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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 10.8.2011

                 

Varaa aika silmälääkäriin!
Seuraavat vastaanottoajat: 

to 4.8., to 11.8., to 8.9.

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

KARAOKE

 Keittiö avoinna joka päivä!
klo 14.00-21.00 • pizzaa • À la carte

Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Perjantai 12.8.

Lippu 4€ sis. ep.  
avoinna klo 20.00-04.00

Wintti
24-04

Ravintolassa palvelemme:
Ma-Ti klo 14.00 - 23.00
Ke-To klo 13.00 - 01.00
Pe-La klo 12.00 - 04.00

Su 12.00 - 20.00

Lauantai 13.8.

KARAOKE

Wintti
24-04

DreamsTanssiorkesteri
Lippu 10€ sis. ep.

Tulossa: 20.8. Romeot (lippu 10€)

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 

PARASTA ISTUTUSAIKAA

KASSILLINEN monivuotisia kukkia 10,-

MARJA- JA KORISTEPENSAAT 20,- / 4KPL
KASSIIN SAA PAKATA ITSE NIIN PALJON KuN MAhTuu!

JA NYT MYÖS EDULLISTA!

Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-16

KORISTEPuuT-20%
Kylmää kestävät 
ulkokrysanteemit ja koristekaalet

Mansikantaimet, nurmikon-
siemenet, syyslannoitteet, 
Kekkilän puutarhamulta 50l

20,-/6kpl

pss

POIKIEN
VERKKARIT
130-170 COLLEGE

TAKKI 90-130

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Tarjoukset nähtävissä myös
www.pudasjarvi-lehti.fi

159

A-LUOKAN GRILLI-
MAKKARA 400 g

pss

MAALAIS-
HIIVALEIPÄ
350 G

HILLOMUNKIT
8 kpl/560g

pkt

1350

KYLPYPYYHE 
70X140

059 249

1350 1990

COLLEGE
TAKKI

2850

HARRY POTTER
100:lle ensimmäiselle

kirjankansi-muovirulla

LYIJYKYNÄT

465 20 kpl

4 kpl200

550
PENAALIT

Runsaastikoulutarvikkeita

alk.

SOKERIKORPPU
800 g

299

www.pohto.fi

Elinvoimaa yrittäjyydestä kehittämisohjelma tarjoaa mahdollisuuden 
oman yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen!

Yrittäjän ammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus alkaa 3.10.2011.
Ilmoittaudu heti tai viimeistään 15.9. mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittauminen:
  Minna Jurvelin puh. 010 843 4521, minna.jurvelin@pohto.fi ja

Martti Engman puh. 010 843 4607, martti.engman@pohto.fi

Elinvoimaa 
yrittäjyydestä

Pudasjärvi-lehden
MTK Pudasjärven 
teemanumero ilmestyy 

ensi viikon ke 17.8.

Lehti jaetaan 
normaalijakelun lisäksi 
myös MTK:n jäsenille 

Taivalkoskelle ja Kuusa-
moon.

Ilmoitusasioissa 
ota yhteys:

0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kaarina 
Daavittila 60 v s. 5

Golf-harrrastus 
lisääntymässä 

Pudasjärvellä s. 6
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Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
040 9686 165

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä 
rajoittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Toritiellä ti-ke klo 10-16 
ja pe klo 10-16. 
Korpitiellä ma-pe klo 8-14 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Hartauskirjoitus
Mitä sinulle kuuluu?

Toisena leiripäivänä leiriläiset saivat kokeilla Marko Väyrysen järjestämänä PlayStati-
on III:lla Buzz-tietovisaa.

Onnistunut vanhemman väen 
leiri Hilturannassa
Pudasjärven seurakunta jär-
jesti vanhemman väen leirin 
1.-2.8. Hilturannan leirikes-
kuksessa. Osallistujia oli 11. 
Leiri lähti vanhemman väen 
omasta toiveesta. He halusi-
vat myös testata uutta ma-
joitusrakennusta. Ohjelmas-
sa oli hyvää ruokaa useita 
kertoja päivässä. Maanantai-
na askartelimme magneetti- 
ja liitutauluja. Keijo-kanttori 
kävi laulattamassa sekä Sei-

ja Perttu jututtamassa ilosta. 
Maanantai-iltana saunottiin, 
uitiin ja paistettiin lettuja 
nuotiolla. Illan lopuksi hil-
jennyimme rukouspolulla. 

Tiistaina mietimme laulu-
ja rastipolulla ulkona. Nuo-
riotyönohjaaja Marko opas-
ti meitä nuorten maailmaan. 
Saimme kokeilla PlayStation 
III:lla Buzz-tietovisaa. Mar-
ko myös näytti meille kuvia 
ja laulatti kitaran säestyksel-

lä. Iltapäivällä oli vielä ohjel-
massa leiriturnajaiset; kettin-
gin heittoa, rekan vetoa yms. 
kivaa kisailua. 

Leiri oli kaikin puolin on-
nistunut, sääkin suosi meitä. 
Monet toivoivat ensi vuonna 
uutta leiriä, mikä mahdolli-
sesti toteutetaankin. 

Leena Loukko, 
kuva Heimo Turunen

Otsikossa esitetty kysymykseen kuuluu meidän arki-
päiväiseen puheeseen. Kyselemme tosiltamme ja yleen-
sä vastaamme yhtä arkipäiväisesti ”ihan hyvää.” Mutta 
entäs sitten, kun vastauksen antaja alkaakin kertoa, että 
ei tässä mene oikein hyvin, on erilaisia vaivoja tai toisten 
ihmisten kanssakaan asiat eivät suju. Kuinka me silloin 
reagoimme? Olemmeko valmiit kuuntelemaan ja tarvit-
taessa tarjoamaan apuamme vai toteammeko, että ”sepä 
ikävää, mutta minun täytyy nyt tästä joutua tuonne seu-
raavaan paikkaan..” Tänä aikana harvat meistä uskal-
tautuvat edes sanomaan toisille, ettei kaikki olekaan niin 
hyvin. Nykyajan normisto tuntuu olevan se, että kaiken 
täytyy ainakin näyttää olevan kunnossa. Tämän takia ra-
kennetaan kulisseja, joiden taakse kätketään monenlaiset 
ongelmat. 

Tuleva sunnuntai haastaa meitä pohtimaan sitä, kuin-
ka kristitty joutuu kamppailemaan erottaakseen totuuden 
valheesta. Heprealaiskirjeen neljännestä luvusta löytyy 
seuraava, ensi sunnuntaille annettu kohta: ”Jumalan sana 
on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksi-
teräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja 
hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät ai-
keemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. 
Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jol-
le meidän on tehtävä tilil”. (Hepr 4:12-13) Jumalalla on 
siis kaikki tiedossa. Vaikka me kuinka yrittäisimme Aa-
tamin tavoin kätkeytyä Jumalalta piiloon, se ei meiltä on-
nistu. Mutta se, että me teemme virheitä ja emme aina 
pysy edes totuudessa, ei tee meistä Hänen silmissään kel-
vottomia. Jumala vihaa syntiä mutta Hän rakastaa syn-

tistä ihmistä. Siksi tässä maailmassa 
on toivoa. Siksi tässä maailmassa on 
niitä lähimmäisiä, jotka kuullessaan ” 
ei niin hyvin,” ovat valmiita jäämään 
kuuntelemaan. Olisipa myös meillä 
itsellämme joskus uskallusta vasta-
ta niin. 

Keijo Piirainen 

Messu kirkossa su 
14.8. klo 10, Kimmo He-
lomaa, Keijo Piirainen.
Kirkkotaksi lähtee seu-
rakuntakodin pihasta 
klo 9.30, kyydin oma-
vastuu 3 € edestakainen 
matka.
 
Kesäkahvila kaiken-
ikäisille kirpputorin ti-
loissa (Pappilantie 7) 
keskiviikkoisin klo 12-

14. Poiketkaapa rupat-
telemaan kahvikuppo-
sen äärelle.
 
Nuotioillat Livon kou-
lulla to 11.8. klo 18. Met-
sälän kylätalolla ti 16.8. 
klo 19, Hirvaskoskel-
la Pikkaraisen rannassa 
ke 17.8. klo 18.
 
Rippikouluun ilmoit-
tautuminen alkaa. 
Kaikille vuonna 1997 
syntyneille oman seu-
rakunnan jäsenille tulee 
rippikoulun kutsukirje 
ja ilmoittautumisloma-
ke kotiin. Jos et saa kir-
jettä ensi viikon alkuun 
mennessä ja haluat osal-
listua rippikouluun, ole 
yhteydessä Väyrysen 
Markoon (040-752 43 87 
tai marko.vayrynen@
evl.fi). 
Rippikoulu alkaa su 
4.9. klo 12.00 rippikou-
lun aloitusjumalanpal-
veluksella Pudasjärven 

kirkossa, johon ovat ter-
vetulleita rippikoulu-
laisten lisäksi vanhem-
mat, isovanhemmat ja 
kummit.
 
Päiväkerhot, pallero-
kerho, lapsiparkki ja 
perhekerhot käynnis-
tyvät viikolla 35, alk. 
29.8.
 
Päiväkerhot: 
Seurakuntakodilla: 4-5 
vuotiaiden ryhmä tiis-
taisin klo 9-11.30 Pal-
lerokerho (2008 synty-
neille) tiistaisin klo 9 
-11.30, Sisaruskerho 3 
-5 vuotiaille tiistaisin 
klo 12.3-15. 
Aittojärven koulu tiis-
taisin klo 14 – 16. 
Syötteen koulu torstai-
sin klo 9-11. 
Sarakylän koulu tors-
taisin klo 13-15. 
Paukkerinharjun ja 
Hirvaskosken kerho-
ajat ilmoitetaan myö-

hemmin. 
Lapsiparkki seurakun-
takodilla päiväkerhoti-
loissa maanantaisin klo 
10- 13.
 
