoden alkupuo-
lella liikenneturvallisuus pa-
rani, mutta heinäkuun alus-
ta tilanne on kääntynyt huo-
nompaan suuntaan. Liiken-
neturvan toimitusjohtaja
Matti Järvisen mukaan syk-
syn ja alkutalven keleihin
varautuminen vaikuttaa mer-
kittävästi siihen, millaiseksi
koko vuoden turvallisuus
muodostuu.

-Turvallinen ajotyyli pe-
rustuu siihen, että kuljettaja
varaa ennakoimalla itselleen
ja muille tilaa ja aikaa toimia
vaaratilanteessa, Järvinen
valistaa.

Pudasjärven Vianorilta kerrotaan, että syksyn rengas-
sesonki ei vielä ole päässyt kunnolla vauhtiin. Muuta-
mat valveutuneet autoilijat ovat jo käyneet varaamassa
renkaita, kertoo tiskin takaa Kari Oravainen. Etualalla ren-
gasasioissa Erkki Haverinen. Taempana Kari Vikström.

Vianor i l la
Aki Niva-
koski teke-
mässä ren-
kaanvaiho-
työtä
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Veteraanien kävelytapahtuma

Veteraanijärjestöjen yhdessä järjestämän kävelytapah-
tuman alussa kuultiin puhallinyhtyeen soittamaa mars-
simusiikkia musiikinopettaja Reijo Kossin johdolla.

Veteraanien kävelytapah-
tumaan osallistui noin 30
kävelijää, jotka lähtivät liik-
keelle Sampo Laakkosen
(vas.) ohjaaman alkuver-
ryttelyn jälkeen.

Sunnuntaipäivänä 19.9 ko-
koontui reilut kolmekym-
mentä vetreää liikkujaa jo
perinteiseksi muodostunee-
seen veteraanien kävelyta-

pahtumaan Puikkarin pihal-
le. Tapahtuman avauspu-
heessaan Paavo Pikkuaho
painotti liikunnan merkitys-
tä kaiken ikäisten elämänlaa-
dun ylläpitäjänä ja edistäjänä.
Tästä on osoituksena vielä
toimintakykyinen ja osallis-
tuva veteraanien joukko, joka
suurilukuisena saapui kah-
teen mittavaan veteraanita-
pahtumaan, Rosvopaistin
syöntiin ja veteraanien kirk-
kopäivään. Veteraanien kä-
velytapahtuma on alkuperäi-
seltä idealtaan rauhanmarssi,
josta on muodostunut nykyi-
sen tyyppinen yhdessä liik-
kumisen tilaisuus.

Sampo Laakkosen läm-
mittelyjumpan jälkeen po-
rukka lähti kiertämään kah-
ta eri pituista Mursunsaaren
lenkkiä, kukin kuntonsa mu-
kaan reitin valinnan tehden.
Varsin mukavalta kävely
tuntui hyvässä reippailuseu-
rassa torvisoittokunnan tah-
dittaessa askelia.

Teksti Sointu Veivo
Kuvat Rauni Räisänen

Tutut ja turvalliset
parhaana palkitut

Hunajatuvan hunajat
Pudasjärvellä K-Supermarketin

edessä pe 24.9. klo 9-17
Tervetuloa ostoksille!

MF-HUOLTO ISOKÄÄNTÄ
Hankkija-Maatalous Oy. Sopimushuolto. Kesko Oy.

ILKKA ISOKÄÄNTÄ
Vesaisentie 6, 90900 Kiiminki
Puh/fax (08) 8161 619
Matkap. 040 589 4647, 0400 388 987

Rakennusmestari
Ensio Kauppila
puh. 050 345 3680
Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelua Pudasjärvellä

Soita,

kerron lisää.
pyydä tarjous,

perjantaina 24.9
Perhemarketin pihalla klo 10-14

PUDASJÄRVELLÄ

Innokkaimmat taiteiden yön
juhlijat aloittivat taiteeseen
tutustumisen ennen varsinai-
sia avajaisia, sillä Osuuspan-
kin ikkunoiden edessä par-
veili Paavo Ahosen maalauk-
sia tutkimassa moninainen
joukko ihmisiä jo alkuillasta.
VIP-lapuilla merkittyjä tuoli-
rivejä ihmeteltiin niin ikään,
kunnes persoonallisen avaus-
puheenpitäjän Mauri Siivi-
kon kannustava seurue saa-
pui miehittämään/naisitta-
maan istuinpaikat. Sopivasti
sovituiksi tulkittavat VIP:ien
taputukset ja kommentit nap-
pasivat muunkin yleisön
mukaansa.

Paikalliset musiikillisen
kulttuurin taitajat kokeneem-
mista laulajista, lausujista ja
soittajista nuoriin Dumpster
Diversin kokoonpanoon tar-
josivat tunnelmaa ja menoa ja

Taiteiden yön tunnelmia torilla
meininkiä jokaisen makuun.
Tunturimopollaan yön juh-
laan saapunut kanttoriamme
Piiraista muistuttanut Hiip-
parinen sai yleisön nauruher-
mot kutisemaan.

Toriyössä sai nauttia lava-
esiintyjien lisäksi taidokkais-
ta valoesityksistä torin raken-
nusten seinille heijastettuna,
videoesityksiä kesän kuului-
sista tapahtumista ja tieten-
kin Taipaleharjun kyläseuran
ja Pudasjärven Näyttämön
valmistamista tarjoiluista.

