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TERVETULOA!

Wintti
avoinna  23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

9.10. Arja Havakka
23.10. Maarit Peltoniemi
5.11. Ässät

Perjantaina 1.10.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 4 € sis.ep

Lauantaina 2.10.

Näet keittiösi/kaapistosi valokuvatasoisina
kuvina jo suunnitteluvaiheessa!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI

NYT MEILLÄ FUSION 3D OHJELMA!

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus,

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

• Maanrakennustyöt
• Lumenauraus

• Soranajo • Tienhoitotyöt

Ari Väärälä
Rytinkisalmentie 3553

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

Optikon ja silmä-
lääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5,
Pudasjärvi
Avoinna:

Ma-To klo 9-17,
Pe 9-16, la suljettu

Tanssiorkesteri Ritchie
Lippu 10 € sis.ep

TULOSSA!

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

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

450 

099 prk 295 kg

Perjantaista alk.

195 

INGMAN
IHANA UUNIOMENA 
JOGURTTI 1 kg

199 

1000

PIDIKKEETÖN 
WC -DUCK
WC RAIKASTIN

1450 

PULLA PIRTTI
PIRTTI LIMPPU
500g siivu

099 pss

BERGEN 
COOKIES 
PIKKULEIVÄT 
150-160g

099 ltk2195 

995 

KAKSI YHDEN HINNALLA!

OSTA LUMME 
PESUAINEPUSSI 1L

SAAT TÄYDEN 
PULLON KAUPAN PÄÄLLE

TALIPALLO 
SANKKO 
50kpl

JUMPPA-
PALLO

990 1490

JUMPPAKEPPI RELAX 
RENTOUTUS-
MATTO

1950
CASA TYYNYN-
PÄÄLLISET 
2kpl

990

JUSSI
NEULE

pkt 1990

SAAPAS- 
SUKKA

pari

NAISTEN 
PUSERO 

2450

CHILI 
COLLEGE
HUPPARI

1590

AIRAM TERMOSPULLOT
alk.

TERÄS
alk. 

290UUTUUS

LAPIN LIHAN
MEETVURSTI 
II siivu 

LAPIN LIHAN
MEETVURSTI 
kantapala 

295 kg

LAPIN LIHAN
PALVIKINKKUSIIVU

kg

Perjantaista alk. Perjantaista alk.

VAASAN 
KOULUNÄKKI 
6,4 kg

TALOUSMUOVI
PENKOJAISKORI

2 kpl

kpl

PULLA PIRTTI
KORVAPUUSTIT
350 g

kpl

pkt kpl170 300

Pullonpalautus-
automaatti on 
käytössä jälleen.

995
HELLO
KITTY 
PIPOT290
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Huom! Kirkolliset ilmoitukset ovat poikkeuksellisesti sivulla  16

ja vähän muuta…
Isäntiä
Mari Kälkäjä Isäntäpäivillä puhumassa.

Kuinka Isäntäkalenteri 2011 tehtiin?

ISÄNTÄKALENTERI  2011

”Isäntien askeleet pellon höystävät”

Varsinaiset kuvaukset aloi-
tettiin heti vuoden alussa
tammikuun toisena päivänä.
Silloin kuvattiin tammikuun
ja joulukuun kuvat Metsä-
lässä Särkelän poroaidalla
Kalevista ja kylätalolla Karis-
ta leipomassa torttuja. Lisäk-
si takakannen kuva Timon ja
Eliaksen joulukuusenhausta
otettiin, todella kylmissä olo-
suhteissa, pakkasta 30 astet-
ta. Tykylevits heilui kameran
kanssa näissä kuvissa. Vietet-
tiin kylätalolla mukava päi-
vä hyvällä porukalla, syötiin
lihakeittoa ja Karin tekemiä
torttuja.

Helmikuun kuva Hytti-
sen Velistä otettiin umpihan-
kihiihdon päätteeksi Rojolan
maisemissa. Veli hiihti MTK-
Pudasjärven joukkueessa ja
sijoittuivat hyvin. Käytiin
Markon, Marin ja Timon
kanssa moikkaamassa poikia
edellisenä iltana yöpymispai-
kassa Iinattijärven metsissä.
Säälitti vähän ankeat olosuh-
teet, mutta ken leikkiin ryh-
tyy … jne.

Maaliskuun poika on Jar-
mo, jota filmattiin pääsiäise-
nä Syötteellä. Oli vesikeli ja
jopa Syötteeltä oli vaikea löy-
tää tarpeeksi valkoista lunta
kelkan alle ja sopivaa kuva-
uspaikkaa. Sitten lähes hui-
pulta hoksattiin sopiva paik-
ka ja Jamppe kelkan  kanssa
pääsi loistamaan, kumpi on
komiampi, kelkka vai mies.

Huhtikuun malli Juhani
kuvattiin Vähäkuopusjärvel-
lä Metsälässä. Vähän allekir-

Vuodelle 2010 tehdyn Emäntäkalenterin suuren suosion
jälkeen johtokunnan jäsenet (varsinkin naiset) päättivät,

että seuraavalle vuodelle pitää saada Pudasjärven komeis-
ta isännistäkin kalenteri. Vähän suunniteltiin ja kyseltiin,

kuka rupeasi malliksi ja aiheita kuviin. Pari kieltäytyjääkin
oli. Sovittiin, että isäntien ja maatalouteen liittyvien henki-

löiden harrastuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyviä
asioita kerättäisiin kalenteriin.

joittanutta pelotti, kun Juha-
ni Timon kanssa kaasutteli
moottorikelkalla järven jääl-
le pilkkikuvaa varten. Eivät
tainneet jäät kestää enää
monta päivää tämän jälkeen.
Mainittakoon, että kuvassa
olevat “pienehköt” kalat ei-
vät ole pelkkää rekvisiittaa,
vaan Juhani onki ne kuvauk-
sen aikana.

Toukokuun kuvan on ot-
tanut Tykylesvits jo kesällä

2009. Siinä on kaksi komeaa
poikaa, Marko vasemmalla ja
sonni oikealla.

Kesä-, heinä- ja marras-
kuun kalenterikuvat otettiin

elokuussa Metsälässä. Juha ja
Sirkka ovat hienona citytuns-
kan päällä Ylä-Ojan hiehot
taustalla. Timo ja Elias ongel-
la Iso-Kuopusjärven rannal-
la (ei saalista) ja Urpo tanssii
siskonsa kanssa Metsälän
kylätalolla Akselin ja Elinan
tahtiin. Tosi hauska päivä tä-
mäkin, tosin kova ukonilma
ajoi kuvausporukan talolle ja
terassille kesken lätynpais-
ton. Salama rikkoi läheisestä

mökistä lähes kaikki sulak-
keet ja kynti pihamaata niin
että mullat liiterin katolle len-
telivät.

Elokuun ja kalenterin
kannen kuvaukset tapahtui-
vat Sarakylän Vattumarkki-
noilla.

Mietittiin porukalla joku
vieraampi malli yhteen ku-
vaan ja päädyttiin Hannuun.
Onhan hän rakentanut aina-
kin kahta eri navettaa, hänel-
lä on peltoa ja porojakin. Kan-
sikuvaan haalittiin isäntiä
kesken markkinoiden, joku
piti vetää lähes henkseleistä
mukaan. Kuvassa ovat: Kale-
vi, Jukka, Arto, Jari, Timo,
Juhani, Lasse, Jarmo ja Juha.

Esko on syyskuun uros.
Hän on ProAgrian piiriagro-

logi Pudasjärvellä. Hänet
kuvattiin moottoripyöräreis-
sulla Savonlinnassa heinä-
kuun lopulla. Oli mallilla
vaativat olosuhteet, lämmin-
tä n. 35 astetta ja kuvauspai-
kalle pysäköiminen kielletty.
Poliisien luvalla kuvaukset
saatiin kuitenkin päätökseen.

Viimeisenä, vaan ei vähäi-
simpänä, lokakuuhun fil-
mattiin Jukka hirvikoiransa
Remun kanssa Ahlan metsäs-
sä Metsälässä. Niin koira kun
isäntänsäkin poseerasivat
hienosti nuotion loisteessa ja
tuli runsaasti hyviä kuvia,
joista oli vaikea valita se yksi
ainoa.

Takakannen kuvat ovat:
Pankinaho Juha lokakuussa
2009 pilkillä Taivalkosken
mökillä, Pudasjärven tuotta-
jat valmistelemassa Cafe Hei-
nämies-kahvilansa seuraa-

van päivän Pudasjärvi-mark-
kinoita varten ja työnäytös-
kuva Juhanista Vattumarkki-
noilta.

Kalenterin kuvaamiseen
osallistuivat pääasiassa Timo
ja Marko. Kuvat ja kuvien
tekstit valitsivat Mari, Timo
ja allekirjoittanut.

Mutta nainen tämän kai-
ken takana, suunnittelijana ja
ohjaajana toimi Mari Kälkä-
jä. Lopullisen kalenterin ko-
koamisen suoritti VKK-Me-
dian Eila ja Hemppa.

Lopuksi sanoisin, että pal-
jon aikaa ja vaivaa kalenterin
teko vaati, mutta monta
hauskaa päivää tässä kului ja
jäi hyviä muistoja.

Sirpa Jumisko

Niin kuin tuo vpj muotinäytösjutussa kertoili, piti
Isäntäpäivien olevan vain pieni tapahtuma kalen-
terin yhteyteen, mutta kuinkas ollakaan ideat rön-
syilivät ja tapahtumasta tuli oikein hieno ja kävijä-
määrä yllätti totisesti meidät järjestäjät. Mutta mik-
sipä ei välissä järjestettäisi noille ahkerille puurta-
jille, isännille, jotain mukavaa: koneet ja huutokaup-
pa, siinäpä heille rattoisaa ajanvietettä päiväksi.

Ja kiitoksiin……en tiedä mistä aloittaisin, koska
tunnen niin suurta kiitollisuutta niitä monia ihmi-
siä kohtaan, jotka osallistuivat innolla järjestelyihin,
ilman heitä päivä ei olisi ollut niin viimeisen päälle
onnistunut. Jokaisella olisi varmasti ollut kotona te-
kemistä yllin kyllin, mutta silti he uurastivat osa
päivän, osa kaksi, talkoissa.

Joten… Lämmin kiitos sponsorit,Pudasjärvilehti,
Osao: n Elisa ja muu koulun väki, Kalenteri- ja cat-
walk team: Timo, Sike ja Marko, Mtk Pudasjärven
johtokunta ja heidän puolisot, mtk: laiset: Puhakat,
Särkelän veljekset, Esko, muu talkooväki Liisa, Elli,
Raimo ja Ulla, arvanmyyjät: Putulan Johannes ja
Ronkaisen Tuomo, ihanat muotinäytösnuoret, isän-
täkalenterimallit, Tykkyläisen pariskunta, näytteil-
leasettajat, lypsykilpailijat ja ihmiset, jotka vietitte
kivan syyspäivän tapahtumassamme! Ehkä ei ensi
vuonna, mutta toivottavasti tulevaisuudessa saam-
me uudestaan aikaan isäntäpäiväkemut!

Hyvää syksyä toivottaa

johtokunta ja
Mari Kälkäjä,
puheenjohtaja MTK Pudasjärvi

seuraavia yhteistyökumppaneitamme ja sponsoreitamme:
Pudasjärven Osuuspankki, Pudasjärven kaupunki, Pudasjär-
vi-lehti, Metsäliitto, Osuuskunta Pohjolan Maito, Valtra, Ag-
rimarket, Rautia Pudasjärvi, Pienkonehuolto Keskiaho, Pu-
das-Kone, Haka-Traktori, Rehuraisio, Kinnusen Mylly, LVI-
ja Rautatarvike, Neste Pudasjärvi, Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärvi, Perhemarket, Konekesko ja Lähivakuutus Pohjois-
Pohjanmaa.

MTK-Pudasjärvi toivottaa kaikille hyvää syksyä!

Isäntäpäivien
järjestäjät kiittävät

”Kaikista unelmistamme voi tulla totta, 

jos meillä vain on rohkeutta tavoitella niitä”

Esko Viitala

Elokuun kalenterimallin
kuvauksiin oli poliisikin puuttunut.

Julkaisja:Yhteistyössä MTK Pudasjärvi ja Pudasjärvi-lehti
Vastaavat toimittajat: Mari Kälkäjä, Timo Vähäkuopus
ja Heimo Turunen

MTK Pudasjärvi maaseutulehti syyskuu 2010
Toimittajat: Rauni Räisänen
Sivunvalmistus: Pudasjärvi-lehti Oy
Painopaikka: Suomalainen Kirjapaino Kajaani

Tätä Maaseutu liitteen sisältävää lehteä jaetaan Pudasjärven lisäksi
Taivalkosken MTK viljelijäjäsenille.
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Myytävänä
Hyvää poronjäkälää
Isoissa verkkosäkeissä Vaalasta haettuna

P. 0400 137 759
Pieni sipulisäkki
2,50/kpl

Hinta 3,50/kpl

Syksyn sato on korjattu var-
sin mukavissa olosuhteissa ja
säät ovat suosineet korjuuta.
Lämmin kesä joudutti sadon
tuleentumista, mutta niukat
sateet ja kuumuus vaivasivat
kasvustoja eikä näin ollen ai-
van huippusatoihin päästy.
Vaihteluita määrän ja laadun
suhteen toki on, sillä onhan
MTK-Pohjois-Suomen alue
maantieteellisesti hyvin laa-
ja.

Syksy on osoittanut, että
hintojen ennustaminen on
vaikeaa. Viljan hinta on nous-
sut voimakkaasti Suomessa ja
maailmalla vaikka vielä ke-
väällä ennustettiin jopa hin-
tojen laskua. Samoin viljan
hinnannousun myötä lan-
noitteiden hinnat ovat nyt
nousussa, kun niiden kysyn-
nän odotetaan kasvavan. Syy
viljanhinnan nousuun on
maailmanlaajuinen satotilan-
ne ja osaltaan Venäjän viljan-
vientikieltokin. Samoin koti-
maan toimet viljelyalojen su-
pistamisesta ja pienempi vil-
jasato ovat vaikuttaneet
markkinoihin.

Kotieläintuotannon kus-
tannukset ovat nyt viljan ja
rehujen kallistumisen myötä
voimakkaassa nousussa ja ti-
lojen taloustilanne on tällä
hetkellä hyvin haastava. Eri-
tyisesti ostorehujen varassa
olevien tilojen kustannukset
ovat nousseet selvästi. Näitä

Tuleva talvi haasteellinen
edunvalvontajärjestölle

tiloja ovat erityisesti viime-
vuosina maatilaansa kehittä-
neet ja tuotantorakennuksiin
investoineet tilat, joilla eläin-
määrät ovat kasvaneet suh-
teessa enemmän kuin tilan
peltoala.

Edunvalvonta tulee kiin-
nittämään talven aikana eri-
tyistä huomiota juuri kustan-

nusten nousuun ja kotieläin-
tuotannon kannattavuuteen.
Maidon ja lihan tuottajahin-
nat on saatava nousuun. Ny-
kyinen hintataso ei riitä kor-
vaamaan nousseita kustan-
nuksia. Jalostavan teollisuu-
den on pystyttävä saamaan
kaupalta parempaa hintaa ja
samoin kaupan on vietävä

hinnannousut tuotteiden ku-
luttajahintoihin kasvattamat-
ta omaa osuuttaan.