Perhekerhot kokoon-
tuvat seuraavasti:
Seurakuntakodilla kes-
kiviikkoisin ja torstaisin 
klo.10 -13. 
Puhoksenkoululla 
maanantaisin klo 10 – 
13 alk. 12.9. 
Livon kylätalolla maa-
nantaisin klo 10 -13 alk. 
29.8. 

Pyhäkoulun alkamis-
aika ilmoitetaan myö-
hemmin.
 
Päiväkerhoihin kevääl-
lä 2011 ilmoittautunei-
den lasten kerhopäivät 
– ja ajat ovat nähtävillä 
seurakuntakodin päi-
väkerhotiloissa 15.8.  
lähtien.
 

Soittoaika kerhoajois-
ta perjantaina 19.8  klo 
9 – 15 p. 040 5714629.

Lisätietoa lapsityöstä 
antaa lapsityönohjaaja 
Sinikka Luokkanen p. 
040 571 4629
 
Rauhanyhdistys: Seu-
rat Ervastissa ry:n mö-
killä su 14.8. klo 19 
(T.Luokkanen), seu-
rat Jongulla Tarhalassa 
Aune ja Irja Pesälällä su 
14.8. klo 13 ja 19 (T. Ala-
kärppä, J.Karivaara). 
Seurat Kurenalan ry:llä 
su 14.8.klo 17 (Seppo 
Leppänen, Tauno Ku-
jala).
 
Kastettu: Anna Lydia 
Graber
 
Avioliittoon vihitty: 
Osmo Juhani Pesälä 
ja  Sanna-Sofia Väntti-
lä, Antti Viljami Tykky-
läinen ja Päivi Hannele 
Nieminen

www.pudasjarvenseurakunta.fi
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Panacon Kattopalvelut Oy  VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
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Panacon Kattopalvelut Oy  VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI  |  W W W. PA N AC O N . F I

JATKA KATTOSI KÄYTTÖIKÄÄ!

Huollamme vartti-, pelti- ja tiili-
katot vaivattomalla sekä kestä-
vällä pinnoitusmenetelmällä 
–satojen kattojen kokemuksella.

Huollamme vartti-, pelti- ja tiilikatot vaivattomalla 
sekä kestävällä pinnoitusmenetelmällä –takuutyönä,
satojen kattotöiden kokemuksella. Soita ja kysy lisää!

Teemme alueellasi kattohuoltotöitä. 
Varaudu syksyn sateisiin ja tilaa nyt
ilmainen katon kunnon arviointi!

Hyvin tehty työ on kannattavuutemme 
perusta ja tyytyväinen asiakas paras 
markkinointikanavamme.  Kun valitset
meidät, saat takuun mutkattomasta 
palvelusta ja siististi hoidetusta työstä.

Tyytyväiset 

asiakkaat 

tulevat meiltä

Muista

kotitalousvähennys

jopa 6000€k

Tyytyväiset 

asiakkaat 

tulevat meiltä!

SOITA JA

KYSY ALUEESI

REFERENSSI-

KOHTEISTA

Pinnoituksella
lisää käyttöikää katollesi

Panacon Kattopalvelut Oy
VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI

WWW.PANACON.FI

Huollamme vartti-, pelti- ja tiili-
katot vaivattomalla sekä kestä-
vällä pinnoitusmenetelmällä 
–satojen kattojen kokemuksella.

Hyvin tehty työ on kannattavuutemme 
perusta ja tyytyväinen asiakas paras 
markkinointikanavamme.  Kun valitset
meidät, saat takuun mutkattomasta 
palvelusta ja siististi hoidetusta työstä.

Muista

S O I T A  J A  T I L A A  I L M A I N E N  K U N T O A R V I O  K A T O L L E S I !  

SOITA JA TILAA ILMAINEN KUNTOARVIO KATOLLESI! 

PANACON ILMOMALLIT SUOMELAN 1/4 (90X125) KOKOON FIKSATTUNA  + yksi s-lehti malli.
Kuvat ovat mallikuvia, jotka vaihdetaan oikeisiin hyväksynnän jälkeen. Joten älkää kiinnittäkö huomiota epätarkkuuksiin tms. häröihin.
Logosta ja muusta ilmeestä pyrin saamaan vähän skarpimpaa ja dynaamisempaa. Näin pieni ilmoitustila on aika huono ilmaisemaan linjaa,
kun painoarvo on enemmän huomion puolella.

Hyödynnä kotitalousvähennys ja
varaa kattoremonttisi jo tänään!

Panacon Kattopalvelut Oy VILPUNTIE 1 D, 92130 RAAHE
P. 0440 227 733  |  INFO@PANACON.FI  |  W W W. PA N AC O N . F I

Huollamme vartti-, pelti- ja tiilikatot vaivattomalla
sekä kestävällä pinnoitusmenetelmällä –takuutyönä,
satojen kattotöiden kokemuksella. Soita ja kysy lisää!

Teemme alueellasi kattohuoltotöitä. 
Varaudu syksyn sateisiin ja tilaa nyt
ilmainen katon kunnon arviointi!

JATKA KATTOSI 
KÄYTTÖI KÄÄ!

PUH. 0440 227 733 

Annin Patinapuoti

- Kierrätys- ja uusiotuotemyymälä
- Ompelimo
TUOTTEITA: 
- Nuorten laaja vaate- ja asustevalikoima
- Naisten vaatteet ja asusteet
- Miesten vaatteet
- Sisustustuotteet
- Merkkikenkiä ja laukkuja

TERVETULOA
KIERRÄTYSSIRKUS  
PATINAPUOTIIN!

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046-582 4610
(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA)

avoinna ma-pe klo 10.00-17.00

Grahnilaiset juhlivat 
sukuaan kolmatta kertaa

Grahn-sukuseuran sukua kokoontui Hetekylän Kuikkalammilla Vilhelän pihapiirissä.

Heinäkuun viimeisenä lau-
antaina vietettiin Grahn-su-
kuseuran 3. sukujuhlaa He-
tekylän Kuikkalammilla 
Vilhelän pihapiirissä. Juh-
laan osallistui noin 130 grah-
nilaista seurustelun, ruo-
kailun, vuosikokouksen ja 
musiikkipainotteisen ohjel-
man merkeissä. Juhlaväestä 
noin kolmasosa oli Pesälöitä 
ja loput grahnilaisia. Nuorin 
juhlija oli kaksikuukautinen 
ja vanhin yli 95-vuotias. Väki 
sai nauttia taas kerran Rauni 
Takalan mainiosta ruoasta ja 
makoisasta omenapiirakas-
ta. Menneitä muisteli Jaak-
ko Jurvansuu, samoin terve-
tuliaissanat lausunut Matti 
Kuusiniva. Haitarinsoittajia 
on Matilan sukuhaaraan siu-
naantunut useita, ja heidän 
johdollaan laulamisesta pi-
tävät grahnilaiset pääsivät 

laulamaan niin Suvivirren, 
Kymmenen virran maan 
kuin muutkin laulut.

Grahn-sukuseuran ovat 
perustaneet vuonna 2003 
pudasjärveläisen Johan Leh-
tolan (1730-1804) ja edelleen 
ruotusotilas Olof Grahnin 
(entinen Lehtola, 1772-1809) 
jälkeläiset. Seuran tunnus, 
kaksilatvainen kuusi kasvaa 
Vilhelän pihassa. Sen kak-
si latvaa symboloivat suvun 
kahta haaraa: veljesten Juho 
Pesälän (entinen Grahn, 
1840-1920) ja Daniel Wil-
helm Grahnin (1849-1928) 
jälkeläisiä. Pesälän sukuhaa-
ran kantapaikka on Jongun-
järven rannalla Pesälässä 
ja Daniel Wilhelm Grahnin 
Hetekylän Kuikkalammilla. 
Näiltä sijoilta on suku levin-
nyt ympäri Suomen, vaikka 
suuri osa asuukin Pohjois-

Suomessa. 
Lauantain juhlassa valit-

tiin seuran puheenjohtajana 
jatkamaan sukuseura-aktii-
vi Sirkka Fredriksson, vara-
puheenjohtajiksi Lauri Pe-
sälä ja Jouko Niva. Juhlassa 
julkistettiin Grahn-Lehtola 
–suvun sukupuu, johon on 
koottu viiden ensimmäisen 
sukupolven tiedot. Suku-
puun on laatinut Ammatti-
opisto Luovista juuri valmis-
tunut Jenni Littow. Suvun 
varsinaista sukutaulua ko-
koavat Jouko Liukkonen ja 
Jaakko Jurvansuu. Nyt tau-
luun kerätään jo 10. suku-
polven tietoja. 

Juhlaväestä parisenkym-
mentä osallistui sunnun-
tain jumalanpalvelukseen 
ja kävi suvun jäsenten hau-
doilla sekä suvun pystyttä-
mällä muistomerkillä. Mu-

seokahvien jälkeen osa ajeli 
vielä yhden Johan Wilhelm 
Grahnin lapsen Pieta Sofia 
Paavolan (os. Grahn) koti-
taloon Hetekylän Uuteenta-
loon. Entisaikojen muistoja 
kirvoitti paitsi paikka myös 
valokuvat ja vanhat tavarat. 

Seuraavaa juhlaa vietet-
täneen taas neljän vuoden 
kuluttua. Kahden vuoden 
kuluttua tavoitteena on jul-
kaista neljäs julkaisu Grah-
nien sukua III ja ensi kesäk-
si kaavaillaan retkeä suvun 
kantapaikkaan Lehtolaan, 
joka sijaitsee Korpisella, Puo-
langalla. Sukuseuran toimin-
taan, julkaisuihin ja muihin 
tuotteisiin voi tutustua in-
ternetissä osoitteessa www.
grahnsukuseura.fi. 