Eloisasta tilaisuudesta
poistui moni kävijä Tykkyläi-
sen Karin ja kumppaninsa
Valtterin musisoinnit korvis-
saan ja valoilmiön leimah-
dukset silmissään odottele-
maan uutta taiteiden yötä.

Sointu Veivo

Hiipparinen elementissään (Keijo Piirainen)
Kari Tykkyläinen ja Valtteri Ahonen musisoivat Taiteiden
yön lopuksi.

Nuorisobändi Dumpster Divers irrottelee illan pimeydes-
sä torilla.
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa
Pudastorin kautta. Pudas-
torilla ilmoittaminen on
yksityisille henkilöille ilmai-
nen.  Tekstin oltava lyhyt ja yti-
mekäs max n. 8 riviä. Muistat-
han laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen.
Pitkistä, seikkaperäisistä teks-
teistä veloitamme. Teksti on toi-
mitettava sähköpostil la:
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai fak-
silla: 08-334 167 tai paperille
selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Toritie 2, 93100 Pudasjär-
vi. Puhelimitse (040 195 1732)
soitetuista maksu on 15 euroa
+alv (18,45 e). Jos haluat ilmoi-
tukseen kuvan, lähetä se sähkö-
postitse. Kuvallinen ilmoitus on
15 euroa +alv (18,45 e). Muis-
tathan ilmoittaa myös nimesi
toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI ILMOITA
ILMAISEKSI!

HALHALHALHALHALUTUTUTUTUTAANAANAANAANAAN
VUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRATTTTTAAAAA

MYYDMYYDMYYDMYYDMYYDÄÄNÄÄNÄÄNÄÄNÄÄN

Hirvikivääri Sako 308, ase-
kaappi, kaksi kiikaria ym. ase-
tarvikkeita. Tied. puh. 045 272
2057 (mieluimmin iltaisin).

Olohuoneen pöytä ja kaksi
penkkiä. Sopii myös mökille.
Otan vastaan Abban ja Souva-
reiden CD-levyjä. Myytävänä
myös pehmokoiria, johdoton
(musta)  pöytäkännykkä, kirja-
hyllyn alakaappi.Puh. 040 251
3289.

Valmet 355 neliveto.
Siisti ja hyväkuntoinen. Vaih-
dossa käy halpa takavetotrak-
tori. p.0440836125.

Hyväkuntoisia keittiökaapis-
ton ovia + käytävän ovi. P.040
5406596.

Kaunis mäntysohva halvalla.
Puh. 822 830.

Nelihenkinen perhe haluaa
vuokrata kolmion tai pienen
omakotitalon keskustan alueel-
ta. Puh. 040-8245319.

Halutaan vuokrata HETI väh.
3h+k keskustasta. P.040-
5905143.

Hyvä käytetty parisänky 160 /
200. TV. antennitalous, LG 32
ns. AIKAKONE jos kunnossa
on. Tarjoa puh.0400 867904

OSOSOSOSOSTETTETTETTETTETAANAANAANAANAAN

Pitkittynyt tutin käyttö
lisää hampaitten reikiintymistä

Pudasjärveläisellä Heikki
Paukkerilla on 189 täysmara-
ton takana kun hän lauantai-
na 18.9 juoksi Kärkimarato-
nin Ylivieskassa 12 asteen
ihanteellisissa olosuhteissa.

-Tälle vuodelle tämä ma-
raton oli jo kuudes, joten vä-
symys painoi kintereissä. Ai-
kani 4,07,00 oli noin 9 mi-
nuuttia heikompi kuin kesän
paras heinäkuulla Rova-
niemellä juostu aikani
3,57,54. Juoksin kuitenkin
melko tasaisesti, sillä toisella
puolikkaalla meni aikaa nel-
jä minuuttia kauemmin kuin
ensimmäisellä puolikkaalla.
Sijoitukseni oli sarjassani nel-
jäs, yhdeksän osanottajan
joukossa. Mainittava on, että
olin sarjani M60 vanhin osan-
ottaja.

Paukkerin maratonennä-
tys on vuodelta 1988, jolloin
hän juoksi ajan 2,43,29. Hän
on alittanut kolme tuntia 45
kertaa, mikä on Heikin arve-
lun mukaan alansa Suomen
ennätys.

Paukkeri juoksi 189. maratonin

Kuvassa Heikki Paukkeri
taittaa Kiiminki-maratonia
kaksi vuotta sitten.

-1980 luvun alkupuolella
juoksin kaksi 50 mailin (80,5
km) juoksua, joissa paras ai-
kani oli 6,03,29. Lisäksi olen
juossut vuorokauden juok-
sun Oulun Raatissa vuon-
na1983, jolloin matkaa kertyi
160,4 km..

Tälle vuodelle Paukkeril-
la on vielä suunnitelmissa
ensi viikonvaihteessa Kiimin-
ki-maraton sekä mahdollises-
ti lokakuussa Virpiniemen
maastomaraton. (ht)

Volvo 240 D, vm. -88, veto-
koukku, varaosia mm. mootto-
ri, 2 kpl vaihdelaatikko 5-v. Kat-
sastus voimassa 2010 loppuun.
0415441705.

Kerrostaloyksiö Puistotiellä.
Puh. 0400 326 067 tai 040 502
0064.