Kauppa on tärkeä yhteis-
työkumppani elintarvikete-
ollisuudelle ja sitä kautta
tuottajalle. Toisaalta ei kui-
tenkaan voi olla hyväksyttä-
vää, että kauppa kasvattaa
jatkuvasti omaa osuuttaan
hinnoista. Esimerkiksi kulu-
tusmaidossa kauppa on kas-
vattanut oman osuutensa lä-
hes kaksinkertaiseksi viimei-
sen kuuden vuoden aikana.
Maidontuottaja osuus maito-
litran hinnasta on tällä het-
kellä pienempi kuin kaupan.
Koko elintarvikeketjulta odo-
tetaan tehokuutta ja nyt näyt-
tää siltä, että kauppa on on-
nistunut tässä kaikkein huo-
noiten.

Tuleva edunvalvontatalvi
on siis hyvin haasteellinen ja
työtä on tehtävä monella rin-
tamalla. Näin vaalitalvena
voimia pitää jättää myös vaa-
lityöhön ja varmistaa meille
tärkeiden henkilöiden läpi-
meno eduskuntaan. Toivotan
jäsenillemme ja maaseudun
väelle aktiivista otetta vaali-
työhön ja menestystä ponnis-
teluissamme elinkeinojemme
eteen.

Timo Lehtiniemi
toiminnanjohtaja
MTK-Pohjois-Suomi

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKA KY ESA PIHLAJA

perinteistä kanervaa alk. 3,00 kpl

Torikeskus 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 122, 0400 330 058
esa.pihlaja@pp1.inet.fi

Callunaa
monen värisiä ja kokoisia alk. 2,50 kpl

Ericaa

-Puhallusvillaa
-suurtehoimurointi
-vaihtolavat ja kuljetukset

OULUNSEUDUN PUHALLUSVILLA

0400-386 535
alpo.aijala@mankilantie .fi

RENTOUTTAVIA HOITOJA

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
p. 040 5619695, Toritie1, 2kerros

 Myös
LAHJAKORTIT!

Kuumakivihieronta
75min 40 € ja 35min 25€
Intialainen päähieronta  20€
(Lokakuun ajan)

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

www.mtk.fi/pudasjarvi
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Pudasjärven MTK vahvasti mukana Syysmarkkinoillla

Markkinoiden alussa
OSAO:n kehitysjohtaja Saija
Niemelä-Pentti piti puheen.
Kaupungin tervehdyksen toi
Vesa Riekki ja Teuvo Peräta-
lo toi Osuuspankin puolesta
markkinaväelle tervehdyk-
sen.  Markkinaväen tervetul-
leeksi toivotti OSAO:n Pu-
dasjärven yksikön johtaja Eli-
sa Laakso

Kansanedustaja Inkeri
Kerola puhui markkinaylei-
sölle ja kehotti suosimaan

kotimaisia elintarvikkeita ja
lähiruokaa ja muistutti, että
kuluttajat ovat tässä asiassa
avainasemassa. Maatalous-
väestölle eduskunnan tervei-
sinä Kerola totesi, että maa-
talousyrittäjien ja eduskun-
nan yhteinen kamppailu on
tuottajahintojen alhaisuus.
Verotusratkaisut ja kilpailu-
lainsäädäntö ovat keinoja
joilla voitaisiin tilannetta hel-
pottaa.

MTK:n Pohjois-Suomen

puheenjohtaja Harri Peltola
toi yleisölle oman tervehdyk-
sensä ja toivotti hyvää syk-
syä.

Syysmarkkinoilla oli
muun muassa maatalousko-
neiden esittelijöitä, sieninäyt-
tely, lapsille onkimista, poni-
ratsastusta, myyjäisiä, myyn-
tikojuja, huutokauppa, arpa-
jaisia. Esiintymislavalla
OSAO:n opintosuunnat esit-
täytyivät, Pudasjärven MTK
järjesti muotinäytöksen ja
kutsulypsykilpailun sekä
palkitsi Isäntäkalenterissa
esiintyneet isäntämallit. La-
valla esiintyi AHTI plays
ABBA. Grillikatoksen arvon-
ta keräsi arpalippujen ostajia
välillä jonoksi asti.

Suurin osa markkinaväes-
tä oli pudasjärvisiä, jotka oli-
vat tulleet viettämään muka-
vassa syyssässä lauantaipäi-
vää.

Tuula ja Matti Pirttiaho
olivat tulleet viettämään lau-
antaipäivää markkinoille ja
ostoskassissa oli ainakin
MTK:laisten myymää terni-
maitoa ja Isäntäkalenteri sekä
rieskaa.

- Ternimaitoa tulin hake-
maankin ja aikomus on teh-
dä uunijuustoa. Ternimaitoa
ei kovin usein saa enää, mu-
rehti Tuula.

Hellevi Salmela oli ohikul-
kumatkalla Kajaanista Rova-
niemelle ja poikkesi markki-
noille.

-Tämä oli ihan kiva pysäh-
dys matkani varrella, tuumi
rovaniemeläinen Salmela,
joka samalla tutkaili Olavi

Korhosen esittelemää pilke-
konetta ja halkojen säilytys-
häkkejä.

-Olisin ostanut ternimai-
toa, mutta se oli jo loppunut.
Ostin kuitenkin muutaman
arvan.

Ja tuottajat kun olivat etu-
käteen murehtineet että kun-
han vain ei ternimaidot  jäisi
myymättä…!

MTK Pudasjärven
mannekiinit ensi
kertaa ensiintymässä
Pentti  Vikströn istuskeli kai-
kessa rauhassa seuraten
markkinameininkiä. –Muka-
va tunnelma. Täällähän on
vähän kaikkea. Harmi vain
kun Pudasjärvellä on yhtä
aikaa usea tapahtuma. Ei
ehdi kaikkiin, vaikka halua
olisi, tuumi hän.

Olisiko tapahtumien jär-
jestäjille ideaa pitää vähän
yhteisiä palavereja, jotta ei
tapahtumat sattuisi samalle
viikonlopulle? Syötteellähän
oli iso tapahtuma samanai-
kaisesti.

Pudasjärven MTK:n järjes-
tämä muotinäytös kokosi
paljon yleisöä. Musiikin tah-
dissa esiintyvät  mannekiinit
olivat pudasjärvisiä nuoria:
Emma Siltakoski, Jasmin
Niemelä, Anu Iivonen, Hilla
Ollila, Jenna Kälkäjä, Lauri
Jakku-Hiivala ja iiläinen Jan-
ne Pohjoisaho. Janne oli tul-
lut ystävänsä Laurin luo Pu-
dasjärvelle kalaan, mutta löy-
sikin itsensä muotinäytöksen
mannekiinina. Lauri kertoi,
että häntä pyydettiin manne-
kiiniksi ja samalla toivottiin,
jos hän saisi jonkun kaverin-
sakin mukaan ja Jannehan oli
jo valmiiksi paikalla.

–Ei siinä muu auttanut
kuin lähteä, naureskeli Janne,
mutta ei kertonut oliko ehti-
nyt sitten kalaan ollenkaan…

Edellisenä iltana oli esiin-
tymistä harjoiteltu viisi ker-
taa ja siitä oli sitten lähdettä-
vä. Kenelläkään ei ollut aiem-
paa kokemusta vaatemallina
olosta. Tytöt totesivat että al-
kuun jännitti, mutta jännitys
jotenkin vain häipyi kun pää-
si kävelemään siihen lavalle.
-Oli tosi hauskaa, sanoi iloi-
nen porukka  yhdestä suus-
ta.

Markkinaväkeä tervehtimässä: Vas. Elisa Laakso, Saija Niemelä-Pentti, Vesa Riekki,
Teuvo Perätalo ja Juha-Pekka Sillanpää.

Matkailualan opiskelijat Katja Demeneva, Eveliina Illikai-
nen ja Anne-Mari Illikainen tarjosivat muurinpohjalettuja
ja nokipannukahvia. He kertoivat että varasivat kaksi san-
kollista läyttytaikinaa ja kaikki meni.

Pudasjärven MTK:n pitämässä telttakahvila Heinämiehessä kävi kuhina kaiken ai-
kaa. Kahvi kävi käupaksi ja lättytaikinaakin paistettiin peräti  viisi sankollista, eli kaikki
mitä oli tehtykin. Tiskin takana Kalevi Särkelä, Sirpa Jurmu ja Esko Viitala.

Syyskuun 18 pv pidetyt Pudasjärven MTK:n  Isäntäpäivät ja
OSAO:n Pudasjärven yksikön 12:sta Syysmarkkinat keräsivät
yleisöä runsaasti.  Tapahtuman juonsi Juha-Pekka Sillanpää.

Ulla Rissanen ja Sanna Vainio myivät muun muassa ar-
poja, pikkuleipiä, rieskaa ja Isäntäkalenteri, jonka sanoi-
vat menevän hyvin kaupaksi. Olihan Isäntäkalenterin ku-
vituksena komeita pudasjärveläisiä isäntiä.

Teemu Jaakkola, Olavi Ahola ja Joni Mikkola myivät ar-
poja palkintona olevan grillikatoksen suojissa. Kontiotuot-
teen lahjoittaman katoksen voitti Pirjo Puurunen.

Karhupajan myyntikojulla
oli monenlaista myytävää.
Sointu Veivo kertoi kuvas-
sa olevasta Auli Kiviniemen
suunnittelmasta patakin-
taasta, että se on Karhupa-
jan uutta tuotantoa. Tehty
neulahuovuksella. Hyvä
lahjaidea isänpäiväksi (Pu-
dasjärvellä miehetkin lei-
poo, katso vaikka Isäntäka-
lenterista), jouluksi, tu-
paantuliaisiin...

Pudasjärveläiset Leila ja Jutta Ruuskanen olivat käyneet
katsomassa eläimiä, sieninäyttelyssä ja lypsykilpailua.
-Oikein kiva päivä, he tuumivat.

Matti ja Tuula Pirttiaho oli-
vat ostaneet ternimaitoa,
rieskaa ja Isäntäkalenterin.
Tuula kertoi tekevänsä ter-
nimaidosta uunijuustoa.
-Sitä kun niin harvoin enää
ternimaitoa saa. Nyt pää-
see uunijuuston tekoon
hän tuumi tyytyväisenä.
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Lapsille omaa
ohjelmaa
Lapsille oli aasi- ja ponirat-
sastusta, joka oli niin suosit-
tua että välillä vuoroaan sai
ihan jonottaa. Aasi oli tosi
junttura. Se päätti välillä vain

seisoskella ja taluttaja sai teh-
dä kaikkensa jotta sai sen liik-
keelle. Lapsia se vain naurat-
ti. Koulurakennuksen yläker-
rassa oli ongintaa ja lemmik-
kieläimiä. Kaneja, rottia ja
gerbiileitä.

Muotinäytös oli upea spetaakeli, jossa nähtiin haalari- ja juhlapukuinen esiintyjäkaarti. Esitys huipentui hääpuku-
esitykseen musiikin soidessa. Yleisö piti esityksestä ja moni toivoi ettei esitys jäisi viimeiseksi. Tosi hieno.

Kotieläimiä oli ulkokarsi-
noissakin. Kettumäen Koti-
eläintilan kasvatteja kaikki.
Lapset kävivät mielellään
ihailemassa eläimiä. Villasi-
ka oli kiharoine karvoineen
erikoinen näky. Minulta oli

Isäntäkalenterin malleja muistettiin pikkupaketilla.

reppu mennä kun laitoin sen
liian lähelle sika-aitausta.
Heti oli repun kulma possun
suussa.
Jätti Koch –rotuiset kanat oli-
vat tosi suuria. Oliko ne vain
lemmikkejä vai käytetäänkö

niitä muuhunikin, esim. liha-
tuotantoon, jäi vähän epäsel-
väksi. Varmaankin lemmik-
kejä - nähtävyyksiä.
Kaksi vuohta kyyhötti hiljai-
sina ja tyytyväisinä karsinois-
saan. Kalkkunapariskunta
kotkotti häkeissään ja ovat
häkissä kotioloissaankin, kos-
ka kukko on kuulemma niin
arvaamaton että voi hyökätä
ihmisenkin päälle.

Lapsille mieleen oli myös
huutokaupattavana olleet
työnnettävä ruohonleikkuri
ja potkukelkka rullilla.

Huutokaupassa menivät
lähestulkoon kaikki huuto-
kaupattavat tavarat. Koulun
omaisuutta oli muun muas-
sa puiset, kannettavat laati-
kot jotka sisälsivät työkaluja
joita oli puutöihin käytetty.
Sisältönä oli vatupassia, nau-
lareppua, höylää, poraa ym.
Laatikot sisältöineen menivät
kuin kuumille kiville. Mekla-
rina toimi Kari Peuraniemi ja
kirjurina Sirkka Pankinaho.

Päivälypsyllä markki-
noilla
Timo Vähäkuopuksen juon-
tama ja Sanna Vainion ja pis-
teytyksillä arvostelema lyp-
sykilpailu oli hauskaa katsot-
tavaa. Kilpailuun oli haastet-
tu Kari Tykkyläinen, Teuvo
Perätalo, Vesa Riekki, Inkeri
Kerola, Saija Niemelä-Pentti
ja Harri Peltola.

Kari Tykkyläinen aloitti
lypsynsä huutelemaalla  Pru-
tikkia ja Mansikkia paikalle.

Tykkyläisen tyylinnäyte. Perätalon ponnistus. Riekki räväkästi lypsyllä. Kerolan katse jotain anoo... Samoin Niemelä-Pentin... Peltola hellästi heruttelee.

Teuvo Perätalo kyykähti vain
hiljaa “lehmän” alle ja aloitti
utareen pesulla. Vesa Riekki
oli ensimmäinen joka muisti
myös lypsää alkutipat eri
kannuun. Inkeri Kerola tuu-
mi että kovin on säyseä tämä
Mansikki ja taputteli sitä
“kyljille”. Saija Niemelä-
Pentti uurasti koitoksensa
tunnollisesti. Harri Peltola
nimesi lypsettävän Serafii-
naksi ja kommentoi Tykky-
läisen alkuun panemaa vuo-
toa nännistä:

-Kari se laittoi tuon kanyy-
lin, kun noin tippasee. Mut-
ta jos tämmöinen vuotaja oli-
si omassa navetassa, kohtalo
olisi auttamatta autoon
vaan…

Sanna huolehti pistelas-
kusta ja pisteitä sai jokaises-
ta oikeaoppisesta puuhasta
ennen lypsyä, lypsyn aikana
ja sen jälkeen. Prutikkia,
Mansikkia, Seraafiinaa har-
jattiin, pestiin, taputettiin,
otettiin ensitipat, lypsettiin,
taputettiin - kaikesta tuli pis-
teitä. Saman pistemäärän sai
Vesa Riekki ja Inkeri Kerola
ja voittaja valittiin huutoää-
nestyksellä. Lieneekö ollut
kotikenttäetua kun Vesa
Riekki voitti?

Isäntäpäivien ja Syys-
markkinoiden ohessa oli sa-
manaikaisesti kenttäratsas-
tuskisa joka jatkui sunnuntai-
na.

Eila Lahtinen

Olavi Korhonen esittelee
rovaniemeläiselle Hellevi
Salmelalle Palax-pilkeko-
netta. Salmela oli tulossa
Kajaanista ja poikkesi
markkinoille. -Pari arpaa
ostin ja olisin ostanut terni-
maitoakin, mutta sitä ei
enää ollukaan, hän pahoit-
teli. Korhonen kertoi käy-
vänsä pilkekonetta esittele-
mässä Kokkola-Kuopio -
linjan pohjoispuolisilla alu-
eilla. Palax mallistoon kuu-
luu klapikoneet, pilkeko-
neet, klapisirkkelit, juonto-
kourat ja lisävarusteet.