Grahn sukuseura ry:n 
hallitus

Jyrkkäkoskelle yllätysvierailu torstaina
Puolangan pessimistit valtaavat lavan

Traumaryhmän vanavedessä keikalle tulee usein pyyn-
nöistä huolimatta vierailemaan milanolainen mezzofalset-
ti Luigi Rubatto. Kuva: Eija Luukkonen

Jyrkkäkoskella järjestetään 
torstaina 11.8. klo 21 alkaen 
Eloilta, jossa on sekä nuor-
ten disko että aikuisille lava-
tanssit. 

Illan aluksi kuitenkin saa-
daan yllätysvieraita Puolan-
galta. Luvassa on naapuri-
kunnasta lähtöisin olevaa 
Traumaryhmä, joka läväyt-
tää lattarihenkistä hump-
papunk-tuotantoa kaiken 
kansan kuultavaksi. Keikan 
aikana kuullaan muun mu-
assa takavuosien hitit Ko-
telomekko ja Hankala akka 

sekä bändin uutuus Hörhö-
magneetti.

Bändi on tullut suuren 
yleisön tietoisuuteen esiin-
tymällä muutamana edel-
lisenä kesänä Puolangan 
pessimismi-illassa. Viisihen-
kisen bändin kokoonpano 
on muuttunut moneen ker-
taan ja mukana on enää kak-
si alkuperäistä jäsentä. Kaik-
ki bändiläiset laulavat.

Kitaransoitosta on lu-
vannut ehkä vastata Äcklig 
Självmord, bassossa taituroi 
parhaansa mukaan Simp-

le Självmord, maskottina 
häärii Långsam Självmord, 
koskettimia pimputtaa Shi-
ny Asshole ja rumpuja pau-
kuttaa ulkoavaruudesta asti 
bändiin raahattu ufo Boring 
Nobody. Vierailevana tähte-
nä nähdään estelyistä huoli-
matta Luigi Rubatto. Toinen-
kin yllätysesiintyjä saattaa 
vallata lavan.

Traumaryhmä lupaa, et-
tei kenenkään kuulo ole en-
tisellään keikan päätyttyä.

Varttuneempien tanssi-
jalkojen perinteisempiä as-

kelkuvioita vatkaavat koko 
illan ajan Pudasjärven kan-
salaisopiston viihdeorkesteri 
sekä Teuvo Kalliolan vetämä 
harmonikkaryhmä. 

Legendaarisen, uutta lois-
tokauttaan elävän, Revontu-
li-discon montussa kiekot 
kääntää ja viisut feidaa DJ 
Tero. Luvassa on tajunnan 
poksauttavaa jytkettä 70-lu-
vulta tähän päivään, klas-
sisesta permanenttidiskos-
ta moderniin hip hoppiin ja 
kaikkea siltä väliltä! (jn)
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Vahva vakavaraisuus turvaa – Pudasjärven Osuuspankin 
tulos kasvussa

Alkuvuosi 2011 sujui Pu-
dasjärven Osuuspankissa 
vahvistuvan tuloksen mer-
keissä, kertoo toimitusjoh-
taja Teuvo Perätalo.

Viime aikojen talousuuti-
sointi on pyörinyt Euroo-
pan ja USA:n julkisten ta-
louksien velkaongelmissa. 
Ongelmat ovat tuoneet 
epävakautta finanssialan 
toimintaympäristöön maa-
ilmanlaajuisesti. Näissä 
oloissa pankin menestyk-
sen turvana on pitkäjännit-
teinen toimintatapa ja vah-
va vakavaraisuus.

Pudasjärven Osuuspan-
kin vakavaraisuus on ollut 
perinteisesti hyvin vahva, 
ja kesäkuun lopussa va-
kavaraisuusasteemme oli 
34,7 prosenttia, mikä on yli 
nelinkertainen säännösten 
edellyttämään minimita-
soon nähden, kertoo toimi-
tusjohtaja Teuvo Perätalo. 
Toiminnan ja kasvun mah-

dollisuuksien turvaamiseksi 
Osuuspankin on huolehdit-
tava vakavaraisuuden säi-
lyttämisestä ja vahvistami-
sesta. Ensi sijassa tämä asia 
hoidetaan Osuuspankissa 
riittävällä tulostasolla.

Alkuvuosi 2011 sujui Pu-
dasjärven Osuuspankissa 
vahvistuvan tuloksen mer-
keissä. Peruspankkitoimin-
nan kautta kertyvä korko-
kate kasvoi 2,8 prosenttia 
edellisvuoden vastaavas-
ta, ja korkokatetta kertyi 
1.503.275 euroa. Korkokat-
teen kehitykseen vaikut-
ti toiminnan kasvun ohella 
yleisen korkotason nousu. 
Kun onnistuimme säästä-
mään hallintokuluissa, pa-
rani pankin liikevoitto viime 
vuoden vastaavasta tasos-

ta 4,0 prosenttia. Liikevoit-
toa kertyi puolen vuoden ai-
kana 1.112.570 euroa, kertoo 
Perätalo.

Talouden yleisen epävar-
muuden oloissa Pudasjärven 
Osuuspankin pankkitoimin-
nan kasvu oli varsin maltil-
lista. Talletukset lisääntyivät 
alkuvuoden aikana 0,7 pro-
senttia ja talletuskanta kesä-
kuun lopussa oli 117,3 mil-
joonaa euroa. Luottokanta 
kasvoi vastaavasti 1,75 pro-
senttia ja nousi 118,4 mil-
joonaan euroon. Vakuu-
tustoiminnassa kasvu oli 
selvästi vahvempaa, ja va-
kuutussäästöjen määrä kas-
voi puolivuotiskaudella 8,9 
prosenttia.

Yleisestä epävarmuudes-
ta huolimatta toimitusjohtaja 

Korpisella ensimmäinen vedenpyhitysjuhla

Korpijoen rannalla Metropoliitta Panteleimon siunasi joen veden 
rukouksin, lauluin ja raamatunluvuin ja pirskotti siunatulla vedel-
lä myös mukana olleita.

Aittojärvellä lomaileva Raija Puurunen 
toi mukanaan Korpisen kylätalolle maa-
laamansa Jeesus-ikonin.

Korpisen kyläseuran järjestä-
mä ekumeeninen juhlapäivä 
viime sunnuntaina 24.7 on-
nistui yli odotusten. Kyläl-
lä pidettiin todennäköisesti 
ensimmäinen ortodoksinen 
liturgia ja arvokas veden-
pyhitysjuhla moniin vuosi-
satoihin. Juhlapäivää suosi 
kaunis poutainen kesäsää.

Juhlassa oli eri kirkko-
kuntien väkeä eri puolil-
ta maakuntaa. Kyläseuran 
vieraaksi saapui ortodoksi-
kirkon väkeä muun muassa 
Kajaanista, Oulusta, Kiimin-
gistä, Pudasjärveltä, Taival-
koskelta ja Puolangalta. 

Arvovaltainen Oulun 
hiippakunnan piispa, met-
ropoliitta Panteleimonin 

Perätalo katsoo Pudasjärven 
Osuuspankin osalta luotta-
vaisesti tulevaisuuteen. Hän 
kannustaa myös asiakkai-
ta katsomaan tulevaisuuden 
mahdollisuuksia luottavai-
sin mielin. Edelleen alhaisen 
korkotason aikana on otolli-
nen tilaisuus tehdä asunto- 
ja muita investointeja. En-
nustetun korkojen nousun 
varalle Osuuspankista löy-
tyy turvaa esimerkiksi kor-
kokattosopimusten kautta. 

                                    (HT)

johtama liturgia ja veden-
pyhitysjuhla oli varsinkin 
paikalliselle väelle mielen-
kiintoinen ja mieleenpainu-
va kokemus. Monikaan ei ol-
lut aiemmin päässyt sellaista 
seuraamaan. 

Kylätalon sali oli koristet-
tu ikonein ja muine tykötar-
peineen kirkkosaliksi, jossa 
palvelus pidettiin. Liturgi-
assa on paljon rukousta, raa-
matunlukua ja laulua, jota 
johti Oulun seurakunnan vt. 
kirkkoherra isä Marko. Pal-
velus kesti noin puolitoista 
tuntia, jonka aikana oli mah-
dollisuus väliin myös istua.  

Liturgian jälkeen juhlavä-
ki siirtyi ristisaatossa veden-
pyhitystä varten alas Kor-
pijoen rannalle. Rukouksin, 
lauluin ja raamatunluvuin 
metropoliitta siunasi joen 
veden ja pirskotti sillä myös 
mukana olleita. Paluumat-
kalla pysähdyttiin sodissa 

kaatuneitten muistopatsaal-
le, jossa metropoliitta piti ly-
hyen rukoushetken. 

Vienankarjalaisuus 
kiinnostaa
Jokaisella mukana olleella 
oli mahdollisuus saada met-
ropoliitalta pirskaus pyhitet-
tyä vettä otsalleen ja palanen 
pyhitettyä leipää ennen siir-
tymistään sisätiloihin, jos-
sa nautittiin kirkkokahvit ja 
vietettiin juhlahetkeä. Ky-
läseuran puheenjohtaja Jani 
Lehtola toivotti vieraat juh-
laan tervetulleiksi ja sanoi 
kyläseuran haluavan järjes-
tää jatkossakin sellaisia ta-
pahtumia, jotka kiinnostavat 
ihmisiä. 

-On ollut toivomuksia ja 
esityksiä, että tästä tehtäi-
siin perinne, Lehtola sanoi 
varsin tyytyväisenä tapahtu-
man järjestelyihin ja sen saa-
maan yleisösuosioon.

Puheenjohtaja Lehtolan 
ajatuksiin yhtyi puheenvuo-
rossaan myös vt. kirkkoher-
ra, isä- Marko, joka hieman 
kertoi Oulun ortodoksises-
ta seurakunnasta ja sen toi-
minnasta. 