Pudasjärven Kipinästä syn-
tyisin oleva hammaslääketie-
teen erikoishammaslääkäri
Päivi Ollila sai kesäkuussa
suuren työn takana olleen
tohtorin väitöskirjansa pää-
tökseen. Ollilan väitöskirja
on saanut erittäin hyvää pa-
lautetta ja arvostusta, koska
se käsittelee niin läheisesti
käytännön asioita ja kiinnos-
taa erityisesti taaperoikäisten
eli 1-3 -vuotiaiden vanhem-
pia.

Väitöskirjassa tutkittiin
taaperoikäisiltä otettujen syl-
kitestien ja useiden mahdol-
listen riskitekijöiden avulla
karieksen esiintymistä. En-
simmäiset testit tehtiin ennen
seurantojen aloittamista jo
vuonna 1992.

Tutkimuksessa seurattiin
erityisesti pitkittyneen eli yli
2 vuotta kestäneen tutin käy-
tön merkitystä. Tulokset
osoittivat, että pitkittynyt tu-
tin käyttö voi lisätä etenkin
maitohampaiden karies- eli
reikiintymisriskiä. Tutin
käyttö hidastaa hampaiden
puhdistumista jolloin baktee-
risto kasvaa.

Pitkittynyt tuttipullon
käyttö öisin, tiheä makeisten
napsiminen, puutteellinen
hampaiden harjaus ja vähäi-
nen fluorin käyttö ovat riski-
tekijöitä erityisesti maito-
hampaiden reikiintymiselle.

Jos maitohampaat alkavat
reikiintyä, on erittäin toden-
näköistä, että reikiintyminen
jatkuu myös pysyviin ham-
paisiin.

Hampaiden reikiintymi-
sen ennakointi on tutkimuk-
sen perusteella mahdollista jo
taaperoiässä. Kariesongelma
ei ole Ollilan mukaan jakau-
tunut tasaisesti vaan tietyille
riskiryhmille. Laajemmat
kartoitukset olisivat tarpeen,
jotta toimenpiteitä voitaisiin
kohdentaa niitä tarvitseville.

Reikiintymisen ehkäisy

tulisi jo varhain kohdistaa ris-
kiryhmien lapsiin. Pesemäl-
lä hampaat kaksi kertaa päi-
vässä ja käyttämällä xylitol-
valmisteita, joko purkkaa tai
pastilleja, 3-5 kertaa päiväs-
sä on tehokkain tapa ehkäis-
tä reikiintymistä.

- 90-luvulta lähtien lasten
hampaitten kunto on laske-
nut todella nopeasti. Lisäksi
havaitsimme selvää pysähty-
mistä siinä, etteivät vanhem-
mat huomaa käyttää lapsiaan
säännöllisissä tarkastuksissa
ennen kouluikää. Bakteerites-
tit ja riskitekijöiden selvittä-
minen olisivat hyvä motivaa-
tion lähde vanhemmillekin
pitää huolta taaperoikäisten-
sä hampaista, Ollila kertoo.

Ollila haluaa myös muis-
tuttaa vanhempia, että lapsen
hampaita on hyvä alkaa har-
jata jo ensimmäisten ham-
paitten puhjettua matalafluo-
ripitoisella hammastahnalla.
Tällöin lapsi tottuu hyvissä
ajoin harjaamiseen ja uudet-
kin hampaat saavat hyvän
suojan. Myös karkkipäivä-
käytäntö pitäisi ottaa jälleen
yleisesti käyttöön, sillä jatku-
va makeisten tai makeiden
juomien nauttiminen on hy-
vin vahingollista hampaille.

Jenny Kärki

Päivi Ollila on tuore ham-
maslääketieteen tohtori
Oulun yliopistosta. Väitös-
kirjassaan hän tutki erityi-
sesti tutin vaikutusta taape-
roikäisten lasten hampais-
toon.

Pitkittynyt tuttipullon käyttö öisin, tiheä makeisten napsiminen, puut-
teellinen hampaiden harjaus ja vähäinen fluorin käyttö ovat riskitekijöitä
erityisesti maitohampaiden reikiintymiselle.

JYRKKÄKOSKI

TTTTTalkooväen iltamat Jyrkälläalkooväen iltamat Jyrkälläalkooväen iltamat Jyrkälläalkooväen iltamat Jyrkälläalkooväen iltamat Jyrkällä

Talkooväen iltamissa laitetaan jalalla koreasti ja väriva-
lot ovat päällä diskossa, lupaa Pudasjärven urheilijoiden
puheenjohtaja Seppo Sammelvuo.

Jyrkkäkosken kesä alkaa olla
jo paketissa. Vielä on kuiten-
kin jäljellä talkooväen iltamat
tämän viikon torstaina 23.9
klo 18. Tähän tilaisuuteen
ovat kutsuvieraina kaikki ne,
jotka ovat vuoden mittaan
talkoilleet Pudasjärven Ur-
heilijain eri tilaisuuksissa ja
toiminnoissa: Umpihangen
MM-kisoissa, Kesäpilikissä,
Jyrkän kunnostustalkoissa ja
huveissa, Syötehiihdossa, Ju-
hannuskisoissa, Keväthiih-
doissa, lentopallon huipputa-
pahtumassa, kaikissa eri jaos-
tojen järjestämissä kilpailuis-
sa ja tapahtumissa. Haluam-

me teitä kaikkia näin kiittää
siitä suurenmoisesta työstä,
jota olette seuran hyväksi teh-
neet.