Lukko-Matin yrittäjä Matti Hankkila (oik) esitteli luonto-
ystävällisiä konepyykkiaineita  hevoslinimenttejä joiden
vakuutti käyvän ihmisillekin. Avaimentekokone oli mu-
kana ja kuvassa avainta teettämässä Kauko Järvinen. Jari Keskiaho esitteli mönkijöitä.
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Pohjois-Suomi

Isäntäpäivän  muotinäytösIsäntäpäivän  muotinäytösIsäntäpäivän  muotinäytösIsäntäpäivän  muotinäytösIsäntäpäivän  muotinäytös
Eiköhän taas talvella ruvettu
suunnittelemaan jotain
“pientä” tapahtumaa Isäntä-
kalenterin julkaisun yhtey-
teen. Tapahtuma tietysti kas-
voi kasvamistaan ja pian oli
kiinnostusta monesta suun-
nasta. Meidän ideanikkari
Mari oli keksinyt pääohjel-
manumeroksi muotinäytök-
sen. Itse en aluksi ohjelmanu-
merolle lämmennyt, mutta
hänen ideoita ja ajatuksia
kuunnellessa itsekin vakuu-
tuin näytöksestä. Eipä muu-
ta kun Markon kanssa cat-
walkin tekoon…

Kangaskaupasta haettiin
hienot somisteet ja matto le-
vitettiin lavalle. Mari oli saa-
nut houkuteltua viisi tyttöä ja
kaksi poikaa malliksi. Vielä-
pä kaksi vanhemman (lue
nuorekkaan) polven edusta-
jaa eli Sirkan ja allekirjoitta-
neen. Myös yhteistyökump-
panit lähtivät hienosti mu-

Mallitytöt ja -pojat. Tässä omissa vaatteissaan. Vas. Emma Siltakoski, Jasmin Niemelä, Anu Iivonen, Hilla Ollila,
Jenna Kälkäjä, Lauri Jakku-Hiivala ja Janne Pohjosaho. (Kuva Eila Lahtinen)

Vanhanajan vaatteissa
Sirkka ja Timo.(Kuva Kati Saukko)

kaan ja antoivat käyttöömme
rekvisiittaa. Siitä kiitos Tala-
timpalle ja Rautianheikille
kumppaneineen. Perjantai-il-
lan ensimmäiset ja viimeiset
harjoitukset veivät kaikilta
epäilijöiltä luulot pois, näy-
tös on nähtävä.

Taiteilija Kari vastasi mu-
siikista ja meidän ideanikka-
ri oli saanut siskonsa Ellin
kaveriksi vastaamaan näy-
töksen ohjaamisesta ja pu-
vustamisesta. Mallu vastasi
hiusten stailaamisesta.

Näytös alkoi juontajan sa-
noin: Ensin oli suo, kuokka ja
Jussi, jolloin minä kuokan
kanssa ja Sirkka lypsykiului-
neen (taisipa Sirkan mahakin
pömpöttää) astuimme laval-
le vanhanajan vaatteissa. Pari
rundia heitettyämme musiik-
ki vaihtui nuorekkaaksi ja
mukaan astuivat varsinaiset
mallit eri firmojen haalareis-
sa. Lähes ammattilaisten ot-

Lähes ammattilaisten ottein nuoret esittelivät työvaatteet,
moottori- ja raivaussahat metsurinasusteineen.(Kuva Kati
Saukko)

tein nuoret esittelivät työ-
vaatteet, moottori- ja raivaus-
sahat metsurinasusteineen.
Tämän jälkeen heittäydyttiin
vapaalle ja alkoi tulla hieno-
ja bile- ja juhlavaatteita.

Täytyy hattua nostaa,
kuinka mallit sujuvasti vaih-
toivat asunsa ja olivat täysil-
lä mukana touhussa. Lopuk-
si alkoi soida Finlandersin
“Oikeesti”-biisi ja hääpari
astui catwalkille.

Hienosti musiikin tahdis-
sa keinahdelleelle hääparille
alkoi tulla erimielisyyksiä ja
musiikki vaihtui Mattilan
Annen “Perutaan häät”-kap-
paleeksi, jolloin morsian otti
ja lähti.

Tämä hienosti suunniteltu
ohjelma oli kuin suoraan elä-
västä elämästä. Mainitta-
koon, että morsian palasi hy-
myssäsuin takaisin.

Kaiken kaikkiaan onnistu-
nut ohjelmanumero ja pa-
lautteesta päätellen yleisökin
tykkäsi. Suuret kiitokset: Jen-
na, Lauri, Hilla, Janne, Anu,
Emma ja Jasmin.

Timo Vähäkuopus
MTK Pudasjärven vpj

Muotinäytöksen musiikista
vastasi Kari Tykkyläinen.
(Kuva Eila Lahtinen)

VIHREÄ KASVU MAALTA –TAPAHTUMA 25.10.2010
Järjestötapahtuma Helsingissä
Töölön kisahallissa maanantaina 25.10.2010

Lähde vakuuttamaan ja vaikuttamaan läsnäolollasi!
Tule mukaan järjestötapahtumaan kertomaan maatilojen nykyti-
lasta ja tulevaisuuden näkymistä maamme keskeisille päättäjille!
· hallitusohjelman lupaukset? · jätevesiasetus? · metsäenergiaa?

Juna Kajaanista Ouluun
Kajaanista 20.56
Kontiomäki 21:15
Paltamo 21:29
Vaala 22:05
Utajärvi 22:27
Muhos 22:44
Oulussa 23.14

Juna Oulusta Helsinkiin
Oulusta 23.52
Ylivieskasta 01:09
Helsingissä 8:36

Helsingissä kuljetaan juna-
asemalta kisahallille jalan, sa-
moin paluu kisahallilta juna-
asemalle.

Ruokailut on liiton puo-
lesta järjestetty seuraa-
vasti:
aamulla Helsingin rautatie-
asemalla on puuroaamiainen
ravintola Elielissä, kisahallis-
sa tarjoillaan sämpylät kahvin
kanssa ja paluujunassa on
ruokailu.

Paluut ma 25.10.
Juna Helsingistä Kajaaniin
Helsingistä 16:12
Iisalmi 21:45
Sukeva 22:08
Kajaanissa 22:34

Helsingistä Ouluun
Helsingistä 16:06
Ylivieska 21:53
Oulainen 22:11
Vihanti 22:32
Oulussa 23:10

Kuva on liiton kevätkokouksesta,
jolloin Arin taskut olivat tyhjät. Vai-
vaako tyhjyys Sinunkin taskujasi?
Otetaan Arin asenteesta mallia ja
lähdetään kannustamaan keskus-
telua kisahalliin.

Ilmoittautumiset 13.10.2010 mennessä Johannalle,
johanna.maatta@mtk.fi tai 020 413 3502.

Liitto maksaa mukaan 2 jäsentä/ yhdistys. Liitto maksaa aktiivis-
ten yhdistysten osalta useammankin osallistujan, mikäli joistain
yhdistyksistä ei kahta lähtijää ole.

Tilaisuudessa mukana järjestön johdosta mm. valtuuskunnan pj
Aarno Puttonen ja pj Juha Marttila. Poliittista vastuuta kantavat
pääministeri Kiviniemi, ministerit Katainen, Wallin ja Sinnemäki.
Opposition ääntä tuo SDP:n pj Jutta Urpilainen.

Ohjelma Töölön Kisahallissa
10.00 Kahvit sämpylän kera
11.00 Lauri Tähkä ja Elonkerjuu
12.00 – n. 15.00 Varsinainen tilaisuus

Lähtö su 24.10.
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Sopivaa tilaa Seppälät saivat
etsiä kauan ja ennen pitkää
alkoi näyttää, ettei sellaista
löydy.

- 40-vuotissyntymäpäi-
vänäni vietimme myös maa-
tilan ostoaikeiden hautajai-
sia, Jouni Seppälä muistelee.

Seppälät pudasjärveläis-
tyivät vuonna 1995 tultuaan
hoitamaan maatalousoppilai-
toksen tilaa. Eija Seppälä on
koulutukseltaan karjantark-
kailija ja maatalouslomittaja-
karjanhoitaja, kun taas Jouni-
puolisonsa on työskennellyt
tilanhoitajana sekä huoltotek-
nikkona muun muassa DeLa-
valin pestaamana.

Jouni Seppälän työ mer-
kitsi alituista tienpäällä oloa.
Tilan ostoa siivittivätkin pit-
källe halu asettua sekä perhe-

Seppälät elävät haavettaan
todeksi Lapion tilalla

Eija ja Jouni Seppälä elävät Pärjänsuolla sijaitsevalla
Lapion tilalla todeksi arkea, jollaisesta pariskunta on

haaveillut liki koko liittonsa ajan. Seppälät ovat kehittä-
neet harkiten ja maltillisesti maitotilaa ja sen toimintoja

kuuden vuoden ajan, jona ovat sen omistaneet.

syyt muutenkin.
- Ratkaisuun vaikutti toki

se, että meille on siunaantu-
nut yksi tyttö ja kuusi poikaa,
Seppälä naurahtaa.

Lapion tila oli tullut tutuk-
si jo aiemmin; olihan Jouni
Seppälä käynyt paikanpääl-
lä tekemässä huoltotöitä.
Vuonna 2003 silloinen isäntä
Mikko Illikainen teki tarjouk-
sen tilasta ja omistussuhteet
muuttuivat seuraavana
vuonna.

Kierrättäminen puo-
litti kustannukset
Kauppojen myötä Seppälät
ottivat hoitaakseen kymmen-
kunta lypsävää ja nuorta kar-
jaa. Omaa viljeltyä peltoa tuli
kymmenen hehtaaria, vuok-
ramaata kahdeksan hehtaaria

sekä sata hehtaaria metsäpin-
ta-alaa.

Jouni Seppälä sanoo na-
vettatilojen olleen hyväkun-
toisia joskin pieniä. Toissa
vuonna tilalla laitettiin jalal-
le parsinavetan laajennusre-
montti: lantatilat kun olivat
käymässä vähäksi ja rehun-
käsittely vaati osansa. Korja-
uksen tarpeessa oli kattokin.

- Vielä vuoteen 2007 asti
kuljin huoltamassa muun
muassa lypsyrobotteja ja sii-
nä ohessa aloin kerätä konei-
ta lopettavilta karjatiloilta,
Seppälä lisää.

Pitkälle automatisoidun
parsinavetan laitekanta koos-
tuukin pääosin käytetyistä
välineistä. Ruokkijarobotti
odottaa vielä asentamistaan.

- Laitteet ovat hyviä ja ny-

kyaikaisia, vaikka ovat joita-
kin vuosia käytössä olleetkin.
Lähdimme laajentamaan il-
man investointitukia, joten se
oli rahallisesti järkevää, Jou-
ni Seppälä perustelee kierrät-
tämisen mielekkyyttä.

-Navettaremontin kustan-
nuksiksi oltiin laskettu 240
000 euroa, mutta lopulta sii-
nä jäätiin noin puoleen tuos-
ta summasta. Kun maidon
hinta on mitä on, tuntuu hy-
vältä, että laskut ovat vähän
pienempiä.

Nyt navetassa on 28 lyp-
sypaikkaa. Lypsäviä on kaik-
kiaan 24, ja nuorkarja mu-
kaan luettuna Lapion tilalla
on yhteensä 40-50 eläintä.

Oma lukunsa on ollut
myös peltopinta-alan laajen-
taminen, ja raivaustyöt aloi-
tettiinkin heti ensimmäisenä
vuonna. Nyt viljelyksiä on
osapuilleen 70 hehtaarin alal-
la. Tulevaisuuden suunnitte-
lu Lapion tilalla kulminoi-
tuukin pääasiassa peltojen ja
ympäristön kunnostamiseen.

Usko tulevaisuuteen
elää vahvana
Seppälöiden seitsenlapsises-
sa perheessä kuuluu olevan
innostusta maatilan töihin,
mikä on osaltaan kannusta-
nutkin laajentamiseen ja ke-
hittämiseen.

-Pojat pystyvät hoitamaan
navettatyöt vaikka keske-
nään, jos tilanne niin vaatisi,
mutta aika näyttää, Jouni
Seppälä arpoo mahdollista
tilanpidon jatkajaa.

Ensisijainen toive on hä-
nen mukaansa kuitenkin se,
että molemmat maatilayrittä-
jät pysyvät terveenä. Sitten
toimintaa ja tulevaa on hyvä
suunnitellakin.

Sekä Eija että Jouni Seppä-
lä ovat lähtöjään maatalon
lapsia. Työ on tullut sitä kaut-
ta tutuksi ja luontevaksi.
Kyse on elämäntavasta, joka
on pariskunnalle enemmän
kuin mieluisaa huolimatta
maidon hinnan leikkauksis-
ta ja rehu- sekä lannoitehin-
tojen ailahteluista. Usko tule-
vaisuuteen elää vahvana.

- Rikastumistahan tällä ei
haeta, vaan pyritään saa-
maan toimeentulo, Jouni Sep-
pälä pohtii.

Arjen pyörittämisen ohes-
sa pariskunta kantaa vastuu-
ta luottamustoimista Eija-
puolison edustaessa tuottaja-
yhdistystä piirikokouksissa ja
Jouni Seppälän kuuluessa
sekä kaupunginvaltuustoon
että koululautakuntaan.
Tuottajayhdistyksen toimin-
taan osallistutaan minkä vain
töiltä ehditään.

- Positiivinen asia on esi-
merkiksi tuottajayhdistyksen
uuden puheenjohtajan innos-
tuneisuus, jolla hän vetää
mukaan toimintaan.

Luku, joka talven ja olo-

Jouni ja Eija Seppälä ostivat Lapio tilan Pärjänsuolta
kuusi vuotta sitten ja ovat kehittäneet tilaa sen jälkeen
voimakkaasti.

Jouni Seppälä jakamassa väkirehua vielä käsin, mutta tähän työhön ruokkijarobotti
on jo odottamassa asennusta paikalleen.

Reetta ja Heikki ovat tottuneita auttamaan navettatöissä. Vanhemmat pojat tekevät
tarvittaessa navettatyöt jo itsenäisesti. Parsissa on kumimatot semettilattian päällä.
Eijä eläinrakkaana ihmisenä tuumi ettei voisi lehmiänsä pitää sementillä.

suhteiden yleensä salliessa
saattaa saada keväänkorval-
la päätöksen, on Jouni Seppä-
län opiskelu maataloustuot-
tajille suunnatussa merko-
nomitutkinnossa.

-Koulutus antaa paljon,
vaikka se painottuukin mark-

Navetassa on viisi lypsintä, jotka asennetaan käsin, mutta
lopettavat lypsyn automaattisesti. Eija –emäntä valmis-
telemassa lypsimen laittamista.

Perheen nuorimmainen, Olli, hoivailemassa yhtä kuu-
desta kissan pennusta, jotka viihtyivät rehuvajassa.

kinoinnin ja taloushallinnon
puolelle. Luottamustoimissa-
kin se on opettanut, mitä mi-
käkin kirjoitettu tarkoittaa,
Seppälä luonnehtii.

Maria Heikkinen
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Vahingoista voi koitua jopa
useiden miljooniin eurojen
vahingot. Palot ovat yleensä
rajuja ja tuhoavat täysin tuo-
tantorakennuksen eläimi-
neen.

-Kun tilalla tapahtuu
muutoksia, viljelijän tulee
olla välittömästi yhteydessä
vakuutusyhtiöönsä vakuu-
tusturvan pitämiseksi ajan
tasalla”, toteaa Tapiolan pai-
kallisjohtaja Samuli Savola,
joka vastaa myös Pudasjär-
ven Tapiolan toimistosta.

Maatiloille on kehitetty
niille soveltuvia palovaroi-
tinjärjestelmiä. Palovaroitin
reagoi jo kytevän alkupalon
savuun, hälyttää piha-alueen
sireenillä ja lähettää lisäksi
hälytyksen tilan vastuuhen-
kilöiden kännyköihin.