Tapahtumassa oli paljon 
vienankarjalaisia sukujuu-
ria olevia henkilöitä. Korpi-
sen kylälläkin on asunut tai 
edelleen asuu lähes 20 talos-
sa itärajan takaa tulleiden 
sukujen jälkeläisiä. 

Kunnioitus esivanhem-
pia kohtaan näkyi kylätalon 
tapahtumiin osallistuneiden 
naisten pukeutumisessa vie-
nankarjalaisiin juhlakostoi-
hin. Vieraiden yllä oli muun 
muassa Pistojärven ja Vuok-
kiniemen mallisia kostoja. 

Kirkkokahvien jälkeen 
Pohjois-Viena –seuran pitkä-
aikainen puheenjohtaja, ny-
kyisin sihteerin tehtäviä hoi-
tava Anja Suvanto esitelmöi 

vienankarjalaisten vaiheista 
ja elämänmenosta. Juhlassa 
oli mukana myös nykyinen 
puheenjohtaja Kerttu Nur-
mela. Seura on järjestänyt 
näyttelyitä ja tehnyt esityk-
sen muun muassa Vienan tie 
–hankkeesta, joka noudatte-
lisi entisaikaisia kauppateitä 
Vienasta Ouluun.

Metropoliitta Pantelei-
mon oli varsin tyytyväinen 
tapahtumaan ja hän kiitteli 
kyläseuran aktiiveja ja keit-
tiöhenkilökuntaa. Elsa Leh-
tola on nähnyt suuren vai-
vannäön kylätalolla olevien 
kylätapahtumien onnistumi-
seksi. 

Rauni Räisänen, 
kuvat Rauni Räisänen 
ja Jani Lehtola
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Kesän kohokohta onkimispäivä 
pojan tyttären kanssa

Kaarina Daavittila 60 v:

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila Kulttuurikeskus Pohjantähden edustalla, jossa 
60-vuotismerkkipäivää vietetään elokuun juhlana taiteen ja kulttuurin merkeissä. Ta-
lon toimintaan on alkamassa kehittämisprojekti, jonka puitteissa kaupungin omistaman 
Pohjantähden tulevan toiminnan suuntaviivat muotoutuvat. 

Pudasjärven kaupunginjoh-
taja Kaarina Daavittila juhlii 
60-vuotismerkkipäiväänsä 
torstaina 11.8 kulttuurikes-
kus Pohjantähdessä, jonne 
on samalle päivälle järjes-
tetty taiteilija Paavo Tolo-
sen säätiön taidenäyttelyn 
avajaisjuhla. Daavittilan sy-
däntä lähellä onkin lasten ja 
nuorten taidekasvatuksen ja 
taideopintojen kehittäminen, 
joka on yhtenä tavoittee-
na toimintaansa aloittavalla 
kulttuurikeskus Pohjantäh-
dellä. 

Pudasjärvellä syntynyt 
Daavittila palasi synnyin-
kuntaansa, aloittaessaan 
Pudasjärven kaupungin-
johtajana elokuussa 2008. 
Syntymäkodissa Kurenky-
lällä asuu edelleen Kaarinan 
äiti Martta Lantto.

-Olen iloinen, että voin 
nykyisin vierailla äidin luo-
na ja pitää häneen tiivistä 
yhteyttä viikoittain.

Kurenkylästä Kaari-
na läksi lukioon Ouluun 
ja asumaan Kempeleeseen 
enon kotiin. Samalla Kaari-
na opetti enon lapsille muun 
muassa kieliä. Loma-aikoina 
nuori lukiolainen työsken-
teli Pudasjärven Osuuskau-
passa tuuraten sivukylien 
kauppojen myymälänhoita-
jia sekä toimien Osuuskau-
pan omistaman Shellin kas-
sanhoitajana. 

- Lukiolaista arvostettiin 
kesätyöntekijänä ja lomitta-
jana, kannustettiin eteenpäin 
ja annettiin vastuuta. Palk-
ka oli myös hyvä, muistelee 
Daavittila. 

Ylioppilaaksi valmistumi-
sen jälkeen Daavittila siirtyi 
opiskelemaan ekonomiksi 
Vaasan kauppakorkeakou-
luun pääaineenaan yritysten 
taloustiede ja laskentatoimi 
sekä kansantaloustiede ja oi-
keustiede. Kesätyöpaikka 
järjestyi SOK:n Oulun kont-
torissa. Myöhemmin Kaari-

na Daavittila on suorittanut 
muun muassa hallintotietei-
den maisterin, HTM-tilintar-
kastajan ja JHTT-tilintarkas-
tajan tutkinnot. 

Yrittäjyysjakso 
ja yhteiskunnan  
tehtäviin
Opiskelujen jälkeen ensim-
mäinen työpaikka Puolan-
gan elinkeinoasiamiehe-
nä sopi hyvin nuoren parin 
suunnitelmiin ja pian per-
he muuttikin pienen mat-
kan päähän aviomies Jou-
ko Daavittilan kotimaatilalle 
Utajärven Särkijärvelle. Daa-
vittila aloitti tilitoimistoyrit-
täjänä Puolangalla ja laajensi 
toimintaa myös Suomussal-
melle ja Ristijärvelle. 

-Tilitoimistossa pääsi lä-
helle ihmistä, yrittäjät toi-
vat omat huolensa ja asiansa 
luottamuksellisesti esille, ja 
niitä pohdittiin yhdessä. 

Yritystoiminnan myymi-
sen jälkeen Daavittila vas-
tasi jonkin aikaa Kainuun 
Tilineuvonnan toiminnas-
ta Puolangalla sekä samalla 
toimi sivutoimisena Utajär-
ven Vakuutusyhdistyksen, 
nykyisen Lähivakuutuksen, 
toimitusjohtajana. 

Sittemmin pääasiassa 
kunnalliset tehtävät ovat ol-
leet -90 luvulta lähtien Kaa-
rina Daavittilan työnä. 

-Mitä haasteellisimpia 
tehtäviä on tullut eteen, sitä 
paremmin olen työssä viih-
tynyt.

Kunnan johtaminen tuli 
tutuksi Puolangan kunnas-
ta, jossa hän tuurasi kunnan-
kamreerin tehtävien ohella 
kunnanjohtajaa useita jak-
soja -90 luvulla. Sen jälkeen 
Daavittila kiersi JHTT-tilin-
tarkastustehtävissä Suomen 
kuntien ja eri yhteisöjen ti-
lintarkastajana vuoteen 2004 
saakka. Kuntien ja kuntayh-
tymien tarkastustyössä pai-

nopisteenä oli toimintojen 
ja hallinnon kehittäminen, 
kuntien palvelurakenteen 
uudistaminen, johtamisen ja 
uusien toimintatapojen ke-
hittäminen ja muutoksen tu-
keminen sekä talouden hal-
linnan ja talousjohtamisen 
kehittäminen ja sisäinen val-
vonta. 

Ylikiimingin kunnan-
johtajana vuodesta 2004 oli 
alusta alkaen haasteellinen 
tehtävä.

-Kunnanjohtajan tehtä-
vään ei voi hakea muuten, 
jos ei pidä haasteista, toteaa 
Daavittila.

Jonkin ajan kuluttua Daa-
vittilalle alkoi hahmottua 
Ylikiimingin Ouluun liitty-
minen. Kuntaliitosselvityk-
set tapahtuivatkin lopuk-
si nopeasti ja Ylikiimingin ja 
Oulun kanssa tapahtuneen 
liitoksen jälkeen on tapahtu-
massa suurempi usean kun-
nan kuntaliitos Oulussa. 

-Ylikiimingin ja Oulun 
kuntaliitos oli tien avaa-
ja, jossa sain olla keskeises-
ti mukana. Tein myös Yli-Iin 
kuntaliitosselvitystä ennen 
Pudasjärven kaupunginjoh-
tajaksi siirtymistä. Liitos to-
teutuu vuoden 2013 alusta 
ja siinä näyttää Ylikiimingin 
kokemukset olevan toteu-
tuksessa käytössä, selvittää 
Daavittila. 

Hyvät eväät  
tulevaisuuden 
suhteen
Kysymykseen mitä Pudas-
järvi on kymmenen vuoden 
kuluttua on kaupunginjoh-
taja Daavittilalla heti vastaus 
valmiina.

-Täällä on hyvät edelly-
tykset elää ja asua. Uudistu-
vat luonnonvarat, moderni 
maatalous ja maaperän rik-
kaudet muodostavat paikka-
kunnan rikkauden. Lisäksi 

matkailun merkitys kasvaa, 
joka tuo ulkoapäin rahavir-
toja pitäjään. Meillä on hy-
vät eväät tulevaisuuden suh-
teen. Nuorta kouluikäistä ja 
työikäistä väestöä täällä kyl-
lä tarvittaisiin lisää. 

Komeat suot, vedet, vaa-
rat sekä kohtuullisen hyvä 
tieverkosto erämaiden läpi 
ovat voimavarojamme. 
Yrittäjien pitää kuitenkin 
nämä löytää, joita voi muut-
taa kaupattaviksi tuotteik-
si; luonto- ja melontaretket, 
matkamuistojen valmistus, 
muutamia asioita mainitak-
seni. 

Toive, jos se ei olisi 
rahasta kiinni?
-Liikekeskus Kurenalle, joka 
pysäyttäisi valtatie 20:lla liik-
kuvat ihmiset käyttämään 
rahaa. Liikekeskuksessa täy-
tyisi olla myös monipuo-
lisesti viihdykkeitä – voisi 
olla vaikka paljon puhutun 
Ideaparkin tapainen keskus, 
Daavittila visioi.   