Ohjelmassa on leikkimie-
lisiä kilpailuja ja makoisaa
suuhunpantavaa lohipaistos-
ta, muurinpohjalettuja yms.

Ja illan päätteeksi pan-
naan kunnon iltamien tyyliin
jalalla koreasti orkesterin tah-
dittamana ja tietenkin diskos-
sakin välkkyvät valot. Pihaa
juhlistavat värivalot ja Kiva-
rijoen varrella loimuaa taas
komea kokko.

Jyrkkäkosken kesä on
mennyt oikeastaan “päälle

toevoen”. Paikat on saatu
kovalla työllä pääosin juhla-
kuntoon ja huveihin on riit-
tänyt mukavasti porukkaa.
Ihmiset ovat kiitelleet paik-
kaa ja viihtyneet.

Monien suusta on kuulu-
nut kiitokset siitä, että Jyrk-
kä on herätetty henkiin. On
sanottu, että olette tehneet
vuoden kulttuuriteon Pudas-
järvellä ja että supistusten ja
synkkyyden vastapainoksi
tarvitaan myös tällaista toi-
mintaa. Kesän kohokohta oli
venetsialaiset, joka viimeis-
tään osoitti Jyrkän vetovoi-
man. Moni epäili keväällä ja
kesällä venetsialaisten onnis-
tumista, jos ne viedään Jyr-
källe. Ei epäile enää.

Järjestys niin nuorten kuin
varttuneemmankin väen
osalta on ollut ilonaihe. Tä-
män päivän huviyleisö tulee
viihtymään ja pitämään
hauskaa eikä häiriköimään.

Miten sitten ensi kesänä?
Sitä pohdimme pikapuoliin
tämän kesän kokemukset
eväinämme.

Mutta ensin tervetuloa
torstaina Jyrkälle talkooväen
iltamiin.

Seppo Sammelvuo

Kaikille vuoden mittaan Pudasjärven Ur-
heilijoiden talkoissa ja kilpailuissa ja ta-
pahtumissa työntekijöinä olleille.
Jyrkkäkoskella… Pilikissä…..
Umpihankihiihdossa… jaostoissa….
Tienvarsisiivouksissa….
Joulumyyjäisissä ja kaikissa muissa….
TERVETULOA !!!!!

Alkuillasta pelejä
ja kisailua…
Ruokaa…..
Hauskaa…..
Lopuksi voi laittaa jalal-
la koriasti.
Diskokin on avoinna….
Värivalaistut puut luo-
vat tunnelmaa ja kokko
syttyy saaressa
klo 20.00

TALKOOVÄEN ILTAMAT
23.9.2010 klo 18.00-22.00
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L i i k e h a k e m i s t o
AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,

KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Timanttihionta 
Ultraäänihoidot 
Jalkahoidot 
Parafiinihoidot 
Kasvohoidot 
Kestovärjäykset 

Satu Hinkula 

SKY -kosmetologi 
Postimiehentie 7 
p. 045 208 5655 

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja 

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

- rakentaminen
- kiinteistöhuolto
- päivystys 24 h
markus.sarkela@pp.inet.fi

Puh. 040 5819930

KALASTUS
METSÄSTYS

• Teerenkuvat vain 6€/kpl
• Houkutuskuvat + pillit
• Verkot ym. kalastustarvikkeet
• Koiran ruoat alk. 17€/15kg säkki
• Koiratarvikkeet ja kissan ruoat
• Sasta Goretex puvut alk. 330€
• Hirviliivit ja lakit
• Täyssynt. 5w-40 moottori-

ja GL-4 peräöljy vain 5€/l

www.anonase.com
08-821 337, 0400 384 118

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

Auto 1
0400 158 258
Auto 2/invataksi
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Pellonraivaus-
jyrsintä

Kaivinkonetyöt

PäiPäiPäiPäiPäivystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234
Puh.Puh.Puh.Puh.Puh. J J J J J.R..R..R..R..R. 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247

TTTTT.R..R..R..R..R. 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830
j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki • wwwwwwwwwwwwwww.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.fiiiii

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

Teollisuustie 8 Pudasjärvi

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

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

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

SYÖTTEEN

- Maansiirtotyöt
- Kaivutyöt
- Sorat, murskeet,

hiekat, myös
seulotut lajikkeet

- Maisemointityöt
- Lumityöt

Maansiirto Oy
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä
0400 374 259

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4  Pudasjärvi
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

KODINKONE- JA SÄHKÖLAITEHUOLTOPALVELUITA

PUUSEPPIÄ

HAMMASTEKNIKOITA

KOTI- JA HOIVAPALVELUITA

HAUTAKIVET

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN,
REMONTIT

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

TAKSIPALVELUITA

MAANSIIRTO, KAIVIN-
KONE, LUMITÖITÄ

HannunHannunHannunHannunHannun
TTTTTaksimaaksimaaksimaaksimaaksimatkatkatkatkatkat Oyt Oyt Oyt Oyt Oy

RRRRRytinkiytinkiytinkiytinkiytinki
Hannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu Ylitalo

0400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 769
Hannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu Jaakkola

0400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 668

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

KAUNEUDENHOITOA , HIERONTAA,
FYSIOTERAPIA , KUNTOSALI TAKSI

Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

Metallityöt
Metallirakennus

Kotipalvelua Pudasjärvellä

Tuija Heinonen puh. 044 097 0237
tuikkuheinonen@gmail.com

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS!

KOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKUKOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKU

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAAT T T T T KKKKKyyyyy
P. 0208 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

METALLITÖITÄ

jari.konttila@metallirakennus.com
www.metallisrakennus.com

Tmi Jari Konttila
puh. 0400 697 509

Kelankylä

Ota yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteys
ppppp.040 1951 732.040 1951 732.040 1951 732.040 1951 732.040 1951 732

Yrittäjä!
Liikehakemisto

on edullista
ilmoitustilaa!

!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Virpi Hämeen-Anttila Pudasjärvelle
losofian maisteriksi vuonna
1996. Hän tekee väitöskirjaa
vanhan intialaisen kertoma-
kirjallisuuden teoriasta. Hä-
meen-Anttila on toiminut
opettajana Helsingin yliopis-
tossa vuodesta 1987 opetus-
aloinaan sanskritin kieli sekä
Intian kirjallisuus, historia,
filosofia ja kulttuurihistoria.
Virpi Hämeen-Anttila on jul-
kaissut romaaneja, tietoteok-
sia, useita tieteellisiä artikke-
leita, kirjallisuusesseitä sekä
muutaman novellin nimi-
merkillä. Hänen esikoisro-
maaninsa, yliopistomaail-
maan sijoittuva rakkausker-
tomus, Suden vuosi ilmestyi
vuonna 2003. Kirjaan pohjau-
tuvan samannimisen eloku-
van ensi-ilta oli helmikuussa
2007. Tyttärensä Maria Hä-
meen-Anttilan kanssa hän on
kirjoittanut kolme nuortenro-
maania.

Hämeen-Anttilan suo-
mennostyö on laaja. Hän on
suomentanut teoksia eri in-
tialaisista kielistä mm. sans-
kritista, pâlinkielestä, benga-
lista ja hindistä sekä ranskas-
ta ja englannista.Hän on
myös kuvittanut kirjoja, piir-

Apajamyyjäiset Rauhanyhdistyksellä

Pudasjärven Rauhanyhdistyksellä pidettiin perjantaina 17.9 apajamyyjäiset, jossa oli
myytävänä syksyn satoa: perunoita tukkupakkauksessa, juureksia, leivonnaisia, käsi-

töitä ja paistettua lohta sekä lapsille omaa ohjelmaa mm. arvontaa ja pilkintää.

Myyjäistuotteita ja arpoja ostettiin myös paljon.

Myyjäisten aiheeseen sopi-
va opastekyltti kutsumassa
sisälle.

Narutuksessa oli paljon in-
nokkaita narraajia. Kuvat
Lauri Koivuluoma

Lapset arvuuttelemassa karkkien määrää. Lähimmäksi
oikein arvanneelle oli palkinnoksi myös makoisaa suu-
hun pantavaa.

Virpi Hämeen-Anttila vierailee Pudasjärven kirjastossa
torstaina 23.9. klo  14 alkaen. (Kuva: Otava/Katja Lösö-
nen)

Virpi Hämeen-Anttila vierai-
lee Pudasjärven kirjastossa
torstaina 23.9. klo 14 alkaen.

Virpi Hämeen-Anttila (s.
15.10.1958 Espoossa) valmis-
tui Helsingin yliopistosta fi-

tänyt karttoja ja arkeologisia
kuvia sekä tehnyt kuvituksia
lehtiin.

Hämeen-Anttila toimii
European Association for
South Asian Studies -yhdis-
tyksessä ja on Organizing
Committee of the 12th World
Sanskrit Conferencen kirjalli-
suuden jaoston puheenjohta-
ja.

Virpi Hämeen-Anttila sai
puolisonsa Jaakko Hämeen-
Anttilan kanssa vuoden 2002
Eino Leinon palkinnon kään-
nöstyöstä ja monikulttuuri-
sen kirjallisuuskuvan edistä-
misestä. Tieteentekijöiden
liitto palkitsi Virpi Hämeen-
Anttilan nimeämällä hänet
Vuoden tieteentekijäksi 2004.

Virpi Hämeen-Anttila
asuu puolisonsa ja kahden
tyttärensä kanssa Vantaalla.
Hänen harrastuksiinsa kuu-
luvat kirjallisuus, musiikki,
kuvataiteet, kielet, filosofia,
luonto ja maantiepyöräily.
Lähde: www.otava.fi
(Hämeen-Anttilan kirjat ovat
mielenkiintoisia ja hyvää lu-
ettavaa. Ei malttaisi kirjaa las-
kea kädestään ennenkuin se
on luettu. Toim. huomio)

Sporttilauantaina
innostetaan liikkumaan
Pudasjärven Puikkarissa ja sen ympäristössä järjestetään ensi
lauantaina 25.9 noin kolme tuntia kestävä reipashenkinen
triathlon kuntoilutapahtuma, joka aloitetaan klo 11 juoksul-
la tai sauvakävelyllä, jatketaan spinningillä ja lopuksi on al-
lasjumppa. Sporttilauantain ovat ideoineet kaksi kuntoilua
harrastavaa, sporttista naista Paula Ylitalo ja Minna Anttila.
Heidän lisäkseen tapahtuman järjestäjänä on Pudasjärven
kaupungin liikuntapalvelut.