-Liian harva tila on inves-
toinut tällaiseen järjestel-
mään, vaikka sillä pystytään
parhaimmillaan estämään
miljoonavahingot ja turvaa-
maan yritystoiminnan jatku-
vuus, Samuli Savola sanoo.

Kesäkuun alusta tuli voi-
maan asetus, jonka mukaan
uusiin maataloustukiin oi-
keutettuihin uusiin kotieläin-
rakennuksiin pitää asentaa
maatilakäyttöön soveltuva,
savuun reagoiva paloilmai-
sulaitteisto tai muu laitteisto,
joka takaa vastaavan turval-
lisuustason. Asennus vaadi-

voi lamaannuttaa tilan vuosiksi
Palovahingolla voi olla kohtalokkaat seuraukset koko maatilan
jatkamiselle. Tulipalo tuotantotiloissa voi lamaannuttaa maati-
lan tuotannon jopa 2–3 vuodeksi, jos tilalla ei ole kattavaa ra-

kennusten ja toiminnan vakuutusturvaa. Suurpalon uhka vaatii
maatiloilla jatkuvaa vaaranpaikkojen tarkkailua ja havaittujen

puutteiden korjausta välittömästi.

taan rakennuksiin, joissa on
yli 1 000 neliömetrin palo-
osasto.

Alkavan palon saa usein
sammutettua omin voimin,
kun alkusammutuskalusto
on kunnossa, muun muassa
käsisammuttimet on huollet-
tu. Jäätymättömissä eläinti-
loissa on hyvä olla esimerkik-
si paloposti, jolla ulotutaan
eläintilojen lisäksi viereisiin
rehun käsittely- ja varastoin-
titiloihin.

Kosteudesta, pölystä, syö-
vyttävistä kaasuista ja eläin-
ten sekä koneiden aiheutta-
mista mekaanisista ruhjeista
johtuen sähkölaitteista ja säh-
köasennuksista saa alkunsa
yli puolet maatiloilla sattu-
neista suurpaloista. Siksi säh-
köasennusten määräaikais-
tarkastukset suositellaan teh-
täväksi vähintään viiden
vuoden välein. Jatkuva kun-
nossapito on erityisen tärke-
ää.

Uusi asetus määrää, että
laajennusten yhteydessä
myös tilan olemassa olevien
rakennusten sähköasennuk-
set pitää tarkistaa ja havaitut
puutteet korjata. Moni vahin-
kotilanne voidaan välttää, jos
rakennukseen asennetaan
koko sähkönsyöttöjärjestel-
män kattava vikavirtasuoja-
us. Se reagoi jo alkavaan säh-
kölaitteen tai johtimien vi-

kaantumiseen, jonka syynä
voi olla eristeviat, kuumene-
minen, ylijännite, löystymi-
set, jyrsijöiden aiheuttamat
vauriot tai esimerkiksi koste-
us.

-Vikavirtasuojaus toimii
isännän “omanatuntona” ja
ilmoittaa virran katkaisulla
heti, jos se havaitsee sähkö-
järjestelmässä vikaantuneen
laitteen tai johtimen, Samuli
Savola sanoo.

Riskialttiita paikkoja maa-
tiloilla ovat eläinsuojat, vil-
jankuivaamot, rehujen varas-
tointitilat, lämpökeskukset ja
konehallit. Paloturvallisuut-
ta parantavat palo-osastoin-
ti, vapaat kulkureitit ja valai-
simien hyvä kunto. Pölyker-
rokset ja rehulaskeumat kan-
nattaa poistaa kuumenevien
koneiden läheltä säännölli-
sesti.

Varmin tapa ehkäistä työ-
konepaloista lähteviä tuotan-
totilojen suurpaloja on, että
koneet säilytetään erillisessä
konehallissa.

Maatilan toiminnan kan-
nalta oleellista on myös, että
viljelijän oma turva on hoi-
dettu kuntoon.

-Henkilöturvan ajan tasal-
le saattaminen on tärkeää, sil-
lä maatila pysyy pystyssä
vain jos viljelijä pysyy , pai-
kallisjohtaja  Samuli Savola
toteaa.

Suurpalo

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

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

Jari Tyni 0400-286 499
Reijo Moisejeff 0400-318 607
Tomi Illikainen 040-198 7997

Vt.toiminnanjohtaja.
kiinteistövälitvs, LKV

Jussi Perttu 040-760 8939
Toimistonhoitaja

Ulla Illikainen 020 413 7520
etunimi. sukunimi@mhypudasjarvi.fi

metsänhoitoyhdistys

KEMERA-TUET
JAOSSA!
Valtion varoista voit saada tukea mm.
•nuoren  metsän ja taimikon hoitoon
•metsänviljelyyn
•kunnostusojitukseen

Tiesithän, että alueneuvojasi voi hoitaa
puukaupan puolestasi valtakirjalla.
Soita ja kysy lisää!

NEUVOMME JA
AUTAMME KAIKISSA

METSÄNOMISTUKSEEN
LIITTYVISSÄ ASIOISSA

PUDASJÄRVI

Osoite: PL 62 Toritie 1, puh. 020 413 7520, fax 835 319
www.mhy.fi
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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).
www.suncate.fi

Hei! Avaamme ruokakahvilan

ihmisen huomioivaa
palvelua syrjäseuduille

•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

Oulunkaari selvittää
logistiikan kehittämistarpeita
Oulunkaaren kuntayhtymä
on käynnistänyt alueellisen
logistiikkaselvityksen laati-
misen. Kehittämishankkees-
sa kartoitetaan Oulunkaaren
kuntien eli Iin, Pudasjärven,
Utajärven ja Vaalan alueiden
tavara- ja henkilölogistiikan
nykytilaa, kehittämistarpeita
ja uusia mahdollisuuksia lo-
gistiikan kehittämiseksi. Alu-
een yritysten mielipiteitä lo-
gistiikan kehittämistarpeista
kartoitetaan kyselyllä, johon
voi osallistua internetsivuil-
la www.oulunkaari.com
kohdassa Elinkeinotoimen
tiedotteet. Kyselyssä selvite-
tään yritysten näkemyksiä
kuljetus- ja tietoliikenneyhte-
yksien palvelutasosta, logis-
tiikkapalveluiden tarpeesta ja
saatavuudesta sekä erilaisis-
ta toimintaympäristön kehit-
tämistarpeista.

Kyselyyn vastaamalla yri-
tyksillä on mahdollisuus vai-
kuttaa tulevaisuuden logis-
tiikkaratkaisujen toteutuk-
seen Oulunkaaren kunnissa.
Viimeinen vastauspäivä on 8.
lokakuuta. Selvitystyötä hal-
linnoi Pudasjärven kaupun-
ki, ja sen toteuttaa Liidea Oy.
Alkukartoituksen on määrä
valmistua tämän syksyn ai-
kana. Selvitys on osa työ- ja
elinkeinoministeriön rahoit-
tamaa KOKO-hanketta eli
Kansallista koheesio- ja kil-
pailukykyohjelmaa, jossa
Oulunkaaren kuntayhtymä
on mukana. Logistiikan lisäk-
si syksyn aikana tehdään sel-
vitystyötä alueen kuntakes-
kusten ja matkailupalvelui-
den, rakentamiskäytäntöjen
ja viestinnän kehittämiseksi.

Riitta Muhonen

Pudasjärven kaupunginhalli-
tus teki tiistaina 21.9 aloitteen
Oulun kaupungille uuden
Oulun kaupungin ja Oulun-
kaaren kuntien yhteisen maa-
seutuelinkeinotoimiston pe-
rustamiseksi vuodesta 2013
alkaen. Maaseutuelinkeino-
toimiston tehtäviksi tulisi
alueen kuntien maaseutuhal-
linto, ympäristöterveyden-
huolto, ympäristönsuojelu ja
maatalouslomitus.

Ehdotuksella pyritään eri-
tyisesti maaseutuelinkeinon
edistämistä silmällä pitäen
uuteen organisoitumiseen.
Tavoitteena on estää maaseu-
tuelinkeinon kokonaisuuden
hajaantuminen ja elinkeinon-
harjoittajien toiminnan mah-
dollinen vaikeutuminen enti-
sestään uuden Oulun raken-
tumisen ja muusta lainsää-
dännöstä johtuvien muutok-
sien johdosta. Mikäli yhteis-
tä maaseutuelinkeinotoimis-
toa ei perusteta, samojen
maaseutuyrittäjien asiat käsi-
teltäisiin jatkossa (riippuen
asiasta) kolmessa eri kunnas-
sa ja viranomaisessa (Oulu,
Pudasjärvi, Muhos).

Näin ollen on järkevää ta-
voitella näiden kolmen koko-
naisuuden käsittävää yhteis-
tä “maaseutuelinkeinotoimis-
toa”, jonne keskitettäisiin
maaseutuhallinto, ympäris-
töterveydenhuolto (sisältäen
eläinlääkintähuollon), ympä-
ristönsuojelu ja maatalouslo-

Aloite Pudasjärven kaupungilta

Yhteinen Maaseutuelinkeinotoimisto suurOulun kanssa
mitus. Näin turvattaisiin par-
haiten se, että voitaisiin riit-
tävällä osaamisella, ammat-
titaidolla ja kehittämishalul-
la parantaa ja edistää amma-
tissa toimivien maatalous-
yrittäjien asemaa ja panostaa
riittävästi todellisiin maaseu-
tuelinkeinon kehittämistoi-
miin.

Tällä hetkellä Oulunkaa-
ren ympäristöterveyden-
huolto on järjestetty nykyisen
lain edellyttämällä tavalla
kuntien yhteistoimintana
vuoden 2006 alusta lähtien.
Yhteistoiminta-alueeseen
kuuluvat Iin, Haukiputaan,
Yli-Iin, Pudasjärven, Utajär-
ven ja Vaalan kunnat. Kun-
nallisen ympäristönsuojelun
viranomaistehtävät ovat sa-
massa organisaatiossa lu-
kuun ottamatta Haukipu-
taan ja Vaalan kuntia.

Ympäristöterveydenhuol-
lon henkilöresurssit ovat Ou-
lunkaaressa 11 henkilötyö-
vuotta, johon sisältyy 5 eläin-
lääkäriä, 5 ympäristötarkas-
tajaa, ympäristöjohtaja sekä
toimistotehtäviä. Lisäksi sa-
massa organisaatiossa on
ympäristönsuojelun resurs-
sit.

Haukiputaan ja Yli-Iin
kuntien osuus Oulunkaaren
ympäristöterveydenhuollon
11 henkilötyövuoden henki-
löresursseista on 30 prosent-
tia. Jos kyseiset kunnat ir-
taantuvat uuden Oulun pe-

rustamisen seurauksena Ou-
lunkaaren ympäristöpalvelu-
jen alueellisesta organisaati-
osta, eivät jäljelle jäävät kun-
nat muodosta sellaisenaan
enää järkevää eikä lain edel-
lyttämää toimintakokonai-
suutta Lisäksi Oulunkaaren
maantieteellinen yhteys rik-

koontuisi, eikä se olisi enää
toiminnallisesti hyvä yhteis-
työalue. Myös eläinlääkäri-
päivystysalue jäisi hajanai-
seksi ja pieneksi, eikä sitä olisi
enää mahdollista pitää yhte-
nä päivystysalueena. Tär-
keällä sijalla on myös huoli
maatalouslomituksen järjes-

tymisestä viljelijöitä tyydyttä-
vällä tavalla.

Kaupunginhallitus kutsui
esityksen valmisteluvaihees-
sa myös MTK Pudasjärven
edustajat keskustelemaan asi-
asta. Puheenjohtaja Mari Käl-
käjän mielestä tuottajien mie-
lestä yhteistyö Oulun kau-

pungin kanssa turvaa viljeli-
jöille tärkeät eläinlääkäri- ja
lomituspalvelut ja siksi tuot-
tajajärjestö oli kannattamassa
kaupungin tekemää yhteis-
työaloitetta.

Heimo Turunen

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

SORKAN-
HOITAJA

EERO
KAIKKONEN
P. 040 591 2196
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Klapikoneen ja yleiskahmari Peto
400 työvälineen esittely keräsi per-
jantaina 24.9 Perhemarketin pihal-
le paljon kiinnostuneita katsojia.
Tehtaanedustaja Ville Koskelo ker-
toi, että Pudasjärvellä ollut esittely
keräsi eniten yleisöä koko “turneen”

Klapikone
herätti kiinnostusta

aikana eli noin satakunta ihmistä
kävi tutustumassa uuteen Pilke-
masteriin, jonka kehutaan olevan
markkinoiden nopein klapikone.

-Klapikoneita ostetaan joko po-
rukalla useampaan talouteen tai sit-
ten sitä ostavat henkilöt, jotka val-
mistavat halkoja myyntiin. Ja kuu-
lemma 3-5 taloutta suurempaa po-
rukkaa ei kannata kasata, että kone
tulee huollettuakin.

Kati Saukko
Klapikoneen esittely Perhemar-
ketin pihalla kiinnosti kovasti pu-
dasjärvisiä.

Ulkomaisten kuorma-autojen osuus
Suomen tieverkolla 7,3 % Suomen
Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n
järjestämä, tänään klo 12 päättynyt
raskaan liikenteen laskenta osoitti,
että laskentapaikkojen ohi ajoi 808
ulkomaista kuorma-autoa vuoro-
kauden aikana. Ulkomaisten kuor-
ma-autojen osuus oli 7,3 % raskaan
liikenteen ajoneuvoista. Laskennan
tulos ylittää moninkertaisesti viran-
omaisten aiemmat arviot.

Suomi menettää lähes ainoana
Euroopan maana huomattavan mää-
rän tuloja, joita muissa maissa peri-
tään ulkomaisilta ajoneuvoilta tei-
den käytöstä. Tilanne tulee pikaisesti
korjata ottamalla vinjettimaksut
käyttöön. Tällä hetkellä tiestön ra-
hoitus on sälytetty pelkästään suo-
malaisille kuljetusyrityksille ja muil-
le veronmaksajille. Samalla on pidet-
tävä huoli siitä, ettei nosteta koti-
maisten kuljetusyritysten kustan-
nusrasitetta.

Selvitys osoittaa myös kabotaasi-
liikenteen valvonnan tarpeen. Kuin-
ka moni ulkomaisista ajoneuvoista
oli laittomasti suorittamassa maam-
me sisäisiä tavarankuljetuksia, selvi-
ää vain valvontaa lisäämällä. Venä-
läisten ajoneuvojen osuus laskennas-
sa oli 2,4 %, vaikka niillä ei ole lain-
kaan oikeutta ajaa Suomen sisäistä
tavaraliikennettä.

Laskenta tehtiin 15.9. klo 12.00 ja
16.9. klo 12 välisenä aikana kahdek-
sassa eri mittauspisteessä. -Helsin-
ki: Vuosaaren satama - Turku–Pori
-alue: Naantalin satama, Turun lin-
ja-autoasema ja Porissa Helsingin-
tien ja Tampereentien risteys - Jyväs-
kylä: VT4–VT9, Vaajakosken liiken-
neympyrä - Mikkeli: VT5–VT14 ris-
teys Juvalla ja VT13–VT15 risteys
Ristiinassa - Oulu: VT4–VT8, Limin-
gan liikenneympyrä.
(Lähde www.deski.fi)

Suomen Kuljetus ja Logistiikka
SKAL ry 16.09.2010

Vinjettimaksut
käyttöön?
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485
kg

Tuoreet

SILAKKAFILEET
Säävaraus
Voimassa to-la 30.9.-2.10. 