Harrastuksista kysyttäes-
sä kaupunginjohtaja kertoo 
työn olevan myös harrastus, 
jossa menee viikot ja usein 
myös viikonloput. Toki lu-
kemista ja kuntoilua Daa-
vittila kertoo harrastavansa 
Pudasjärvellä. Tämän kesän 
kohokohdasta kysyttäessä 
tulee vastaus kuin apteekin 
hyllyltä.

-Kesäinen ongintapäi-
vä pojan perheen tyttären, 
8-vuotiaan Kiian kanssa, 
joka onki 66 kalaa. Minä lai-
toin madot koukkuun ja ir-
rotin kalat. Viimeisin kala oli 
hauki, joka oli jo koukussa 
kiinni, mutta harmillisesti se 
menetettiin. 

Loppulauseeksi merk-
kipäivähaastatteluun sopii 
Daavittilan lausahdus:

-Tulevaisuus  pitää teh-
dä yhteisen näyn pohjalta ja 
siihen pitää uskoa. Suvaitse-
vaisuuden ja toisen huomi-
oimisen toivoisin näkyvän 
niin omassa kuin muidenkin 
elämässä. 

Heimo Turunen

Kaarina Daavittilan 
merkkipäivää 

vietetään elokuun juh-
lana kulttuurin mer-

keissä klo 18-21, jossa 
samalla 

juhlistetaan taiteilija 
Paavo Tolosen säätiön 

taidenäyttelyä. 
Kaikki huomionosoi-
tukset ja onnittelukuk-
kasiin tarkoitetut varat 
pyydetään osoittamaan 
Paavo Tolosen säätiön 
tilille 5326004-292457.

Onnistunut 
Porila-päivä

Erkki-isäntä esittämässä laulua.

Miehet portailla ovat omien sanojensa mukaan kak-
si vanhinta alkuperäistä pirinrantalaista, Eero Räisänen 
vasemmalla ja Erkki Juurikka komeassa kansallispuvus-
saan oikealla.

Elokuun ensimmäisenä sun-
nuntaina matkasimme Pirin-
rannalle Porilaan, kuka au-
tolla, kuka skootterilla tai 
pyörällä. Jalankin taisi joku 
tulla. Sää oli oikukas kuin ai-
nakin elokuussa, auringos-
sa helteisen kuuma ja pilven 
alla pisti puistattamaan.

Vietimme jo perinteek-
si muodostunutta Porila-
päivää Juurikan Erkin kut-
sumana. Lipunnostolla ja 
lippulaululla aloitimme, päi-
vän mittaan laulut kaikuivat 
niin yhdessä kuin lauluryh-
män esityksinä.

Erkki-isännän lauluesiin-
tyminen taisi saada parhaat 
suosionosoitukset. Hän tar-
josi makoisat marjapiirakat 
ja leetapullat hyvällä kah-
villa höystettynä. Mielenter-
veysyhdistys Kajastuksen 
nykyinen isäntä Kari Juntu-
nen grillaili makkaroita suo-
lapalaksi.

Erkin uskomattoman 
runsaan puutarhan satoa lie-

nee ollut myös mehu, joka 
helteessä maistui varsinkin 
saappaanheittäjille ja laula-
jille. Iijoen partaalla Kale-
vi Vattulan haitari niin hai-
keesti kuin iloisestikin soi.

Floristikin joukostamme 
löytyi: ympäröivästä kuk-
kaloistosta hän loihti upeat 
kimput palkinnoiksi saapas-
kisan voittajille ja arpajai-
siin yllätyksiksi. Reilut nel-
jäkymmentä vierasta osti 
toistasataa arpaa;

Kajastus kiittää kanna-
tuksesta!

Päivä oli kuin hyvä tera-
piaistunto, löytyi uusia ys-
täviä, uusattiin vuosikym-
meniä vanhoja tuttavuuksia, 
koettiin onnistumisia. Silmä 
lepäsi kauniissa ympäristös-
sä ja korviin kantautui joen 
kohina.

Tapaamisiin siis! Viimeis-
tään ensi kesänä Porilassa!

Pirjo Riihiaho
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Matkailuelinkeinon juttusarjavaikuttavuus Pudasjärvellä
OSA 9Tässä 9-osaisessa juttusarjassa käydään vaiheittain läpi keväällä 2011 valmistuneen Oulunkaaren seutukunnan 

matkailutuloselvityksen tuloksia Pudasjärven kaupungin osalta. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Eniten loma-asukkaiden kes-
kuudessa harrastetaan luon-
non tarkkailua, kävelyä tai 
sauvakävelyä sekä kalastus-
ta. Muita harrasteita ovat 
melonta, marjastus ja sienes-
tys, metsästys, puutarhan-
hoito, rakentelu ja metsän 
hoito. Talvella harrastetaan 
hiihtoa, laskettelua, luon-
non tarkkailua, kävelyä tai 
sauvakävelyä ja kalastusta. 
Moottorikelkkailu on talvi-

Loma-asukkaiden 
ajanviettotapoja

Pudasjärven kaupunki
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut
Marianne Mäntylehto

Tutkimuksen mukaan lähes puolet on vapaa-ajan asunnolla oleskellessaan osallistunut tapahtumiin muun muassa 
markkinoille ja messuille. Pudasjärven markkinat ovat suosittu, kesäinen tapahtuma, jossa myös mökkiläiset vierai-
levat ahkerasti.

sin suosittu yksittäinen har-
rastus muissa vastauksissa. 

Lähes puolet on vapaa-
ajan asunnolla oleskelles-
saan osallistunut tapahtu-
miin (markkinat, messut) ja 
noin viidesosa festivaaleil-
le, konsertteihin, näyttelyi-
hin tai kesäteatteriin. Eniten 
loma-asukkaat vierailevat 
kauppakeskuksissa, muissa 
ostoskohteissa ja nähtävyyk-
siä katsomassa.

Golf –harrastus lisääntymässä Pudasjärvellä

Väylä 2, ollaan siirtymässä väylä 3:lle. 

Tuomas Rahkola, 8 vuotta, 
avauksessa väylällä viisi. 

Janne Iinattiniemi lyömässä avauslyöntiä. Reiälle on 
matkaa 75. Lähtötilanteessa näkyy pitkä ja kapea kent-
tä kokonaan. 

Janne Iinattiniemi, Matti Kukka, Jaana Iinattiniemi, Matti Juurikka ja Lea Törrö Iinattijär-
ven viimeisellä väylän 9 reiällä lopetustilanteessa. Pisin väylä on 260 m.

Golf –harrastus Pudasjär-
vellä on levinnyt 20-vuo-
tista taipalettaan juhlineen 
Koillis-Golfin lisäksi myös 
muille kylille. Jo kymmenen 
vuoden ajan golfia on voi-
nut pelata Haapalan maalla, 
noin 10 vuotta sitten Matti 
Juurikan rakentamalla ken-
tällä Iinattijärven rannalla. 
Juurikka kertoo, että kentäl-
lä on pelailtu ahkerasti. Par-
haina päivinä on ollut yli 10 
pelaajaa. Kentällä on yhdek-
sän väylää, joissa pelataan 
viiteen reikään. Pisin väy-
lä on 260 m. Vanhoista pel-
loista kunnostetut nurmik-
koväylät ovat olleet hyvässä 
kunnossa. 

Kylägolf kisa 
Sunnuntaina 24.7 oli Iinatti-

järvellä kylägolfkisassa seit-
semän pelaajaa ja saman 
verran oli paikalla kannus-
tusjoukkoja. Ilma suosi pe-
laamista, aurinko paistoi ja 
oli lämmintä. Pelaajilla oli 
paljon onnistumisia ja kaut-
taaltaan tehtiin kovia tulok-
sia. Kenttä oli olosuhteisiin 
nähden hyvässä kunnossa 
ja pelaajat tyytyväisiä. Mat-
ti Juurikka suunnittelee vie-
lä tälle kesälle kentälle pik-
ku kisoja. 

Tulokset:
1. Anne Kokko 31, 2. Matti 
Juurikka 34, 3. Matti Kukka 
37, 4. Janne Iinattiniemi 38, 5. 
Lea Törrö 49, 6. Jaana Iinatti-
niemi 51, 

Nuoret: 1. Tuomas Rah-
kola 8 v 67. 

Hetekylässäkin  
golfataan
Seuraavaksi kylägolf kisa on 
Hetekylässä Tauno Kujalal-
la lauantaina 27.8 alkaen klo 
12. Kujala on rakentanut pel-
loilleen yhdelle greenille pe-
lattavan radan, johon pe-
lataan useilta suunnilta eri 
väyliä pitkin. 

-Eläkkeelle jäännin jäl-
keen aloin rakentaa harjoi-
tuskenttää 80 metriä pitkäl-
le peltosaralle, jossa maalina 
oli sankko. Nyt radalta löy-

tyy ihan oikea puttireikä ja 
greeni, jota tänäkin kesä-
nä olen kunnostanut, kertoo 
Tauno Kujala. 

-Reunoilta raivasin vii-
nimarjapehkoja pois, jolloin 
sain väylää väljemmäksi. 
Väylä on niin laaja, että golf-
pallo ei ihan vähällä mene 
hukkaan.

Tauno kertoi käyneen-
sä menneellä viikolla pelaa-
massa Virpiniemessäkin. 
Koillis-Golfille hän suuntaa 
kuitenkin useimmiten peli-
matkansa. Golf-harastus on 
kestänyt Kujalalla viitisen 
vuotta ja monet Oulun läänin 
radat ovat tulleet sinä aikana 
tutuiksi ja kerran pelimatka 
suuntautui Tukholmaankin. 
Kotikentällä lyödään golfia 
silloin kun käy vieraita. Tu-
leva kylägolf tapahtuma on 
ensimmäinen kerta, kun ki-
sasta ilmoitetaan näin julki-
sesti. 

Syötteellä olisi paikka 
harjoitusradalle
Koillis-Golfin Pekka Kinnu-
nen katsasti viime syksynä 
Syötteen alueen, josko siel-
tä löytyisi paikka Golf-ken-
tälle. 