Paula ja Minna kertoivat, että tällaisen tapahtuman järjes-
täminen on ollut mielessä jo pitemmän aikaa.

-Tähän ei ole otettu mistään mallia, meille vaan tuli tällai-
nen idea. Etukäteen netin kautta on jo ilmoittautunut kym-
menkunta osallistujaa ja uskomme määrän vielä kasvavan.
Tarkoituksena on järjestää tulevaisuudessakin lauantaisin
pitkäkestoisia, noin kolmen tunnin kuntotuokioita, mutta
lajeina voi olla jotain muuta. Tarkoituksena on saada poru-
kalla liikunnan riemua ja kokeilla omia rajojaan. Tavoitteena
on saada ihmiset liikkumaan, tuumaavat Minna ja Paula.

Ensi lauantain triathlonille voi tulla mukaan kaikki liikun-
taa jonkin verran harrastaneet naiset ja miehet. Suoriutuak-
seen ei tarvitse olla huippu- tai kilpailukunnossa, korostavat
vielä Minna ja Paula.

Peräkonttikirppis
Samaan aikaan on liikuntahallin parkkipaikalla liikuntaväli-
neiden ym tavaroiden peräkonttikirppis, jossa tuotto tulee
tyttöjen jalkapallotoiminnan tukemiseen, jossa vastuuhenki-
lönä toimii Annika Mattinen. Kirppiselle voi ilmoittautua
etukäteen p. 0400 403 388 tai tulla myös ilman etukäteisvara-
usta. (ht)

Aikapuu Metsähallituksen 150-vuotisjuhlanäyttelyssä lapset ja nuo-
ret kertovat elämästään ja itsestään eri vuosikymmenillä 1850-luvulta
nykypäivään 1.8. - 30.9. Syötteen luontokeskuksessa.
Ensipuraisu 5.9.-29.9.  Veikko Laakson ja Kaisa Holmströmin  näyttely.
Pudikissa klo 15-20 (ma-ke), 14-17 (la-su) Järj. Kulttuuritoimi.
Hotelli Iso-Syöte syyskuun tapahtumia. Pe 24.9. Tanssiorkesteri Crys-
tal, Disco Snapsibaarissa. La 25.9. Tanssiorkesteri Crystal, Disco Snapsi-
baarissa.
Puiden kansa 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Ritva Kovalai-
sen ja Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympäröivästä uskomusperin-
teestä ja hengestä suomalaisessa kulttuurissa.
Hyvän mielen Sporttilauantai 25.9. klo 11-16 Puikkarissa ja sen ym-
päristössä. Järj. Liikuntapalvelut.
Harmonikan Juhlaa –konsertti 22.9. klo 19 Suojalinnassa. Järj. Kult-
tuuritoimi.
Kirkkomusiikkiviikko 1.11. – 7.11. Seurakuntakeksuksessa, järj. Pudas-
järven seurakunta.
Lasten tapahtumapäivä 14.11. Syötteen luontokeksuksessa, järj. Syöt-
teen luontokeskus. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila vierailee Pudasjärven kaupunginkir-
jastossa 23.9. klo 14.00.
Kertomuksia kylistä – maakuntien yhteiset kyläpäivät 24.9. – 25.9.
Syötekeskuksessa. Järj. Pohjois-Pohjanmaan kylät ry ja Keski-Pohjalaiset
kylät ry yhteistyössä Hymy-hankkeen ja Kipinää kylille -hankkeen kanssa.
Muita tapahtumia:
Peräkonttikirppis 25.9. klo 10-14 Liikuntahallin parkkipaikalla, järj. Pu-
dasjärven kaupungin liikuntapalvelut, FC Kurenpojat ja Hyrrä-hanke.
Hiljaisuuden päivä 8.10. Syötteen luontokeskuksessa, järj. Syötteen luon-
tokeskus. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Kylämaisemat kuntoon –iltatilaisuus 20.10. klo 18.00-20.30 kau-
pungintalolla. Tilaisuuden järjestävät Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
teemaryhmät, Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry, ProAgria
Oulun YmpäristöAgro –hanke sekä Pudasjärven kaupunki.

Esiintyjinä harmonikkalegenda
VEIKKO AHVENAINEN, OLEG
ZHAROV Venäjä, CARINA
NORDLUND ja Pudasjärven Harmo-
nikkakerho Joht. Teuvo Kalliola.

Odotettu Harmonikkakonsertti
PUDASJÄRVEN SUOJALINNASSA

Keskiviikkona 22.9.

Tervetuloa syksyn
huippukonserttiin!

Liput 12€ lapset ja opisk.5€

Ohjelmassa venäläisiä ikivihreitä,
syksyn säveliä, harmonikkamusiikin
parhaita ja Dallapé –ajan hittejä.

Mukana Kulttuuritoimi

klo 19

Harmonikan juhlaaHarmonikan juhlaaHarmonikan juhlaaHarmonikan juhlaaHarmonikan juhlaa
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi

Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

Kuntamarkkinat ovat vuotui-
nen julkisen hallinnon suur-
tapahtuma, jossa tänä vuon-
na oli teemoina Uusi kunta
2017 ja Hyvät käytännöt kun-
nissa. Lukuisten seminaarien
ja päivänpolttavista annettu-
jen tietoiskujen ohella oli
mahdollisuus tutustua moni-
en eri alojen näytteilleasetta-
jien tarjontaan.

kohtaamisten
ja tiedonsaannin

foorumi

Yrittäjäillassa opiskeltiin viestintää

Kunta-
markkinat

Luennon jälkeen
suuri osa osallis-
tujista kävi vielä

vaihtamassa Juk-
ka Niemelän

kanssa mielipiteitä
ja ottivat mukaan-
sa hänen tuomi-

aan esitteitä.