Ruokamestarin

OSTERI 160
kpl

Ruokamestarin

NAHKIAINEN 250
kpl

Ruokamestarin kokonainen

SAVUSTETTU KIRJOLOHI 995
kg

Ruokamestarin

HERUKKA-
SILLIFILEEPALA 1495

kg

Tuore

SIIKA
Suomi 1595

kg

Ruokamestarin

SAVUSTETTU AURA-
JUUSTOLOHIFILEE 1790

kg

Tuore

AHVENFILEE
Suomi, säävaraus 1990

kg

Ruokamestarin

JÄTTIKATKARAVUT
liemessä 1995

kg

Ruokamestarin

GRAAVI- JA KYLMÄ-
SAVUSTETTULOHI
viipaleina 2195

kg

Ruokamestarin

SAVUPALLAS 2199
kg

Ruokamestarin

KIRJOLOHENMÄTI 2990
kg

PUNAINEN
PAPRIKA
Puola 249

rs1190
kg 149

kg

626
pkt1990

kg 149
kg

SUSHI-
ATERIA
230 g (27,22 kg)
pakaste

Hätälä Kalavalmis

KALA-
KASVISPIHVI
240 g (10,38 kg) 

Tuore Oulujärven

KUHAFILEE
Säävaraus
Voimassa to-la 30.9.-2.10.

Tuore ruodoton

LOHIFILEE
Norja
Voimassa to-la 30.9.-2.10.

Chiquita

ANANAS
Costa Rica

Ruokamestari maistattaa
Hätälän Kalavalmis Savulohipizzaa 

pe 1.10. klo 12-18.
Tervetuloa!

299
kpl

 
Hätälä Kalavalmis  

SAVULOHIPIZZAT
350 g (8,54 kg) 

APPELSIINI
Etelä-Afrikka

595
kg

089
kg

HK maustamaton

VILJAPOSSUN
ULKOFILEE
n. 1,8 kg

995
kg

Tuore kokonainen 

NIERIÄ
Ruotsi
Voimassa to-la 30.9.-2.10. 

Ahti anteliaana K-supermarketissa
Herkkutori tuotteet voimassa to-la 30.9.-2.10.

Hinnat voimassa to-su 30.9.-3.10., ellei toisin mainita

179
pkt

VALIO VOI
Normaalisuolainen
500 g

(3,58 kg) to-su 30.9.-3.10.

Torstaina 30.9. Joensuun Herkkuleipomon konsulentti klo 10-16

Perjantaina 1.10. Ämmänleivän konsulentti klo 10-16

Sähkötie 1 Pudasjärvi, puh. 0207 890 450

Palvelemme ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Hirvijahti alkoi lupaavasti Kokkokylässä

Kokkokylän Metsästysseu-
ran nylkyvaja sijaitsee Hin-
kulan Arton maatilan piha-
piirissä.

Hirvenmetsästykseen kuuluu hyvin oleellisesti makkaran paisto nuotiolla ja samalla
porukka saa vaihtaa kuulumisiaan.

Lauantaina 25.9 alkanut hir-
venmetsästys toi saalista
Kokkokylän hirviporukalle
heti ensimmäisestä ajosta, jol-
loin kaatui iso naaras. Sun-
nuntaina ajosta saatiin vasa ja

maanantai koiramies ampui
ison uroksen. Lupia Kokko-
kyläläisten porukalla on 5+4
ja hirviporukkaan kuuluu 15
henkeä. Metsästyksen johta-
jana toimii Arto Hinkula,

joka omistaa myös koiran.
Alueella on paljon hirviä.

Yksi hirvikolarikin on eh-
tinyt sattua metsästysseuran
alueella tänä syksynä ja itse
ajoin viime talvena hirven

päälle sekä melekeen päivit-
täin käy meidänkin pihalla
hirvet koiria reenaamassa.

Kati Saukko

Uudesta toimipaikastamme löydät kaikki palvelumme: 
Työkonemyynnin, varaosapalvelun, robottimyynnin ja 
robottihuollon. Tervetuloa tutustumaan uuteen toimi-
paikkaamme ja laajaan kone- ja laitevalikoimaamme 
osoitteeseen Teollisuuskatu 12, 93100 Pudasjärvi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:
Työkonemyynti: Janne Pietilä 050 038 1619
Robottimyynti: Markku Törmikoski 040 901 1244

NHK
keskus

Nurmesta
 maitolasiin!

Tutustu tuotevalikoimaamme www.nhk.fi 

RoRobbobobottttttiimimyyyyyyy ntnti:i: MMarkku Törmikosk::yyyy

   Työkoneisiin 0% rahoituskorko 

            31.12.2010 saakka!

Tule sopimaan 
tilavierailu ja näe 

Lely Astronaut 
toiminnassa omin 

silmin!

TERVETULOA 
NHK-KESKUKSEEN
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PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
PUH. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399

KAASU-
JÄÄKAAPPI 

VAKUUMIPAKKAAJA

KEMIALLINEN 
WC

PYYKIN-
PESUKONE
140w

JÄTEASTIA 
240L

ASEKAAPPI
7-aseelle

11-aseelle

AURINKO-
VOIMALA

KAASU-
LÄMMITIN

KAASULÄMMITIN 
LIEKKI

AURINKOKENNO 
VALOSARJA

KAASUKAMINA

VAKUUMIPUTKI 
alk. 

80w

65w

8900 6500

790039000

24900

28900

1890011900

95000

105000

189003950

1350

7900
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Humalainen asiakas uhkaili
sosiaalityöntekijää. Järjestys-
miestä lyötiin nyrkillä. Nämä
ovat tuttuja otsikoita iltapäi-
välehdissä. Puolet mielisai-
raanhoitajista, kolmannes so-
siaalityöntekijöistä, poliiseis-
ta ja vartijoista on kokenut
uhkaavia tilanteita työssään.
Varsinkin kunta-alalla väki-
valta on lisääntynyt viime
vuosina huomattavasti. Tut-
kimusten mukaan päihde-
riippuvaiset ja psykiatriset
tapaukset aiheuttavat yhä
enemmän vaivaa asiakasti-
lanteissa. Tähän ongelmaan
on törmätty myös Pudasjär-
vellä.

Suomessa on alkoholin
väärinkäyttäjiä puolisen mil-
joona ja huumeiden käyttäjiä
30 000. Monet narkomaanit
rahoittavat huumeiden käyt-
tönsä tekemällä pieniä tai
suurempia omaisuusrikok-
sia. Monista julkisista laitok-
sista on helppo varastaa ra-
haksi muutettavaa omaisuut-
ta: tietokoneita, printtereitä,
kännyköitä ja vastaavia lait-
teita. Niiden arvo katukau-
passa on vain murto-osa nii-
den hinnasta, mutta huumei-
den käyttäjät saavat kuiten-
kin niistä rahat päivittäiseen
huumeannokseensa. Varkaus
tapahtuu yleensä nopeasti.
Jos virastossa työhuoneen ovi
jää lukitsematta minuutiksi,
se riittää pitkäkyntiselle. Läp-
päri kainaloon ja juosten koh-
ti ulko-ovea. Usein tilanne on
niin nopea, ettei henkilökun-
ta ehdi reagoida ennen kuin
varas on jo kaukana.

Turvallisuuskouluttaja
Asko Mäkisen mielestä tällai-
set tilanteet ovat ehkäistävis-
sä, jos tietyt ovat aina lukos-
sa, kiinnitetään huomiota
alueella liikkuviin outoihin
ihmisiin ja asioita mietitään
yhdessä.

- Miten voin auttaa? Etsit-
tekö jotakin tiettyä henkilöä?
Nämä ovat hyviä kysymyk-
siä virastossa tai laitoksessa
liikkuville oudoille ihmisille.
Jos vastausta ei kuulu tai se
on epämääräinen, on syytä
epäillä kaverin liikkuvan

Väkivaltaa yhä enemmän
asiakaspalvelussa

epäilyttävillä asioilla, Mäki-
nen sanoi.

Mäkinen kehottaa järjestä-
mään asiakaspalvelutilan
niin, että sieltä on helppo läh-
teä turvallista reittiä pois uh-
kaavissa tilanteissa. Koskaan
ei saa olla sellaista tilannetta,
että jää nurkkaan eikä pako-
tietä ole. Pitää olla hätäpois-
tumisteiden lisäksi järjestel-
mä, millä voi pyytää apua
työkavereilta tai muilta lähei-
syydessä olevilta. Hälytys-
painikkeet ovat hyvä turva,
mutta niiden on oltava kun-
nossa ja hälytysyhteydet on
tarkistettava säännöllisesti.

Mäkinen kantaa huolta
yksin työskentelevien turval-
lisuudesta. Kioskiryöstöjä ta-
pahtuu melkein viikoittain ja
niissä saatetaan käyttää väki-
valtaa. Kaupan kassoilla uh-
kaavia tilanteita on päivit-
täin, varsinkin viikonloppu-
na on usein levotonta kau-
poissa. Laatikko olutta kaina-
loon ja juosten ulos ovesta.
Turvakamera tallentaa ta-
pahtuman, mutta varas saa-
daan harvoin kiinni. Ja jos
kaveri jääkin kiinni, se ei
merkitse hänelle useinkaan
mitään. Poliisin kirjoittamia
sakkoja ei tarvitse maksaa.

Toinen usein uhkauksia
saava ryhmä on kodinhoita-
jat ja muut yksin asiakkaiden
luona käyvät asiakaspalveli-
jat.

- Aina pitää ottaa kännyk-
kä tai hälytin mukaan koti-
käynnille. On hyvä myös
kääntää auto valmiiksi lähtö-
suuntaan. Oven takana kan-
nattaa kuunnella muutama
sekunti ennen sisään menoa.
Jos huoneessa on ylimääräi-
siä, heitä on syytä pyytää
poistumaan. Jos tilanteessa
on vaaran merkkejä, voi ker-
toa, että tulee käymään myö-
hemmin uudelleen. Ei kanna-
ta jäädä kinaamaan vaan läh-
teä mahdollisimman nopeas-
ti ulos. Humalainen ryyppy-
seurue voi olla arvaamaton,
Asko Mäkinen korostaa.

Timo Puolakanaho

Asko Mäkinen näyttää Jarmo Eskolalle, miten sidonta-
otteesta vapaudutaan.

Ylijohtaja Savolainen Murmanskissa:

Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston ylijohtaja Terttu
Savolainen korosti torstaina
23.9. Murmanskissa suoma-
lais-venäläisen yhteistyökon-
ferenssin avauspuheenvuo-
rossaan lähialueyhteistyön
pitkäjänteisyyttä ja alueläh-
töisyyttä.

-Vuosien mittaan lähi-
alueyhteistyön muodot ovat
kehittyneet. On tultu strate-
giselta tasolta yhä konkreet-
tisempaan yhteistyöhön ja
tätä yhteistyötä tehdään en-
tistä enemmän alueen ja pai-
kallisten toimijoiden kesken.
Vajaa 20 vuotta on kuitenkin
aika lyhyt aika kehittää yh-
teistyötä.  Silti on rakennettu
toimivat yhteistyörakenteet
Luoteis-Venäjän ja pohjoisen
Suomen välillä. Yhteistyön ja
kehittämisen mahdollisuuk-
sia on vielä paljon Barentsin
alueen maiden kesken, sekä

Lähialueyhteistyö vaatii
pitkäjänteisyyttä ja aluelähtöisyyttä

kahdenkeskisessä yhteistyös-
sä että EU-mahdollisuuksia
hyödyntäen.

Savolainen totesi, että ta-
loudellinen yhteistyö on
noussut yhä tärkeämmäksi
asiaksi. Yhteistyön perusta
luodaan kuitenkin Savolai-
sen mukaan hallinnon ja pal-
velusektoreiden verkostoitu-
misella, joka säteilee myön-
teistä signaalia myös yrityk-
sille, järjestöille ja kansalaisil-
le.

Puheensa lopussa Savolai-
nen korosti, että alueellisen
yhteistyön tuloksellisuuden
paras tae on asukkaiden tar-
peista, intresseistä ja luovas-
ta aktiviteetista lähtemisessä.

-Jatkossa on huolehdittava
siitä, että lähialueyhteistyötä
ja siihen liittyviä hankkeita
suunnitellaan ja toteutetaan
alueiden tarpeiden mukai-
sesti ja alueiden toimesta.

II Kansainvälinen arkti-
nen foorumi, suomalais-ve-
näläinen yhteistyökonferens-
si “Yhdessä pohjoiseen tule-
vaisuuteen” järjestettiin Mur-
manskissa 23.-24.9. Konfe-
renssin järjestivät Murmans-
kin aluehallinto, Suomi-Ve-
näjä-seura sekä Pohjois-Suo-
men aluehallintovirasto.

Ulla Niemelä

Ylijohtaja Terttu Savolainen korosti, että alueellisen yh-
teistyön tuloksellisuuden paras tae on asukkaiden tarpeis-
ta, intresseistä ja luovasta aktiviteetista lähtemisessä.

Pudasjärveltä yhteistyö-
konferenssiin osallistui
kaupunginjohtaja Kaarina
Daavittila, joka kuuntele-
massa tulkattua puhetta.
Kuva Pentti Åman.

Kylämarkkinat Kipinässä

Markkinamyyjinä ympäri vuoden kiertävät Anneli ja Markku Kujala Lestijärveltä olivat tulossa Rovaniemen syys-
markkinoilta ja menossa Tyrnävän perunamarkkinoille. Kipinän kylä oli heille sopivasti matkan varrella. Kujaloiden
myyntivaunussa oli käsineitä, päähineitä, lompakoita ja laukkuja. –Laukku Markuksi ne monet minua kutsuvatkin,
totesi Markku Kujala.

Kipinän ensimmäiset kylä-
markkinat järjestettiin perjan-
taina 24.9 A&A Niemitalon
pihalla. Markkinamyyjiä oli

paikalla useita ja myös perä-
konttikirppis- ja vinttidivari
tavaraa oli myytävänä. Esil-
lä oli Kimmo Takaraution tai-

detta. Teuvo Kalliola ja Aila
Siuruainen-Kalliola esittivät
hanuri- ja kontrabassomu-
siikkia. Lapsille oli talutus-

ratsastusta. Markkinatapah-
tumasta on tarkoitus tehdä
perinne ja kyläaktiiveilla oli
muitakin suunnitelmia ylei-
sötapahtumista tulevan vuo-
den aikana. Markkinoista li-
sää ensi viikon lehdessä. (ht)
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Lähdimme iloisin mielin tors-
taiaamuna 23.9 Karhupajan-
porukan kanssa kohti Oulun
Eteenpäin- messuja, jotka oli-
vat tarkoitettu urastaan vie-
lä empiville nuorille. Oulu-
halliin sisään päästyämme
olikin aika tutustua koulujen
ja työpaikkojen tarjontaan,
joten lähdimme kiertelemään
ja kaartelemaan jos vaikka
löytyisikin jotain mielenkiin-
toista. Aikamme muotinäy-
töksiä katsottuamme, kojuja
kierrettyämme, golfia pelat-
tuamme ja onnenpyörästä
voitettuamme löysimme mie-
lenkiintoisen kohteen; polii-
sit.

Aikani poliisiopistosta ja
poliisin työtehtävistä kysel-
tyäni, olikin aika puhua po-
liisien työllistymisestä. Kuten
tiedämme, niin poliisien vir-
kojen määrä on alkanut vähe-
nemään, mikä tähän on syy-
nä?

-Elämme niin sanottua la-
makautta, jolloin on pakko
vähentää työntekijöitä, mut-
ta ei syytä huoleen. Poliisien
työllistyminen on ollut jo

Eteenpäin-messuilla apua työpaikan etsimisessä

Lavalla esiintyivät mm. KPAMK, Pietarsaaren turkisalan opiskelijat sekä OAMK kulttuurin/tanssin opiskelijat.

Matti Kärkkäinen, Marko Outila ja Ilkka Kosamo tutustumassa poliisien työhön.