-Luppoveden vieressä oli-
si erinomainen 2-3 hehtaarin 
suoalue kolmelle lyhyelle 
väylälle, johon verraten pie-

nin kustannuksin saisi har-
joituskentän. Toki alueelle 
on vireillä hanke virallisen 
kentän rakentamiseen, mut-
ta sitä odotellessa voisi jo 
tehdä harjoituskentän, jossa 
turistit ja paikkakuntalaiset 
saisivat harrastaa Golfin pe-
laamista. 

Pekka Kinnunen ehdot-
taa myös, että seurakunnan 
Hilturannan leirikeskuksen 
alue olisi sopiva paikka pik-
ku golfkentälle. 

Heimo Turunen, 
kuvat Matti Juurikka
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1590

JÄÄKAAPPI
CW 140

229,-

239,-

399,-
22” LED TV

299,-
LUXOR 19” LED TV 249,-

KOTIKOKKI
PÖYTÄTISKARI

279,-

KOTIKOKKI 
KKM 720
MIKRO

59,-
PÖYTÄSTEREO

129,-
IMURI 2000 W

149,-

PHILIPS
PARTAKONE

5950

JENKKIKAAPPI 
RF 2512

349,-

AZ 3856

PAKASTIN

32” LED TV

SCANCOOL 
SFS-110
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Saverikko rautaesineet tunnettiin

Jussi Puurunen kävi toi-
mistossa kertomassa rau-
taesineistä muistoja. 

Julkaisimme 13.7 lehdessä 
Matti Vuolteenahon lähet-
tämiä kuvia hevosen reen-
veto-osista, jotka ovat olleet 
tärkeitä aikanaan esimerkik-
si Pudasjärven talouden ke-
hittymisessä. Ilman näitä 
kamppeita ei olisi Suomes-
sa metsäteollisuutta ollut 
niin varhain. Myös uitto Ii-
joellakin aikoinaan oli, on ol-
lut ennen tärkeä puunkulje-
tusväylä. Uittolaitteisiin olisi 
varmaankin Pudasjärvisillä 
paljonkin muistitietoa ja eh-
käpä tallessa vielä joitakin 
työkaluja.

Osien nimet olivat save-
rikko, joista toinen pää on 
kiinni aisassa ja linnun no-
kan muotoinen osa reen ja-
laksessa. Kuvassa näkyvä 
osa oli sijoitettu kevyeen re-
keen tai kuten myös sanot-
tiin reslaan. Savottareen ja-
laksessa oli toisenlainen osa, 
ns. linkku, kuten monet luki-
jat sen huomioivat. 

Vastauksia tuli ilahdutta-
van paljon. Arvoimme vas-
taajien kesken kahvipaketin 
ja sen voitti Alpo Laakko-
nen, jonka voi käydä nouta-
massa toimituksesta Korpi-
tie 6. 

Urpo Tolonen Metsäkes-
kus. Esineet ovat olleet hevo-
sen aisoissa kiinni ja jalaksis-
sa vastaesineet. Koukut ovat 
sen vuoksi, että aisat pysy-
vät kiinni mäessä ja kun re-
keä peruutetaan. 

Urpo Lehmikangas, he-
vosreen ja vetoaisan kiinni-
tysraudat.

Reijo Vuorinen Vuol-
teenahon kuvissa näyttäi-
si olevan hevosreen ja aisan 
liitosraudat eli "saverikko" 
raudat. Kuvan raudat ovat 
kevyemmän käytön rekipe-
listä, metsä ja tukkireessä oli 
lukitus toteutettu vankem-
min.

Pekka Tiirola ammatti-
oppilaitoksen eläkkeellä ole-
va opettaja. Hevosen reen ja 
aisojen kiinnitykseen tarkoi-

tettuja linkkuja.
Seppo Similä olen itse 

ajanut hevosella savottaa, 
josta on aikaa. reilut 60 vuot-
ta. 

Alpo Laakkonen. Koko-
naisuuden nimi on saverik-
ko. Rengasosa kiinnitetään 
puiseen vetoaisaan, linnun-
muotoinen osa reenjalak-
seen, siitä sitten polle vetää! 
Aisoja tietenkin kaksi. Olen 
ajanut yhden talven savotas-
sa pöllejä. 

Mika Lehtinen Paimio. 
Aisan päässä olevan lenk-
ki, jolla mitä luultavammin 
on eri nimityksiä eri puolilla 
Suomea. Se minkä itse olen 
kuullut ainakin karjalaisten 
ja hämäläisten käyttämänä 
on aisan lytty. 

Valma Karjalainen, van-
han esineen nimi on save-
rikko. Linnun näköinen osa 
kiinni reen jalakseen ja toi-
nen osa aisan päähän

Olavi Luttu, lehdessänne 
olleen vanhan rautaesineen 
nimi on aisan kiinnike "save-
rikko". Käyttötarkoitus: Aisa 
kiinnitettiin rekeen saveri-
kon avulla. Tämän mallinen 
saverikko on hyvin vähän 
käytetty malli tukkireessä, 
sitä käytettiin varmaan pää-
asiassa "reslassa" kirkkorees-
sä ja sen tyyppisessä kevy-
eämmässä reessä.

Jussi Puurunen Sepän-
tieltä Kurenalta. Muistan, 
kuinka kuvassa näkyvä sa-
verikko oli isän kirkkorees-
sä. Savottareen jalaksessa 
oleva osa oli erilainen ja sitä 
kutsuttiin linkuksi. Jussi ker-
too olleensa aikanaan savot-
tatyömailla niin teko- kuin 
ajomiehenäkin. Savottatyö-
maat sijaitsivat Pudasjärven 
lisäksi Pelkosenniemellä ja 
Ranualla. Hätäaputöissä hän 
oli myös raivaamassa tielin-
jaa muun muassa Humppi-
lassa ja Mynämäellä. Siel-
lä työmaille kuljetettiin 
busseilla. Pudasjärven ja Ra-
nuan savotoilla Jussi kertoi 

majoittuneensa savottakäm-
pissä. Isän ensimmäisen he-
vosen nimi oli Tankki ja it-
sellä oli yksi hevonen, jonka 
nimi oli Motti. Se oli vank-
ka ja hyvä hevonen ja palve-
li uskollisesti 24 ikävuoteen-
sa saakka. 

Sulo Pernu Kiteeltä. Lo-
malla Pudasjärvellä sain 
lehtenne ja sitä silmäillessä 
sattui silmiini vanhoja savot-
tamiehen työvälineitä, joiden 
nimi on saverikko. Esineet 
tarvitaan reen vetämiseen. 
Sorsan näköinen esine kiin-
nitetään reen jalakseen ja toi-
nen aisan päähän. Kolmas 
on näiden kahden yhdistel-
mä, josta puuttuu reen jalas 
ja aisa.

SEPAn siirtymäaika päättymässä 
Pudasjärven Osuuspankki  
kannustaa yrityksiä pikaisiin toimiin
Pudasjärven Osuuspankki 
kannustaa alueen yrityksiä 
kiireellisiin toimiin SEPA-
valmiuden varmistamisek-
si. Yhtenäisen euromaksu-
alueen SEPAn (Single Euro 
Payment Area) siirtymän ta-
karaja on 31. lokakuuta. Tä-
män jälkeen pankit eivät 
enää ota vastaan maksuja 
suomalaisilla tilinumeroilla 
ja maksuaineistoilla.

- Tämä tarkoittaa, että esi-
merkiksi maksut ja palkat 
eivät välity, mikäli ne ovat 
vanhassa muodossa. SEPA 
koskee siis kaikkia yrityksiä, 
Pudasjärven Osuuspankin 
toimitusjohtaja Teuvo Perä-
talo muistuttaa.  

Jotta yrityksen maksulii-
ke ei pysähdy marraskuun 
alussa, yritysten pankkiyhte-
ysohjelmista on oltava käy-
tössä SEPA-kelpoiset versiot 
ja tilinumerot on saatetta-
va SEPAn vaatimaan IBAN-
muotoon. Myös laskulo-
makkeisiin on muutettava 
IBAN-muotoinen tilinumero 
ja pankin BIC-koodi. 

Korttimaksuja vastaan-
ottavien yritysten on päi-
vitettävä maksupäätteet 
voidakseen ottaa vastaan si-
rukorteilla tehtäviä maksu-
ja. SEPA-muutokset on teh-
tävä, vaikka yritys toimisi 
vain Suomen alueella, sillä 
myös kotimaassa maksetta-

vista maksuista tulee SEPA-
maksuja.

- Nyt viimeistään yritys-
ten tulee päivittää ohjelmis-
tonsa ja olla tarvittaessa yh-
teydessä omaan pankkiinsa. 
SEPA on suurempi muu-
tos kuin euroon siirtyminen, 
mutta silti huolestuttavan 
moni on jättänyt järjestelmi-
ensä päivityksen viime tip-
paan, Teuvo Perätalo ker-
too.  

Henkilöasiakkaille SEPA 
näkyy lähinnä sirullisten 
korttien käyttöönottona. 
Myös oma tilinumero on jat-
kossa muodoltaan kansain-
välisen esittämistavan mu-
kainen. (HT)        

Rotarymotoristit Saijassa  
ja Pudasjärvellä

Ryhmäkuvassa MC Rotaryn kokoontumisajoon osallistuneita Iso-Syötteen tunturin hui-
pulla lauantaina 6.8.

MC Rotaryn perustaja Aatto Määttä Kouvolasta, joka pe-
rusti MC Rotaryn vuonna 2000. 

Moottoripyöräilevät Rotaryt 
kokoontuivat Pudasjärven 
Rotary klubin kutsumina 
Taivalkosken Saijaan, josta 
lauantaina vierailtiin Pudas-
järven Syötteellä. Motoris-
teja osallistui tapahtumaan 
kolmekymmentäneljä.