Syksyn ensimmäiseen yrittäjäiltaan osallistui reilut kolmekymmentä yrittäjää.

Syksyn ensimmäinen Pudas-
järven kaupungin elinkeino-
toimen järjestämä yrittäjäilta
oli torstaina 16.9 Pohjantäh-
dessä. Illan puhujavieras oli
Jukka Niemelä Espoosta, joka
oli asunut Pudasjärvellä
1980-90 luvulla ja työskennel-
lyt kauppa-alalla.

Niemelä kertoi tehokkaas-
ta viestinnästä reilulle 30:lle
yrittäjäiltaan osallistuneelle
kuulijalle.

-Kerro viestissäsi aina tär-
kein asia ensin. Kerro vain
oleellinen ja riittävä määrä

tietoa sekä mistä saa lisätie-
toa. Suunnittele viestisi ra-
kenne etukäteen, käytä lyhyi-
tä virkkeitä ja käytä mahdol-
lisimman vähän sanoja, neu-
voi Niemelä. Hän kehotti
asettamaan viestille tavoit-
teen, käyttämään kysymyk-
siä, herättämään kiinnostus ja
valmistautumaan palauttee-
seen.

Niemelä kehotti tarkista-
maan tuotteet ja palvelut ja
poistamaan vähän kannatta-
vat osiot.

-Yrityksellä pitäisi olla toi-

mintasuunnitelma, joka pitää
sisällään mitattavia tavoittei-
ta.

Virheen sattuessa, älä se-
littele vaan myönnä virhe ja
korjaa se, neuvoi illan puhu-
javieras. Puheen jälkeen osal-
listujilla riitti vielä kysymis-
tä ja otettiin mukaan Nieme-
län yrityksen Prepsikka Oy:n
käyntikortit ja esitteet.

Illan juontajana toimi seu-
dullinen yritysneuvoja Ilkka
Pirttikoski Oulunkaaren kun-
tayhtymästä. (ht

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

VIERAILEE
PUDASJÄRVEN
KIRJASTOSSA

TORSTAINA 23.9.2010
KLO 14.00 ALKAEN

KIRJAILIJA
VIRPI

HÄMEEN-ANTTILA

VAPAA PÄÄSY
TERVETULOA!

Pudasjärvi sai kii-
tosta ja huomiota
yhtenä kolmesta

kaupungista maa-
hanmuuttajien ko-

touttamiseen liitty-
vien toimenpiteiden-
sä hyvästä toteutuk-

sesta.
 Kiitosten vastaanottami-

sen lisäksi kaupunginjohta-
jamme ja luottamushenki-
lömme veivät tuiki tärkeitä
paikkakuntaamme koskevia
asioita eduskuntaan tiedoksi
ja huomioonotettavaksi mi-
nisteri- ja muussa hallinto-
työskentelyssä. Pudasjärvi-
sten osallistujien mielipitee-
nä voitaneen todeta, että kun-
tamarkkinat ovat perintei-
syydestään huolimatta tärkeä
tiedonvälittämisen, suhtei-
den luomisen ja ylläpitämi-
sen mahdollistamisen tilai-
suus. Mieltä ylentävänä asi-
ana koettiin myös se, että
Pudasjärvi-tuntemus monel-
ta osa-alueelta oli yllättävän
laajaa markkinoille osallistu-
jien keskuudessa.

Sointu Veivo

Vastaanottopalvelun
AJANVARAUSNUMERO
020 690 220 ON MUUTTUNUT
UUSI NUMEROMME on
08 - 58756600

OULUNKAAREN
KUNTAYHTYMÄ

PUDASJÄRVEN
TERVEYSASEMA TIEDOTTAA

Pudasjärven terveysasema
Vastaanottopalvelut
Juhontie 8, 93100 Pudasjärvi

Uimahalli on
suljettuna pe 24.9.

henkilökunnan
koulutuspäivän

vuoksi.

Liikuntapalvelut/
Puikkari

Puikkari tiedottaa
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MA 12-13 Kaikille avoin

17-18 Kaikille avoin
18-19.30 Varattu

KE 9-10 Miesten ryhmä
11-12 Kaikille avoin

Puistotie 2, Pudasjärvi 044-294 4345
www.kuntoneva.kotisivukone.com

Kuntosaliryhmät 1.9. alkaen
TO 11-12 Eläkeliitto

16-17 Kaikille avoin
17.30-19 Kaikille avoin

PE 14-15 Kaikille avoin

Avoinna: ma-to klo 8-20, pe 8-18, la 11-15

Ke-Pe (22.9-24.9) Verhojen
ostajalle ylä ja –alakäänteiden

ompelu veloituksetta

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi p. 040 963 9438
Ma-Ke 10.00 -17.00, To 10.00-18.00, Pe 10.00-17.00, La 10.00-13.00

syksyn
verhokankaat

saapuneet

VerhopäivätVerhopäivät

Suomen Keskustan Pohjois-
Pohjanmaan piirin jäsenää-
nestys eduskuntavaaleihin
2011 käytiin 17.-19.9.2010.
Äänestys suoritettiin ensim-
mäisen kerran myös ennak-
koäänestyksenä, joka pidet-
tiin 11.9.2010. Ehdokkaita oli
listalla 29 ja lopulliseen edus-
kuntavaalilistalle valitaan 15
ehdokasta. Jäsenäänestyksen
tuloksen perusteella kahdek-
san parasta pääsee suoraan
jatkoon ja loput valitaan pii-
rikokouksessa Limingassa
4.10.2010.