Vuokko Kela, Mari Keränen ja Henna Tolonen seuraa-
vat muotinäytöstä.

kymmeniä vuosia vuoristora-
taa. Vuoteen 2012 mennessä
kaiken pitäisi taas olla kui-
tenkin kunnossa.

Poliisiopistosta valmistuu
vuosittain n. 300–400 Poliisia,
kuinka heidän käy?

-Suurin osahan heistä jou-
tuu aluksi kortistoon etsi-
mään muita töitä, mutta jos
ei ole kranttu, niin kyllä heil-
lekin löytyy töitä vartioina ja
muina pelastus-työntekijöi-
nä. Vanhempi-ikäryhmä al-
kaa lähivuosina jäädä eläk-
keelle, niin tarvitsemme aina
lisää nuoria poliiseja. Joten
jos vain jaksaa odottaa niin
kyllä sitä poliisin tehtäviin
pääsee.

-Poliisien määrän pitäisi
lisääntyä 2020 mennessä noin
800, joten jos haluat opiskel-
la poliisiksi, niin se kannat-
taa, sillä lähivuosina pitäisi
varmasti löytyä töitä.
Lisää tietoa poliiseista.
www.poliisi.fi

Karhupaja harjoittelija
Marko Outila

Hirvenmetsästys alkoi lauan-
taina 25.9. Maanantai-iltaan
mennessä eli kolmen päivän
jälkeen oli Pudasjärvellä kaa-
dettu 115 hirveä, josta kaato-
prosentiksi tuli 5,1 prosenttia.
Hirvet näyttävän olevan Tai-
valkosken suunnalla, sillä
kahden päivän jälkeen siellä
kaatoprosentiksi oli noussut
peräti 24.

Riistanhoitoyhdistyksen
toiminnanohjaaja Mikko Leh-
tolan mukaan Pudasjärvellä
ei näytä olevan hirvien kes-
kittymää missään päin aluet-
ta. Metsästysporukoilta tul-
leiden viestien mukaan hir-
vet kuulostaa olevan hukas-
sa joka puolella. Monet seu-
rueet ovat jääneet ilman kaa-
toja ja joidenkin seurueiden
kohdalla ei ole edes nähty
hirviä. Muutoin metsästys on
alkanut hyvin, mitään haave-
reita tai poikkeavuuksia ei
ole tullut esille, ainoastaan
hirvistä on ollut pula. (ht)

Hirviä niukanlaisesti

Ruuhensuon Metsästäjien 18-vuotias Miikka Harju kaatoi ensimmäisenä metsästys-
viikonloppuna komean 16 piikkisen sarvipää hirven. Kaatoja on hänellä aiemminkin
viime vuosilta, mutta näin komea sarvipää on hänen ensimmäisensä.

Kiitokset kuvista
Viime viikon lehdessä oli Rauni Räisäsen kirjoittama juttu
Livon kyläkuhinoista. Kuvat juttuun oli ottanut Jouko Palo-
mäki, joka oli jäänyt toimitukselta jutun yhteydessä mainit-
sematta. Kiitos Joukolle hyvistä kuvista!

Heimo Turunen
päätoimittaja

Rakennusmestari
Ensio Kauppila
puh. 050 345 3680
Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelua Pudasjärvellä

Soita,

kerron lisää.
pyydä tarjous,
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Kolmen käsistään taitavan
naistaiteilijan yhteinen ho-
peapajayritys Kulkurin Ho-
peaSeppä sai alkunsa muuta-
ma vuosi sitten kansalais-
opiston järjestämältä hopea-
lankakurssilta. Rakkaus ho-
peakoruihin leimahti liekkei-
hin reilut kaksi vuotta sitten,
jolloin korutaiteilijat päätti-
vät perustaa yrityksen, jossa
myydään Minnan (Karppi-
nen), Liisan (Korva) ja Tiinan
(Salonpää) tekemiä koruja.
Koruista huokuu yksilölli-
syys, taidokkuus ja taiteelli-
suus.

Koruntekijät saivat innos-
tuksen kansalaisopiston
kurssilta ja sen jälkeen he itse
hakivat korun tekemisen tek-
niikoista tietoa. Myös eri ho-
peasepät antoivat heille neu-
vojaan.

Hopeakoruinnostuksen
saaneet korutaiteilijat käyttä-
vät koruissaan hopean lisäk-
si arvostettuja swarovskin
kristalleja sekä puolijalokiviä.
Lähiaikoina he saavat mark-
kinoille Pudasjärven kneis-
sistä suunnittelemansa koru-
setin, joka käsittää kaula-,
ranne- ja korvakorut.

- Valmistamme kaikki ko-

Käsityönä laadukkaita hopeakorujaKäsityönä laadukkaita hopeakorujaKäsityönä laadukkaita hopeakorujaKäsityönä laadukkaita hopeakorujaKäsityönä laadukkaita hopeakoruja

Kulkurin HopeaPuoti on helmikuussa
2008 kolmen pudasjärveläisnaisen perus-
tama yritys, jossa valmistetaan käsityönä

hopeakoruja 925 Sterling-hopeasta.
Käsintehtyjen korujen valikoima on laaja
käsittäen monenlaisia hopeakoruja kai-

kenikäisille.

rut ja ketjut alusta loppuun
käsin hopealangasta muun
muassa punomalla ja tako-
malla. Valmiit korut käsitel-
lään kemiallisesti tummumi-
sen hidastamiseksi, Minna
kertoi Livon myyntipisteessä,
joka on ollut toiminnassa vii-
me vuoden elokuusta lähtien.

Kaikki Kulkurin Ho-
peaPuodin valmistamat ko-
rut ovat leimattuja nimi - ja
pitoisuusleimalla. Laajasta
valikoimasta on noussut esil-
le joitakin asiakkaiden suo-
sikkeja kuten kuningasketju,
onnensydän, karneoli, matto-
ketju, kaulakääty, kolmen
kukan Matilda, kesän tuoksu,
lk99, ms9 ja lk10. Samanlai-
sia koruja ei tee kukaan muu,
poikkeuksena ovat jo viikin-
kien ajoilta tulevat ketjumal-
lit. Hopeaseppien koruvali-

koima muuttuu jatkuvasti,
joten yrittäjät eivät ehdi lait-
taan niitä nettiin, kun osa jo
menee kaupaksi. Parhaiten
uutuudet näkee Minnan ko-
din yhteydessä Livolla ole-
vassa puodissa sekä messuil-
la.

Kulkurin HopeaPuodilla
on näyttävät yrityssivut ne-
tissä, jossa näkee koruista
otettuja valokuvia ja samalla
voi näppärästi tilata halu-
amansa korun postin välityk-
sellä. Minnan mukaan yrityk-
sen koruvalikoima muuttuu
jatkuvasti, joten ajan tasalla
pysyy parhaiten seuraamal-
la yrityksen sivuja. Kävijälas-
kurin mukaan sivuilla käy
runsaasti asiakkaita, jopa yli
30 000 kävijää vuodessa.

- Olemme saneet hyvin
paljon tilauksia netin kautta

ja se on nykyisin päämarkki-
nakanavamme. Koruja myy-
dään myös Käsityömyymälä
Amaliassa ja SyöteShopissa,
joka vasta aloitti korujen
myynnin. Myös ne ovat tär-
keät myyntikanavamme,
Minna kertoi.

Yritys on panostanut tun-
nettavuuteen. Minnan mu-
kaan viime vuosi oli yrittäjil-
le raskas, koska he olivat lä-
hes joka viikonloppu erilaisil-
la messuilla mukana. Mes-
suilla mukana oleminen on
kuitenkin kannattanut, sillä
asiakaskunta on laaja. Verk-
kokauppa on korujen pää-
markkinakanava messujen
lisäksi.

Kulkurin HopeaPuodin
vahvuutena on hyvän laadun
lisäksi yksilölliset korut.

-  Valmistamme korut
myös asiakkaan omien mitto-
jen mukaisesti. Esimerkiksi
juhlapäivänviettäjälle voi tee-
tättää hyvin yksilöllisen ko-
run. Hyvin paljon tilataan
koruja morsiamille. Morsian
itse voi olla suunnittelemas-
sa korunsa.

Mistä tuli yritykselle kan-
sallisromantiikkaan viittaava
nimi Kulkurin HopeaPuoti?

Livolla olevasta Kulkurin HopeaPuodista löytyy mo-
nenlaisia hopeakoruja. Minna Karppinen esittelemäs-
sä ketjun tekemistä, jossa hän tarvitsee monenlaisia
työkaluja.

- Kulkurin Hopeapuodin
nimi tuli alunperin siitä, kun
meillä ei ollut kiinteää myyn-
tipistettä ja kuljimme paljon
ympäri Suomea myymässä

koruja. Lisäksi ketjuntekovä-
lineet olivat aina matkassa
minne ikinä menimmekin,
jopa lomareissuilla, Tiina tar-
kensi.

Teksti Rauni Räisänen
Kuva Jouko Palomäki
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudastorilla ilmoittaminen on  yksityi-
sille henkilöille ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi
kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista mak-
su on 15 euroa +alv (18,45 e). Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen
ilmoitus on 15 euroa +alv (18,45 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI ILMOITA
ILMAISEKSI!

Traktorin peräkärry.  Vain edul-
liset. Kantavuus 5 tonnia. Kipis-
tä ei haittaa. puh. 0400-166655.

Hirvikivääri Tikka 9,3x62 ros-
teri, kiikarilla. 040-7226101.

15" kesärenkaat Avensis ja To-
yota Carina E, aluvanteilla
Hp.170€. 13" talvirenkaat, jako
4x114,3 Hp. 80€, p. 0440 923
946.

Polkupyöriä. Naist. 3 vaihtei-
nen, jalkajarrut. Naist. vakio, jal-
kajarrut. Tytt. vakio, jalkajarrut.
Tytt. 3 vaihteinen, jalkajarrut.
Poik./ tytt. Raleigh, jalkajarrut.
Upea paksurenkainen mummo-
p. Siistikuntoinen Jopo. Otan yli-

Vuokrataan 29m2 yksiö kes-
kustasta, p. 040 539 5042.

MYYDMYYDMYYDMYYDMYYDÄÄNÄÄNÄÄNÄÄNÄÄN OSOSOSOSOSTETTETTETTETTETAANAANAANAANAANmääräiset joutilaat. Soitellaan
P.   040 5042814

Kerrostalokaksio Puistotiellä
65m2, oma sauna. Tied. 040
756 5968 ilta. tai 041 433 1102.

Oloh. pöytä ja kaksi penkkiä.
Sopii myös mökille.  Myytävä-
nä myös pehmokoiria, johdoton
(musta) pöytäkännykkä, kirja-
hyllyn alakaappi. Otan vastaan
Abban ja Souvareiden CD-levy-
jä. P. 040 251 3289.

Pinnasänky, patja, reunuspeh-
musteet ja päiväpeite hp. 80.
Kaksi valkoista hissivalaisinta.
P. 040 595 4127.

VUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRATTTTT-----
TTTTTAAAAAVVVVVANANANANANAAAAA

HALHALHALHALHALUTUTUTUTUTAANAANAANAANAAN
VUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRATTTTTAAAAA

Halli/varasto/harrastetila.
Puh. 0400 389 004.

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Jumalan sanansaattajatHARTAUS

Perhemessu
seurakuntakodissa su 3.10.
klo 12. Jaakko Sääskilahti,
Keijo Piirainen, lapsikuoro.
Kirkkokahvit.
Messu
Sarakylän kappelissa su 3.10.
klo 10, Juha Kukkurainen,
Jukka Jaakkola.
Vanhusten kirkkopyhä, kirk-
kokahvit ja juhla. Omaiset
huolehtikaa vanhukset juma-
lanpalvelukseen, mahdolli-
suus käyttää kirkkotaksia,
omavastuu 3€ edestakainen
matka.
Kuorot: Lapsikuoro ke 6.10.
klo 17-17.45 , Vox Margarita
ke 6.10.klo 18. kirkkokuoro to
30.9. ja to 7.10. klo 18 ja  ja
nuorisokuoro to 30.9. ja to
7.10.  klo 16.30.
Lähetyksen kirpputori
auki 6.10. lähtien  keskiviik-
koisin klo 10-13 talkootuvas-
sa, tuoretta pullaa, kahvia ja
arpoja. Otetaan vastaan puh-

taita vaatteita ja liinavaattei-
ta.
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityötalon
yläkerrassa ma 4.10. klo 18.
Ystävänkammari
seurakuntakodissa ti 5.10. klo
12-14.
Äitien iltapäivä
Hilturannassa  la 16.10. klo
13-21. Päivän ohjelmassa
mm. hyvää ruokaa, pajutöi-
tä, saunomista ja rentoa yh-
dessäoloa. Päivän aikana (klo
14-20) mahdollisuus pieni-
muotoisiin (20min) kasvo- ja
jalkahoitoihin sekä hieron-
taan, 5€/hoito. Tervetuloa ja
hartaus klo 13,  tulokahvit
13.30, pajutyöt 14-16,  päiväl-
linen 16.15, vapaata yhdessä-
oloa ja saunomista, iltapala
klo 20, rukouspolku ulkona
klo 20.30. Ilmoittautumiset
ruokavalioineen kirkkoher-
ranvirastoon ma 11.10 men-
nessä, Lastenhoitoa ei ole jär-
jestetty.
Rippikoulun
talvitunnit ERÄ ja MUUT-
ryhmä la 2.10. klo  10-13.15
seurakuntakodissa.
Kokkikerhoihin on ilmoit-
tautuminen.
Ilmoittautumiset p. 040 571

4636 / Tiina Inkeroinen (ar-
kisin klo 9-16). Kokkikerhoi-
hin mahtuu 10 ensimmäisek-
si ilmoittautunutta lasta /
kerho.
Perhekerhot:
Seurakuntakodissa maanan-
taisin klo 10 - 13 ja torstaisin
klo 10 -13, Petäjärinteen ky-
lätalossa maanantaisin klo 10
-13 ja Puhoksen koululla
torstaisin klo 10-13.
Lapsiparkki
keskiviikkoisin 10-13 seura-
kuntakodissa. Parkki on tar-
koitettu 1 – 6-vuotiaille, park-
kiin voi varata lapselle pai-
kan etukäteen kirkkoherran-
virastosta 08-8823100. Lisä-
tietoja Marja-Sinikka Luok-
kanen 040-5714629.
Rauhanyhdistykset:
Kodinilta  Kurenalan ry:llä su
3.10. klo 17 (alustus Kari Lou-
hisalmi). Sarakylässä käsityö-
ilta Maija Kummalalla pe
1.10. klo 19 ja lauluseurat Elsa
Puhakalla su 3.10. klo 19.
Kastettu:
Onni Noeli Kantoniemi, Hel-
mi Sylvianna Hiltula
Haudattu:
Sylvi Maria Hiltula 90 v, Erk-
ki Jalmari Räisänen 78 v

Varhaisnuorten kerhot syksyllä 2010
Maanantai klo 17 - 18.30 Kokkikerho 6-9v. seurakuntatalo, kirpputori
Maanantai klo 17 - 18.30 Puuhakerho 10-12v. seurakuntatalo, Rönö
Keskiviikko klo 17 - 18.30 Kokkikerho 10-12v. seurakuntatalo, kirpputori
Torstai klo 17 - 18.30 Puuhakerho 6-9v. seurakuntatalo, Rönö
Perjantai klo 17 - 18.30 Puuhakerho Livon koulu

Pudasjärviset voitokkaita
Metsätaitokilpailussa Yli-Iissä

Pudasjärven, Iin ja Yli-Iin
väliset yleiset metsätaitokil-
pailut käytiin keskiviikkona
22.9. Yli-Iissä Kierikin maas-
tossa, sillä järjestelyvuorossa
oli Yli-Iin Metsänhoitoyhdis-
tys. Sää suosi kilpailua, yöl-
linen sade-alue siirtyi sivuun
juuri kilpailun alettua. Pu-
dasjärviset pärjäsivät kisassa
hienosti Parhaille pisteille
pääsi Eero Honkanen ja Ahti

Ruonala oli hyvänä kakkose-
na. Kymmenen parhaan jou-
kossa oli puolet pudasjärvi-
siä. Kisassa oli viitisenkym-
mentä osallistujaa, kun mu-
kaan otetaan yli-iiläisten
osallistujien naisten ja nuor-
ten sarja.
(ht)

Tuloksia:
1 Eero Honkanen Pudasjärvi

151 pistettä, 2. Ahti Ruonala
Pudasjärvi 142, 3. Pekka Aal-
to Yli-Ii 145.
Pudasjärvisten sijoituksia: 7.
Aslak Jaara 138, 8. Kullervo
kanniainen 136, 9. Rauno Hil-
tula 136, 16. Reijo Vuorinen
131, 22. Taito Säkkinen 127,
29. Pentti Matila 120, 32. Paa-
vo Viitala 112, 33. Tuomo
Marttila 110.