MC Rotary on järjestön 
sisällä syntynyt samaa har-

rastavien miesten sekä nais-
ten yhteenliittymä. Kokoon-
tumisajo kokoaa porukan 
joka vuosi yhteen eri puolille 
Suomea. Viime vuonna ajet-
tiin Virojoelle ja ensi vuonna 
2012 ajetaan Lahteen.

Aatto Määttälä Kouvolas-
ta oli saapunut paikalle suu-
rella mielenkiinnolla. Aat-
to on asunut Taivalkoskella 
noin viisi vuosikymmentä 
sitten, jolloin hän toimi paik-
kakunnalla opettajana kol-
men vuoden ajan. 73-vuotias 
Aatto on perustanut MC Ro-
taryn 11 vuotta sitten.

-On mielenkiintoista pa-

lata tutuille paikoille veres-
tämään muistoja ja nautti-
maan Pohjoispohjanmaan 
luonnosta ja maisemista 
sekä nauttimaan paikallises-
ta tunnelmasta, totesi Aatto

Motoristit ovat ainutlaa-
tuista joukkoa, jossa on aina 
välitön ja iloinen tunnelma. 
Jokainen on vain motoris-

ti ammattiin ja asemaan kat-
somatta. Myös jokainen ajo 
sisältää kuitenkin sen vaka-
vammankin motiivin eli hy-
väntekeväisyyden, joka oli 
tällä kerralla Polio Plus sekä 
myös ajokoulutuksen. Koh-
de on ollut Rotaryjen pää-
aihe hyväntekeväisyydessä 
jo yli 25 vuotta. Polio Plus-
san tarkoituksena on ollut 
hävittää polio maailmasta ja 
jossa on lähes onnistuttukin. 
Tekemistä kylläkin vielä on 
ja aloitettua projektia ei voi-
da lopettaa.

Saijaan majoittuneet rota-
ryt tutustuivat Kalle Päätalon 

kotipaikkaan Kallioniemeen, 
Pudasjärven Luontokeskuk-
seen Iso-Syötteellä sekä pa-
lasivat viisikymmentä luvun 
tunnelmiin Jalavan kaupal-
la.

Kysymykseen miksi käyn 
näissä kokoontumisajoissa 
Kari Rantsi ja Ilkka Lukka-
riniemi Oulusta vakuutteli-
vat juuri ajojen perimmäis-
tä aihetta sekä yhteishenkeä, 
joka syntyy samanhenkisten 
motoristien kokoontuessa 
yhteen.  Jokaisesta ajosta saa 
jotakin sellaista itselleen jos-
ta saa lisämotiivia jatkaa ro-
tarytyötä.

Kokoontumiseen kuului 
myös ajokoulutusta kahdes-
sakin osiossa. Koulutukses-
sa käytiin läpi mm. sitä mil-
laista on autoilijan arvioida 
lähestyvän moottoripyörän 
nopeus. Tehtävä osoittautui 
suhteellisen vaikeaksi. Tek-
niikanmiehenä Jorma Lam-
masniemi arvasi joukosta 
parhaiten. Samassa harjoi-
tuksessa todettiin myös mil-
lainen on jarrutusmatka eri 
nopeuksissa. Myös mitä tar-
koittaa pysähtymisaika ja 
–matka. Kouluttajana toimi 
moottoripyörien ajokoulut-
taja Matti Träskelin Oulusta.

Kokoontumista suosi 
myös sää, ilma oli aurinkoi-
nen koko viikonlopun ajan. 
Koska motoristit olivat eri 
puolilta Suomea, niin koti-
matkan varrelle sattui myös 
sateitakin, mutta motoristi-
han ajaa myös sateessa.

Kokoontumisajoon liitty-
vänä Motoristi patsaan Reijo 
Saarela luovutti Lahti Sarko-
la klubin edustajille, joiden 
vuoro on vuoden päästä 
koota taas joukko yhteen.

Reijo Saarela

Jätevesisuunnittelijoista pulaa 
Haja-asutusalueiden kiin-
teistöjen jätevesiratkaisut 
valitsee ja suunnittelee am-
mattitaitoinen suunnittelija 
yhteistyössä kiinteistön omis-
tajan kanssa. Pätevä suun-
nittelija pystyy esittämään 
juuri kyseiselle kiinteistöl-

le parhaiten sopivat jätevesi-
ratkaisut. Ammattitaitoisista 
ja puolueettomista jätevesi-
suunnittelijoista on kuiten-
kin maakunnassa pula. Suo-
men ympäristöopisto SYKLI 
ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus pyrkivät vastaamaan 
tähän haasteeseen koulut-
tamalla maakuntaan jäteve-
sihuollon suunnittelijoita. 
(Ely-keskus tiedotepalvelu)
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hinnat voimassa 1.-31.8.2011.

VASIKAN-hERKKu-MYSLI

• Kypsennetty täysrehu kaikille vasikoille
• Sisältää kivennäiset, vitamiinit ja

hivenaineet

TRIOWRAP-KÄÄRINTÄKALVOT
• Nyt on aika tilata käärintäkalvot
• Väri: valkoinen
• 750 mm x 1 500 m

+ vero + rahti

20,90€ /25 kg säkki

RAISION ELOKUUN
TARJOUKSET

TILAuKSET: Tero Jokelainen 040-546 4184
hanna Saastamoinen 044-781 8936

RANGER 360 GLYFOSAATTI
•Monsanton valmistama laadukas
perusglyfosaatti
•Teho: juolavehnä, jos käyttää suuria
käyttömääriä menee myös muita.
•Käyttömäärä: 3 l/ha + kiinnite 0,5 l tai
yksinään 4 l/ha.

+toimitusmaksu 30€/toimitus + vero

59€ /20l astia

TOTAL COVER PLuS
KÄÄRINTÄVERKKO
• Euroopassa suosittu käärintäverkko
• Leveys 1,23 m ja 1,30 m
• Rullassa 3 600 m verkkoa
• UV-suojattu, kestää säällä kuin säällä

66,68
ALK.

+ vero + rahti, 15 kpl/lava

146,- /kpl1,23 m x 3 600 m

1,30 m x 3 000 m 136,- /kpl

+ vero + rahti

uuSIA TuOTTEITA: PASTAT JA BOLuKSET

MEGABRICK CALCIuM BOLuS 20 KPL 47,90

CORRECT VOMKICK PASTA 12 KPL 86,50
CORRECT CALCIPRO PASTA 12 KPL 45,30

CORRECT KOMBINATION PASTA 12 KPL 53,90

BOVI KALC. KALCIuM BOLuS 48 KPL 199,00
hELOSAN uTAREVOIDE (1 KG) 6 KPL 77,90

+ vero + postimaksu 10 €

CORRECT ENERGI PASTA 12 KPL 43,20

www.pudasjarvi-lehti.fi
Lue Pudasjärvi-lehti netistä

Kassu Halosen jättiläispatsas julkistettiin 
– talveksi Niemitalon Juustolaan

Rautarungon päälle polyuretaanista ja lasikuidusta raken-
nettu Kassu Halosen patsas lepäili selällään nuottiavain 
kädessä lavettiauton kyydissä, kun sitä vietiin Manaman-
salon Saaripäiville. Samalla tapaa patsas tuodaan talvek-
si Pudasjärvelle. Kuva Ilkka Jaakkola.

Oulujärven keskellä sijaitse-
van Manamansalon Saari-
päivillä 23.-24.7. julkistettiin 
säveltäjä Kassu Halosen jät-
tiläisen kokoinen näköispat-
sas. Se on rakennettu Pudas-
järvellä Hetekylän entisellä 
koululla kynänruiskutaiteili-
janakin tunnetun Kimmo Ta-
karaution ja hänen veljensä 
Vesa-Pekka Takaraution toi-
mesta. Sieltä patsas siirret-
tiin Manamansaloon Kassu 
Halosen taidetalon pihaan.

Patsas on noin seitse-
män metriä korkea ja se pai-
naa noin 3000 kiloa. Patsas 
on tehty ontoksi ja seläs-
sä olevan kulkuaukon kaut-
ta voi mennä patsaan sisään 
ja kuunnella Kassu Halosen 
uusinta musiikkia ja jättiläi-
sen sydämen ääntä.

Taitelija Kimmo Takarau-
tio kertoo, että patsas on to-
della kestävä, eikä se voi 
kuljetuksissa särkyä, kuten 
taannoinen Matias Keskisen 
Kekkospää.

Ennen Kassu Halosen 
patsasta Kimmo Takarau-
tio rakensi aidon mammutin 
kokoisen Veeti mammutin, 
joka on nykyään Mammut-
tihirren talotehtaalla Ylikii-
mingissä. Tämä taideteos 
joutui aikoinaan Tampereel-
la kuljetuksessa kolariin-
kin, mutta selvisi siitä pienin 
merkein.

Kassu Halosen jättiläis-
patsas siirretään Kimmo Ta-
karaution mukaan talviajak-
si Pudasjärvelle Niemitalon 
Juustolan pihaan, koska Kas-
su Halosen taidetalo ei ole 

talvella avoinna. Näin pat-
sas on nähtävissä läpi vuo-
den. Välillä se mahdollises-

ti käy kiertueella esimerkiksi 
Helsingissä senaatintorilla

Asko Kurki

Honda 420 FM Fourtrax 4X4
NYT ERIKOISHINTAAN!