Pudasjärvellä äänestys
hoidettiin piirin antamien
ohjeiden mukaan. Pudasjär-
vellä luonnollisesti jännitet-
tiin oman ehdokkaan Vesa
Riekin menestymistä. Vesa
on ehtinyt jäsenäänestyksen
alla kiertää oman pitäjän alu-
een ja monissa eri kunnissa
Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Vuoden 2006 jäsenäänes-
tykseen verrattuna äänestyk-
sessä ei päästy samaan tulok-
seen. Vuonna 2006 äänioike-
utta käytti Pudasjärvellä noin
65 prosenttia jäsenistä. Nyt
vaaleissa päästiin vain noin
40 prosenttiin. Äänestyksen
tulosta on syytä jossakin vai-
heessa analysoida, mutta ää-
nestysaktiivisuuden lasku ei
ole yksi Pudasjärven ilmiö,

Vesa Riekillä yhdeksänneksi paras
äänimäärä jäsenvaalissa

vaan samaa on havaittavissa
koko piirin alueella.

Vesa Riekki sai koko Poh-
jois-Pohjanmaan alueelta ää-
niä 557, joka tarkoitti yhdek-
sättä sijaa. Vesan jatkoonpää-
systä varsinaiseksi kansan-
edustaja ehdokkaaksi ei pitäi-
si olla estettä, mutta lopulli-
sen valinnan tekee piiriko-
kous.

Pudasjärveltä Vesa sai
vaaliviikonlopun äänestyk-
sessä 455 ääntä. Ennakkoää-
nestyksessä tulos oli 40 ään-
tä. Äänestyksen tulos oli har-
mittava, siinäkin suhteessa,
että kahdeksannelle paikalle
olisi tarvittu vain yhdeksän
ääntä enemmän. Tämä olisi
vienyt hänet suoraan jatkoon.
Tuloksellaan Vesa kuitenkin
päihitti reilulla erolla kaikki
Oulun ehdokkaat sekä istu-
vat kansanedustajat Mirja
Vehkaperän ja Tuomo Hän-
nisen.

Piirikokoukseen Pudasjär-
veltä lähdetään tavoittele-
maan Koillismaan alueelta
kahta ehdokaspaikkaa ja luo-
tamme, että piirikokoukses-
sa kunnioitetaan vaalien tu-
losta.

Jouni Piri Pudasjärven
Keskustan kunnallisjärjes-
tön pj.

Vesa Riekki uskoo vaalituloksen perusteella pääsevänsä
kansanedustajaehdokkaaksi. Vaalipäivänä lauantaina hän
oli syysmarkkinoilla ja isäntäpäivillä kutsuvieraiden lyp-
sykilpailussa ja voitto tuli Vesalle. Pistesaalis oli Inkeri
Kerolan kanssa sama, mutta huutoäänestys valitsi.

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI OSOITTEESSA
www.pudasjarvi-lehti.fi

lutietä.
Pudasjärvellä kampanjaan

tarttui leijonien naisklubi Hi-
limat, jotka turva-/sulkaliivit
päällään jalkautuivat torstai-
na 16.9 seuraamaan aamulii-
kennettä keskustan ala-as-
teella.

Hilimat neuvoivat laitta-
maan pyörät telineisiin ja toi-
voivat kaikkien käyttävän
pyöräilykypärää.

He huomioivat vanhem-
pien ja taksien tuovan oppi-
laita koululle lähes samaan
aikaan, jolloin koulun eteen
syntyy liikennesumaa. Polii-
sitkin kävivät Hilimojen kut-
susta toteamassa liikennejär-

Hilimat koululaisten liikenneturvallisuusasialla
Koululaisia

Hilimoista oli keskustan ala-asteen koululiikennettä seu-
raamassa Pirkko Savela, Aila Helve, Kaarina Nevanpe-
rä ja Saara Hintikka.

Ylikonstaapeli Mauri Liikanen ja vanhempikonstaapeli
Seppo Kälkäjä piipahtivat myös koulun pihalla.

Opetushallituksen johta-
malla liikenneturvallisuus-
viikolla 13-19. syyskuuta

leijonat seurasivat läsnäolol-
laan ympäri Suomen yhtenä
aamuna pienten lasten kou-

jestelyjä. He huomasivat epä-
kohdan liikennemerkissä,
jossa kielletään moottoriajo-
neuvolla ajo koulun alueella
7-18.00 ja juuri sen merkin
takana on henkilökunnan
parkkipaikka. Merkin mu-
kaan myöskään taksit eivät
saisi ajaa koulun pihaan,
mikä vaikeuttaisi heidän työ-
tään. Tämä estää myös eri-
tyisoppilaitten kuljettamisen
oven eteen saakka. Merkissä
pitäisi poliisien mukaan olla
“huoltoajo sallittu” kyltti joka
mahdollistaisi siten taksien
pihaan ajon laillisesti.

Kati Saukko