Lomamökin osto
tarkkaa puuhaa

Riitta ja Ossi Närhi arvos-
tavat pohjoisen oloissa
kasvaneista männyistä
tehtyä Kontiotuotteen hirsi-
mökkiä, jonka kokoamisen
he aloittavat lähiaikoina.

Mökkitontilla ennestään sijaitsevat pyöröhirrestä tehdyt mökkitupa ja rantasauna saa-
vat pian seurakseen samantyylisen huvilan.

Loma-asuntomarkkinoilla on
valinnan varaa. Pääkaupun-
kiseudulla asuva Riitta ja
Ossi Närhit ovat käyneet
monia neuvotteluja eri huvi-
lafirmojen kanssa, mutta pää-
tyivät Kontiotuotteen Hon-
gisto-malliin.

- Vaakakupissa eniten pai-
noi hinta-laatu -suhde ja hyvä
toimituspaketti, Närhit ker-
toivat.

Hädintuskin on saatu vii-
meiset venetsialaiskynttilät
sammutettua, kun toiset
suunnittelevat jo seuraavaa
mökkikauttaan. 1970-luvulta
lähtien Pudasjärven rajamail-
la mökkeilleet Riitta ja Ossi
Närhi aloittavat lähipäivinä
uuden lomamökin rakenta-

misen. Mökin tupaantuliaisia
he ovat aikeissa viettää vielä
tämän vuoden puolella -
ehkä joulunaikaan.

- Juhannuksen seudulla
olemme valaneet perustukset
ja syyskuun puolivälin paik-
keilla aloitamme Kontiotuot-
teen toimittaman hirsimökin
pystyttämisen, Närhit sanoi-
vat Hongisto-mökin rakenta-
misurakasta, jonka he aikovat
tehdä omana työnään.

Närhit kertoivat jo jonkin
aikaa suunnitelleensa isom-
paa mökkiä 1976 vuoden
paikkeilla rakennetun pie-
nehkön hirsimökin tuntu-
maan. Tuolloin tehty mökki
pysyy edelleen suvun omis-
tuksessa samoin kuin ranta-
sauna, jonka Riitan isä on ai-
koinaan tehnyt kalastusma-
jakseen.

- Koska lapsemme ovat
aikuistuneet ja lastenlastem-
me määräkin tuntuu olevan
jatkuvasti kasvusuunnassa,
lisätilan tarve on tullut tar-
peelliseksi. Jos kaikki viisi
lastamme saapuisivat perhei-
neen samaan aikaan tänne
lomailemaan, meillä olisi tosi
ahdasta nykytiloissa, 12 lap-
senlapsen mummi Riitta När-
hi tuumaili elokuun lopulla

mökkilomallaan.
Uudesta mökistä tulee

puolitoistakerroksinen pyö-
röhirsihuvila, jossa lämmin-
tä asuintilaa on alakerrassa
noin 50 neliötä. Yläkerran
vintillä on lähes yhtä paljon
nukkumatilaa. Närhien valit-
semassa mökkimallissa on
runsaasti ikkunoita, jotka
avautuvat rauhalliselle erä-
maalammelle. Mökin pää-
dyssä olevilta ala- ja yläkuis-
teilta voi myös ihailla lam-
men elämää, kuten keväisin
joutsenten ja muiden vesilin-
tujen soidinmenoja ja syksyi-
sin muuttoon valmistautu-
vien lintujen askareita.

Riitta ja Ossi Närhi halua-
vat uudessa huvilassaan asua
ja viihtyä luontoa säästävien
ratkaisujen turvin. Mökki
lämmitetään puulla ja siihen
ei tule sähköjä eikä vesiklo-
settia. Perhe aikoo nauttia
luonnonvalosta ja kynttilöi-
den tuomasta tunnelmasta.
Tosin kaasua he tulevat jon-
kin verran hyödyntämään
mökkiratkaisuissaan, kuten
he ovat tähänkin saakka toi-
mineet.

Rauni Räisänen

Järj. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon opiskelijat. Tuotto menee opintomatkan hyväksi.

400-luvulta lähtien on syyskuun
29. päivä omistettu ylienkeli Mi-
kaelille. Taistelu, jonka hän kävi
pimeyden valtoja vastaan, liittyy
pääsiäiseen. Kristus on saavutta-
nut ratkaisevan voiton pahan val-

loista, mutta taistelu jatkuu edel-
leen maailmassa. Myöhemmin
mikkelinpäivästä on tullut kaik-
kien enkelien päivä, jolloin tut-
kistellaan heidän merkitystään ja
tehtäviään. Jumalan sanansaatta-

jina enkelit suojelevat ja opasta-
vat ihmistä ja muistuttavat häntä
Jumalan tahdon mukaisesta elä-
mästä. Mikkelinpäivää vietetään
29.9. tai, jos se on arkipäivä, seu-
raavana sunnuntaina

KIRPPUTORI
Varsitie 6 (entinen Vaatehuone) PE 1.10.2010, klo. 09.00-14.00
Myytävänä mm. *Kahvia *Leivonnaisia *Vaatteita *Koriste-ja kupariesineitä

Siivousvälineiden esittely
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L i i k e h a k e m i s t o

!

Timanttihionta 
Ultraäänihoidot 
Jalkahoidot 
Parafiinihoidot 
Kasvohoidot 
Kestovärjäykset 

Satu Hinkula 
SKY -kosmetologi 
Postimiehentie 7 
p. 045 208 5655 

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja 

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

Puh. 040 5819930

Ota yhteOta yhteOta yhteOta yhteOta yhteys pys pys pys pys p..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

Liikehakemisto
on edullista ilmoitustilaa!

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

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

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

TAKSIPALVELUITA

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

TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

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

 • 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

MAANSIIRTO, KAIVIN-
KONE, LUMITÖITÄ

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

Teollisuustie 8 Pudasjärvi

HAUTAKIVET

KIINTEISTÖHUOLLOT,
RAKENTAMINEN,

REMONTIT
KAUNEUDENHOITOA ,

HIERONTAA, FYSIOTERA-
PIA , KUNTOSALI

Metallityöt
Metallirakennus

METALLITÖITÄ

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

Tmi Jari Konttila
puh. 0400 697 509

Kelankylä

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

§ 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

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

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

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

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

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila Pudasjärvellä
Virpi Hämeen-Anttila kertoi tuotannostaan Pudasjärven kirjastossa 23.9.

-Nuoruuden  haaveenani oli
tulla muusikoksi tai kuvatai-
teilijaksi. Vasta toisella sijal-
la oli kirjailijan ammatti.  ker-
toili Hämeen-Anttila, jota on
kirjoittamisen ja yliopisto-
opettajan työn lisäksi työllis-
tänyt laaja-alainenkirjojen
kääntäminen. Hämeen-Antti-

la on kirjoittanut kahdeksan
kirjaa. Ensimmäisen kirjan,
Suden vuosi, vuonna 2003.
Hänen uusin teoksensa jul-
kaistaan kohta. Romaanit si-
joittuvat pääkaupunkiseu-
dulle ja monet teoksista kä-
sittävät ihmisten juuria ja
identiteettiä. Ne kulkee vah-

vana teemana teoksissa. Hä-
meen-Anttila on myös tyttä-
rensä Marian kanssa tehnyt
kolme nuorten kirjaa ja mie-
hensä Jaakko Hämeen-Antti-
lan kanssa kaksi tietokirjaa.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Syötteen ruskaisissa maise-
missa järjestettiin viime syk-
syn tapaan Polkusoitto. Rei-
lu kaksikymmentä musiikin
ja luonnon ystävää kokoon-
tui Syötteen luontokeskuksen
auditorioon tiistaina 21.9.
nauttimaan musiikista. Mu-
siikkitarjonnasta vastaavan
Duo Makkosen & Jokisen
ohjelmisto koostui entiseen
malliin luonto- ja metsäaihei-
sesta perinnemusiikista.
Edellisellä kerralla Polkusoit-
to järjestettiin Anninkoskella,
mutta tänä vuonna tapahtu-
ma siirrettiin sisätiloihin epä-
vakaiden säiden vuoksi.
Tämä ei kuitenkaan tunnel-
maa haitannut, sillä musiikin
myötä kuulijat pääsivät luon-
non tunnelmiin.

Laulun ohessa kuultiin
viulun, harmoonin, kaksirivi-

POLKUSOITOSSA SYÖTTEELLÄ
sen haitarin, kitaran ja pimp-
paraudan soitantaa. Jyri Mak-
konen ja Esa Jokinen kertoivat
soittamisen välissä myös lau-
luihin liittyviä mielenkiintoi-
sia tarinoita. Monet kappaleet
olivat yleisölle entuudestaan
tuttuja, mutta joukossa oli
myös harvinaisempaa mu-
siikkia. Konsta Jylhän 100-
vuotissyntymävuoden kunni-
aksi kuultiin monia hänen sä-
veltämiään kappaleita. Myös
yleisöllä oli mahdollisuus
esittää omia musiikkitoivei-
taan.

Syksyinen polkusoitto oli
jälleen mieliin painuva tapah-

Jyri Makkonen ja Esa Joki-
nen kertoivat soittamisen
välissä myös lauluihin liitty-
viä mielenkiintoisia tarinoi-
ta.

tuma. Ehkäpä ensi syksynä
pääsemme taas tunnelmoi-
maan metsä- ja luontoaiheisen
musiikin parissa.

teksti Irja Leppänen,
kuva Jena Nivakoski
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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!

Aikapuu Metsähallituksen 150-vuotisjuhlanäyttelyssä lap-
set ja nuoret kertovat elämästään ja itsestään eri vuosikym-
menillä 1850-luvulta nykypäivään 1.8. - 30.9. Syötteen luonto-
keskuksessa.
Ensipuraisu 5.9.-29.9.  Veikko Laakson ja Kaisa Holmströmin
näyttely. Pudikissa klo 15-20 (ma-ke), 14-17 (la-su) Järj. Kulttuu-
ritoimi.
Kyläkuhinat 30.9. Puhoksella Möykkälässä klo 18-20,
21.10. Niemitalon Juustolassa klo 18-2 ja 18.11. Korpisella Ky-
lätalolla klo 18-20. Tervetuloa kyläläiset!
Hiljaisuuden päivä 8.10. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Paik-
ka Syötteen luontokeskus  Järj. Syötteen luontokeskus.
Kurenkoskessa tanssit 9.10.  esiintyy Arja Havakka, 23.10.
Maarit Peltoniemi, 5.11. Ässät
Puiden kansa 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Rit-
va Kovalaisen ja Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympä-
röivästä uskomusperinteestä ja hengestä suomalaisessa kult-
tuurissa.
Kylämaisemat kuntoon -iltatilaisuus Kaupungintalolla 20.10.
klo 18-20.30.  Avaus, Kaarina Daavittila, Pudasjärven kaupunki.
Tilaisuuden järjestävät Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän tee-
maryhmät, Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry,
ProAgria Oulun YmpäristöAgro hanke ja Pudasjärven kaupunki.
Tilaisuus on avoin kaikille, mm. asukkaille, maanomistajille, vilje-
lijöille, yhdistyksille ja kylien kehittäjille. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset 18.10.2010 mennessä tarjoilujen järjestämiseksi mielui-
ten sähköpostitse, toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto:
pirjo.hongisto@jomma.fi, puh. 040 7393925. Kahvitarjoilu klo
17.30.
Kirkkomusiikkiviikko
Seurakuntakeskuksessa  1.11. Järj. Pudasjärven seurakunta
Tanssit Hetepirtillä 6.11. klo 21-01. Esiintyy Naseva.  Tanssit
11.12. klo 21-01, tanssittajana Haavekuva. Järj. Hetejärven Nuo-
risoseura.
Lasten tapahtumapäivä 14.11. Syötteen luontokeskuksessa.
Puuhaa lapsille ja lapsenmielisille. Tänä vuonna tapahtuman tee-
mana on monimuotoinen luonto!  Järj. Syötteen luontokeskus.

Pudasjärven kaupungin
KULTTUURITOIMEN

KERHOTOIMINTA
SYKSY 2010

SATUTEATTERI alle kouluikäisille

25.9. - 27.11.2010 ja 15.1.-2.4.2011
joka toinen lauantai klo 10-12
Salikki, Lukiontie 4

Ohjaajana Kaarina Nevanperä
Apuohjaaja Iida Säynäjoki
 kurssimaksu 22 €/ 22 tuntia

 Yhteistyössä kulttuuritoimi ja kansalaisopisto

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄRYHMÄ
joka toinen lauantai klo 12-16.00

25.9. - 27.11.2010 ja 15.1.-2.4.2011
joka toinen lauantai klo 10-12
Salikki, Lukiontie 4

Ohjaajana Kaarina Nevanperä
Apuohjaajat Marja-Liisa Väyrynen ja Sanna Pihlaja
kurssimaksu 33€/ 44 tuntia

Yhteistyössä kulttuuritoimi ja kansalaisopisto

ILMAISUTAIDON TEATTERIRYHMÄ
 - kulttuurit kohtaavat –  10-18-vuotiaille
 joka toinen lauantai klo 16-18

Kurssi on tarkoitettu paikallisnuorten lisäksi
eri kulttuureista tuleville maahanmuuttajanuorille.
25.9. - 27.11.2010 ja 15.1.-2.4.2011
joka toinen lauantai klo 10-12
Salikki, Lukiontie 4

 Ohjaajana Kaarina Nevanperä
 Apuohjaaja Marja-Liisa Väyrynen
 kurssimaksu 22 €/ 22 tuntia
Yhteistyössä kulttuuritoimi ja kansalaisopisto

LASTEN KUVATAIDEKERHOT
jatkuvat maanantaisin Taidehuone Pudikin
 rakennuksessa 4.10 alkaen

2-4 vuotiaat  klo 17-18
5-6 vuotiaat klo 18.15-19.15

Ohjaajana Kari Tykkyläinen
kerhomaksu 25 €

Järj. Kulttuuritoimi

MEDIAKERHO 10-15 –vuotiaille
videokuvauksesta ja editoinnista
kiinnostuneille nuorille, 20.10  alkaen

Kokoontuu kulttuuritoimiston kerhotilassa,
Lukiontie 4
- keskiviikkoisin klo 15.15-16.30, -

Kerho-ohjaajana Birgit

Ilmoittautumiset paikanpäällä!
Kerhomaksu 25€

Järj. Kulttuuritoimi

Kaikki uudet ja entiset kerholaiset, tervetuloa mukaan
harrastamaan ja tekemään yhdessä mukavia juttuja!

YHTEYSTIEDOT:
Pudasjärven kaupunki, kulttuuritoimisto,
Lukiontie 4, 93100 PUDASJÄRVI
(PL 10, 93101 PUDASJÄRVI)
Puh. 040 5856229
E-mail: birgit.tolonen@pudasjarvi.fi

Sporttilauantaissa liikuttiin hymyillen

Hiki tippui Paula Ylitalon johtamassa spinning jumpassa. Kuva Matti Puolakanaho

Rimminkankaan koulu on
päässyt mukaan valtakun-
nalliseen “Liikkuva koulu” -
hankkeeseen. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön, sosiaali- ja
terveysministeriön sekä puo-
lustushallinnon yhteiseen
hankkeeseen valittiin 21 pi-
lottikoulua 58 hakemuksen
joukosta.

Liikkuva koulu – hank-
keen päätavoitteena on luo-
da suomalaisiin kouluihin lii-
kunnallista toiminta kulttuu-
ria ja parantaa kouluikäisten
fyysistä aktiivisuutta, vakiin-
nuttaa kaikkiin peruskoului-
hin kouluikäisten liikunta-
suositukset yhdestä kahteen
tuntia päivässä sekä saada
hankkeen aikana tutkittua
tietoa lasten ja nuorten toi-
mintakyvystä. Pilottikoulu-
jen kokemusten pohjalta etsi-
tään hyviä toimintamalleja,
joita pyritään myöhemmin
jalkauttamaan kaikkiin suo-
malaisiin kouluihin.

Kehittämisen painopiste-
alueina Rimminkankaan
koululla ovat piharakentami-
nen, koulumatkaliikuntaan
kannustaminen, taukoliikun-
ta oppituntien sisällä, väli-
tuntiliikunnan kehittäminen,
liikuntaneuvonta oppilaille,
opettajille ja vanhemmille
sekä kerhotoiminta.

Rahoitus veikkaus-
voittovaroista
Hanke rahoitetaan veikkaus-
voittovaroista ja toteutetaan
kokeiluhankkeena vuosina
2010–2012. Ensimmäiselle
toimintavuodelle opetusmi-
nisteriö on myöntänyt Rim-
minkankaan koululle 13 000

Rimminkankaan koulu
Liikkuva koulu -hankkeeseen

euron avustuksen. Hanke
käynnistyy Rimmillä tämän
syksyn aikana.

Pudasjärvellä “Liikkuva
koulu” - hankkeen suunnit-
teluun ja toteutukseen osallis-
tuu koko Rimminkankaan
koulun henkilöstö, opettajat
ja oppilaat. Hankkeen ohja-
usryhmään Rimmillä kuulu-
vat rehtori Eeva Harju, apu-
laisrehtori Raija Pohjola, lii-
kunnan ja terveystiedon leh-
torit Raija Nissi ja Mikko
Raappana sekä liikunnan
tuntiopettajat Hanne Talven-
saari ja Joni Rinta-Pollari.
Hankevastaavana toimii
Mikko Raappana. Rimmin
oppilaskunta Eeva Toivasen
johdolla on myös erittäin kes-
keisessä roolissa hankkeen
aikana. Oppilaat pääsevät
vaikuttamaan koulun liikun-
takulttuurin kehittämiseen
oppilaskyselyn kautta.

Hankkeen aikana pyrim-
me kehittämään myös seuro-
jen, yhdistysten ja kaupungin
eri hallintokuntien ja koulun
välistä yhteistyötä. Keskeisiä
yhteistyökumppaneita ovat
myös liikunnan alueelliset ja
valtakunnalliset yhteistyöta-
hot. Hankkeen onnistumisen
kannalta vanhempien tuki ja
mukana olo on myös erittäin
tärkeää. Vanhemmat ovat
tärkein malli lapselle ja nuo-
relle liikunnallisen ja terveel-
lisen elämäntavan omaksu-
misessa.

Minna Toikka, audiovisuaa-
linen viestintä - työharjoit-
telija, Pudasjärven Lukio &
Rimminkankaan yläaste

Ensimmäinen Hyvän Mielen
Sporttilauantai keräsi yhteen
liikuntaa harrastavia naisia ja
miehiä kolmisenkymmentä.
Kahdella ensimmäisellä tun-
nilla liikuttiin kahdessa eri
ryhmässä ja kolmannella tun-
nilla, allasjumppa, liikuttiin
koko isolla joukolla.

Syksyisessä säässä reip-
pailtiin sauvakävellen ja juos-
ten. Pieni sade ei hidastanut
jalan nousua. Päinvastoin, se
antoi askeleisiin hyvän ryt-
min ja happirikkaassa ilmas-

sa oli hyvä hengittää. 45 mi-
nuutin sauvakävely antoi
mukavan alkulämpimän
spinningtunnille. Ensimmäi-
sen tunnin spinnanneet
suuntasivat juosten raitille 45
minuutiksi. Spinningpyörät
saivat poljentaa kahden ryh-
män voimalla. Ensikertalaiset
saivat makustella vauhdin
hurmaa ja toivon mukaan ki-
pinän jatkaa ryhmätunneilla
säännöllisesti. Allasjumpassa
sai koko kroppa kyytiä. Ve-
dessä liikkuessa nivelet kiit-

tävät liikkujaa. Tehokkuuden
huomaa “kuivalle maalle”
noustuaan; jalat ja kädet va-
pisevat. Olo on kuitenkin
mahtava! Allasjumpan päät-
teeksi voi ohjaajakin huoma-
ta joutuneensa altaaseen. Lii-
kunnallisen osuuden jälkeen
oli vuorossa luento tervey-
destä ja terveysvaikutteisista
ravintolisistä. Hedelmien li-
sukkeena tarjottiin makuelä-
myksiä em. tuotteista.

Hyvän Mielen Sporttilau-
antai-tapahtuman tarkoituk-

sena oli saada liikuntaelä-
myksiä ja kannustaa ihmisiä
omaehtoiseen liikkumiseen ja
terveysajatteluun. Ensimmäi-
nen kerta osoitti seuraavien
kertojen olevan toivottuja.

Kiitos kaikille osallistujil-
le, Puikkarin henkilökunnal-
le ja Pudasjärven kaupungin
liikuntatoimelle yhteistyöstä!
Näillä “eväillä” on hyvä jat-
kaa.

Tekstit Sporttilauantain
liikuttajat Minna ja Paula
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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

Maanantaista 4.10.2010 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla 
asioivat sosiaalipalveluiden asiakkaat otetaan vastaan ajanva-
rauksella. Asiakkaat odottavat kaupungintalon aulassa odotus-
tilassa omaa vuoroaan ja sosiaalityöntekijät noutavat asiakkaat 
aulasta.

Seuraavat henkilöt palvelevat jälleen kaupungintalolla:

vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo 
vanhuspalveluohjaaja Marja Lahdenperä 
perhepalvelujen palveluesimies Tuula Tolkkinen 
asiakassihteeri Sirkka Goman 
vammaispalveluohjaaja Ulla-Riitta Päiväniemi

OULUNKAAREN SOSIAALIPALVELUT TIEDOTTAA

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
Piisilta 1, Micropolis, 91100 Ii
puh (08) 553 6500, fax (08) 553 6507
kirjaamo(a)oulunkaari.com

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Fysioterapiapalvelut
siirtyvät 29.9. alkaen Kauppatie 33 a 1,
Päiväkodin viereen.

Apuvälinelainaus
on edelleen neuvolan tiloissa maanantaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin    klo 12-13.

Puhe- ja toimintaterapiapalvelut
siirtyvät 6.10. alkaen Pohjantähteen
os. Teollisuustie 1.

Mielenterveyspalvelut
siirtyvät 7.10. alkaen entisen Matkatoimiston
tiloihin os.Kauppatie 3.

Ajanvaraukset tehdään aina puhelimella.

Lääkäreiden- ja hoitajien ei-kiireellinen
vastaanottotoiminta
siirtyy neuvolan tiloihin 25.10. alkaen.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven terveysasema
Juhontie 8
93100 Pudasjärvi

Pudasjärven terveysasemalla on
alkamassa rakennusten muutos- ja
kunnostustyöt. Joudumme hajautta-
maan toimintoja väliaikaisesti.

Oulunkaaren
ja jäsenkuntien
puhelinnumerot
uusiutuvat

Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen
jäsenkunnat Ii, Pudasjärvi, Utajär-
vi ja Vaala siirtyvät 14. lokakuuta
uuteen puhelinjärjestelmään. Jär-
jestelmän myötä kuntalainen saa
parempaa palvelua, sillä osalla
työntekijöistä on käytössään pu-
helujen edelleen ohjaus. Jos työn-
tekijä ei pysty vastaamaan, puhe-
lu ohjautuu edelleen toiselle asi-
asta tietävälle työntekijälle. Näin
tavoitettavuus paranee esimer-
kiksi vuosilomista huolimatta.

Nykyään käytössä olevat kän-
nykkänumerot pysyvät voimassa,
mutta kuntalaisia kehotetaan
käyttämään uusia 08-suuntanu-
merolla alkavia palvelunumeroi-
ta, joissa puhelujen edelleen oh-
jaus toimii. Palvelunumeroihin
soittaminen maksaa normaalin
puhelun hinnan, ja suuntanume-
rosta huolimatta palvelunumerot
eivät ole lankapuhelimia, vaan
kulkevat työntekijöillä mukana.
Niihin voi lähettää myös teksti-
viestejä.

Vaihdepalvelu auttaa
Kaikilla jäsenkunnilla ja kuntayh-
tymällä on oma vaihdenumeron-
sa, josta soittaja voidaan yhdis-
tää oikealle työntekijälle. Oulun-
kaari tuottaa jäsenkuntien toi-
mistopalveluita ja sosiaali- ja ter-
veyspalvelut, joten niissä asioissa
voi ottaa yhteyttä joko suoraan
Oulunkaaren vaihteeseen tai
kunnan vaihteeseen. Oulunkaa-
ren kuntayhtymän vaihteen nu-
mero on (08) 587 561 00. Iin
kunnan (08) 587 550 00. Pudas-
järven kaupungin (08) 587 553
00. Utajärven kunnan (08) 587
557 00. Vaalan kunnan (08) 587
560 00.

Kuntayhtymä ja jäsenkunnat
tiedottavat uusista numeroista
paikallislehdissä sekä viikolla 41
kaikkiin koteihin jaettavalla tie-
dotteella, jonka voi noutaa myös
kunnantalolta ja terveyskeskuk-
sesta. Numerot löytyvät myös
kuntien ja kuntayhtymän inter-
netsivuilta.

Riitta Muhonen

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI
OSOITTEESSA

www.pudasjarvi-lehti.fi

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

OULUNKAAREN
KUNTAYHTYMÄ

PUDASJÄRVEN
TERVEYSASEMA TIEDOTTAA

Pudasjärven terveysasema
Vastaanottopalvelut
Juhontie 8, 93100 Pudasjärvi
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Lihaa jalostetaan rahtityönä

HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA ym.
asiakkaiden omista raaka-aineista

TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA PAKKAUSPALVELU

KYLMÄSAVULIHAA
LÄMMINSAVULIHAA
VALMIIT JALOSTEET
- pakkaamme vakuumipakkauksiin

LÄMMINSAVUMAKKARA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka ei sisällä kovin

paljoa paksuja kalvoja tai jänteitä. Väh. 10 kg erä

LÄMMINSAVULEIKKEITÄ
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma,

joka ei sisällä kovin paljoa paksuja kalvoja tai jänteitä

KYLMÄSAVUMEETWURSTIA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma. Väh. 8 kg erä

SÄILYKKEITÄ
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, voi sisältää myös

paksuja kalvoja, potka-, kylki-, kuva-, kaula- ym.,
lihat soveltuvat hyvin säilykeraaka-aineeksi. Väh. 10 kg erä.

Palvelemme ma-pe klo 9-17. Muuna aikana sop. mukaan

Lihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely Juotasniemi
Uittomiehentie 16
93100 Pudasjärvi
Puh. 0500 907 819/Katri
Puh. 040 170 1348/Juha

Teerivaarantie 2
97665 Pohjasperä
0400 907 819/Pentti
040 543 6875/Raili

Kursulainen Oy   p. 016 861 234

Kursusta tuoksuu... maistuu...
Kursulaisen leipä on kunnia-asiamme

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski
Puh. 08-841 005
www.jalavankauppa.netJalavan kauppa ja pirttikahvilaJalavan kauppa ja pirttikahvilaJalavan kauppa ja pirttikahvilaJalavan kauppa ja pirttikahvilaJalavan kauppa ja pirttikahvila

 

 

 
  ÊTRE BELLE 
  erikois-        
  kasvohoidot 

   Erikoiskasvohoidon 
   yhteydessä kulmien 
   värjäys veloituksetta 
   15.10. saakka. 

  Timanttihionta    
 
Satu Hinkula 
Postimiehentie 7 
p. 045 208 5655 

Syksyn uutuudet taas näyttävästi esillä!

Jalavan Kauppa on saanut taas lisää tavaraa!

Muotinäytös
ti 5.10.2010 klo 18.00

Kahvilassa nautit vanhan ajan tunnel-
massa vahvaa kahvia kotileivonnais-
ten kera. Arkisin myös keittolounas.
Ryhmille ruokailut tilauksesta!

Pikkujoulut voitte järjestää tunnel-
mallisessa Jalavan pirtissä!
Pyydä ruokalista ja tarjous.

Muista myös Suolahuone!
Sopii mm. astmaatikoille, allergisil-
le, flunssaan ja psoriaasikseen.
Tule kokeilemaan ikivanhaa hoitome-
netelmää!

- upeita pipoja ja karvalakkeja sekä
hanskoja ja lapasia

- kenkiä syys- ja talvikeleille
- lämpimiä villapuseroita naisille ja miehille
- muodikkaita villakangastakkeja
- yksilöllisiä naistenvaatteita
- miesten nahkatakkeja
- flanellipaitoja, pussihousuja

ym. perinnevaatteita

ma 12.00 -20.00
ti 6.15 - 20.00
ke 12.00 -20.00
ti 6.15 - 20.00 huom alkaen 30.9
pe 12.00 - 18.00
la 12.00 - 18.00
su 12.00 - 18.00

Puikkarin talviaukioloajat
alkaen to 30.9.2010

Virkistysuimala Puikkari
Tuulimyllyntie 4, 93100 Pudasjärvi
www.pudasjarvi.fi/puikkari

alkaa liikuntahallilla ma 4.10 klo 12.00
Tervetuloa mukaan.

Seniorijumppa

tiedustelut Sampo Laakkonen
040-5856227/ liikuntapalvelut

Ilmoittautuminen paikan
päällä ja osallistuminen
maksutonta. Tervetuloa!

Uimajaoston
syksyn ensimmäiset

UINTIKISAT
Puikkarissa

su 3.10 klo. 18.00 alk.

KYLMÄNEN FOOD OY
Muonamutka 2, 
93100 Pudasjärvi 
p. 08-824 044, fax 08-824 045  

VASTAANOTAMME 
LIHAA JALOSTUKSEEN
LIIKKEEMME 
AUKIOLOAIKOINA!
Puh. 08-824044

VALMISTAMME

* Palvilihaa vanhan reseptin mukaan

* Purkitusta

* Hirvibalkania

* Hirvigrillimakkaraa

Jalostamme myös 
tarkastamattomat lihat 
erillisessä rahtijalostamossamme.

AVOINNA 
Ark.9-20
la 9-18 su 12-18

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

HANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELL

vastaanotto
Kirkkokatu 17 a

19 Oulu
p. 08 311 2649

08 311 8252

ERIKOIS-
HAMMAS-
TEKNIKOT

ESA ONTEROESA ONTEROESA ONTEROESA ONTEROESA ONTERO