5990,-
 + TOIMITUSKULUT 250,00 EUR 

RAJOITETTU ERÄ! 
(tähän hintaan)

Honda BF2,3  
PERÄMOOTTORI
NYT ERÄ HINTAAN 689,-

Honda BF 5 4 T  
PERÄMOOTTORI 

NYT VAIN 1190,-

Rautia K-Maatalous 
p. 040-7715755  Petäjäkankaantie 1 Pudasjärvi

Tarjoukset voimassa vain loppuviikon 
tai niin kauan kuin varattu erä riittää.

fMBA – naisyrittäjien ja -johtajien 
MBA-ohjelma Kuusamossa

fMBA (female MBA) -ohjelma syventää monipuolisesti osal-
listujan yrityselämän osaamista. Ohjelma luo uusia näkö-
kulmia johtamiseen ja valmentaa toimimaan menestyksek-
käästi yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus 
järjesteään pääosin Kuusamossa 5.10.2011–31.12.2013.

Kohderyhmä
Ohjelma on tarkoitettu naisyrittäjille ja johto- ja asiantuntija-
tehtävissä toimiville naisille, joilla on vankka työkokemus ja 
jotka haluavat kehittää yrityksensä tai työyhteisönsä toimin-
taa ja kehittyä esimiehinä. Ohjelmaan valitaan 20 osallis-
tujaa Koillismaan alueelta. 

Hakeminen ja hakuaika
Hakulomake ja lisätietoa ohjelmasta osoitteessa 
www. oamk. fi/ffo rum. Hakuaika päättyy 5.9.2011. 

Infotilaisuus 17.8. kello 17.00–18.30. hotelli Kuusamossa. 
Ilmoittautuminen 12.8. mennessä osoitteeseen  
terttu.savela@oamk.fi.

K U U S A M O N  K A U P U N K I

MYYDÄÄN
soutuveneitä, pituus 4,75 m, 
airoja, hankaimia, meloja. 
honda 5 hv perämoottori, uusi.

Pudasjärven tori 
to 11.8 klo 9-11

Kaikki edullisesti.
Puh. 0500 560 814
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MTK Pudasjärvi vietti 
60-vuotisjuhlaa sunnuntaina 
7.8. Pudasjärven kirkossa oli 
juhlajumalanpalvelus, jonka 
jälkeen siirryttiin Hilturan-

MTK Pudasjärvi 60 v

Maaseutu tarvitsee 
menestyvän maatalouden

nan leirikeskukseen, jossa oli 
kotimainen ruoka –teemal-
la juhlaruokailu. Juhlapu-
heen piti MTK:n puheenjoh-
taja Juha Marttila. Lisäksi oli 

runsaasti muuta ohjelmaa.
-Pitkään on tiedostettu, 

että maaseudun elinvoimaa 
ja kehittävää maaseutupoli-
tiikkaa ei voi rakentaa yksin 
maatalouden varaan. Maa-
seutu tarvitsee menestyvän 
maatalouden, mutta paljon 
muutakin. Luonnonvaro-
jen paremman hyödyntämi-
sen myötä maaseudulle on 
luotavissa työtä ja toimeen-
tuloa. Toimiva tieverkosto, 
laajakaista ja muu palvelu-
rakenne on välttämätön sekä 
maaseudun että koko maan 
hyvinvoinnin kannalta. 

Tuore hallitusohjelma tuo 
kuitenkin uhkakuvia maa-
seudun asukkaille ja yri-
tyksille. Hallitusohjelma 
korostaa tiiviitä, joukkolii-
kenteeseen perustuvia taa-
jamia. Uudisrakentamista 
ohjataan olemassa olevien 

palveluiden ja yhdyskunta-
rakenteen piiriin. 

Me suomalaiset arvos-
tamme asumisessamme väl-
jyyttä ja luonnon läheisyyttä. 
Maalla asuvat ovat tottu-
neet siihen, että palvelut ei-
vät ole nurkan takana, mut-
ta tämä vaiva ja kustannus 
siedetään. Kulkukelpoinen, 
kattava tieverkko ei palve-
le pelkästään maalla asuvia. 

Juhlassa julkistettiin MTK Pudasjärven kalenteri 2011 ”Heissä on tulevaisuus”. Juhlassa muistettiin kalenterissa kuvattuja lahjapaketilla ja otettiin sen jälkeen yhteinen kuva.

Eeva Harju halutaan lukion rehtorin virkaan
Sivistyslautakunta yksimielisenä:

Sivistyslautakunta kokous-
ti maanantaina 8.8. Kokous 
aloitettiin hiljaisella hetkel-
lä edesmenneen lautakun-
nan puheenjohtajan Pekka 
Määtän muistolle. Pekkaa 
luonnehdittiin arvostetuksi 
ja pidetyksi puheenjohta-
jaksi, joka perehtyi asioihin 
perusteellisesti ja johti ko-
koukset äärimmäisen asial-
lisesti, tehokkaasti ja tasa-
puolisesti.

Sivistyslautakunnan ko-
kousta johti varapuheen-
johtaja Jari Jussila. Uusi 
puheenjohtaja valittanee 
seuraavassa valtuuston ko-
kouksessa jonka ajankoh-
taa ei vielä ole määrätty.

Ensimmäisenä varsi-
naisena kokousasiana pe-
rehdyttiin sivistystoimen 
talousasioihin. Tässä vai-

heessa vuotta kulut (toimin-
takate) pitäisi olla korkein-
taan 50 prosentin tienoilla. 
Taloustilanne ei ole paha, 
mutta 52,7 prosentin toimin-
takate vetää hieman otsaa 
ryppyyn ja vaatii toimenpi-
teitä tulevan syksyn aikana 
tasapainon saavuttamiseksi, 
kertoi Jari Jussila. 

Lukion rehtorin nimitys 
puhutti kokousta tovin ai-
kaa. Sivistysjohtajan esitys 
Eeva Harjun nimittämisek-
si väliaikaiseksi viran hoita-
jaksi ensi vuoden heinäkuun 
loppuun poiki vilkkaan po-
sitiivisen keskustelun. Lau-
takunnan selkeä tahto oli ni-
mittää Eeva harju rehtorin 
virkaan vakinaiseksi viran-
hoitajaksi. Asian laillisuus 
haluttiin varmistaa ja sivis-
tysjohtaja selvittää miten 

asia voidaan hoitaa. Asiaa ei 
lautakunnan mielestä halu-
ta venyttää enää yhtään yli-
määräistä viikkoa. 

Selvitettäväksi jäi voi-
daanko valinta suorittaa 
viimekeväiseen hakuun 
perustuen, jossa valinta käy-
tännössä tehtiin Eeva Harjun 
ja Tero Laitisen välillä. Laiti-
sen kieltäydyttyä Harju olisi 
nyt selkeä valinta, koska lau-
takunta jätti kevään koko-
uksessa varahenkilön valit-
sematta. Muita selvitettäviä 
valintatapoja ovat sisäinen 
haku ja suora nimitys. Suo-
ria toiseen virkaan siirtoja-
han Pudasjärvellä on viime 
vuosina tehty useita.

Opettajia valittiin virkoi-
hin huomattava määrä yk-
simielisillä valinnoilla. Sil-
miin pistävää valinnoissa oli 

tulevien ”pendelöijien” suu-
ri määrä eli toiselta paikka-
kunnalta kulkevat opettajat.

Ensimmäiseen erityisluo-
kanopettajan virkaan Ku-
renalan koululle valittiin 
vakinaisesti KM/erityisopet-
taja Riitta Klasila 1.8. alkaen. 
Toiseen erityisluokanopetta-
jan virkaan valittiin määrä-
aikaisesti 15.8.2011-31.7.2012 
KM/lastentarhanopetta-
ja Pirjo Suvanne. Suvan-
teen sijaiseksi AP/IP-vastaa-
van tehtäviin valittiin Kirsi 
Haaponiemi määräaikaises-
ti 15.8.2011-15.6.2012.

Lakarin koulun luokan-
opettajan vakinaiseen vir-
kaan valittiin KM Seppo 
Kemppainen ja varalle KM 
Heikki Luokkasen. Laka-
rin koulun luokanopettajan 
määräaikaiseen virkaan va-

littiin KM Sonja Pyykkönen, 
1. varasijalle KM Erja Paaso 
ja 2. varasijalle KM Katriina 
Kujala.

Ruotsin ja englannin kie-
len lehtorin viransijaisek-
si Rimminkankaan koululle 
valittiin FM Riitta Nurmes-
niemi ajalle 1.9.2011-2.6.2012. 
1. varasijalle FM Sanna Rau-
tio.

Päätoimisen tuntiopetta-
jan virkaan, tyttöjen liikun-
ta, Rimminkankaan koulul-
le valittiin FM Sari Pitkänen 
ajalle 1.8.2011-31.7.2012. 
Rimminkankaan opinto-oh-
jaajan viransijaisuuteen ajal-
le 1.8.2011-31.7.2012 valittiin 
Anna Kuosmanen.

Kansalaisopiston tekstii-
liaineiden opettajan nimi-
ke muutettiin taide- ja taito-
aineiden opettajaksi, johon 
opettajaksi ajalle 1.8.2011-
30.6.2012 valittiin taiteen 
kandidaatti Liisa Pöllänen 
Oulusta. 1. varasijalle taiteen 
maisteri Terttu Kanninen ja 
toiselle varasijalle artenomi 

AMK Anna Suorsa.
Englannin aineenopet-

tajan sijaiseksi Kurenalan 
koululle 15.8.2011-9.5.2012 
valittiin FM Päivi Holap-
pa. 1. varasijalle FM Marja-
Elina Kursu ja 2. varasijalle 
FM Pia Nevala.

Sivistyslautakunta päät-
ti antaa Rimminkankaan 
koulun sisätilaongelmista 
pahiten kärsineiden oppi-
laiden ryhmälle luvan jat-
kaa opiskelua väliaikaisis-
sa tiloissa 1.11.2011 saakka. 
Opettajana ryhmässä toimii 
KM Katriina Kujala ajalla 
15.8.2011-1.11.2011.

Pitkästä asialistasta huo-
limatta kokous meni läpi 
puolessatoista tunnissa. Pu-
heenjohtaja Jari Jussila kiit-
teli hyvin valmistelluista 
selkeistä esityksistä ja asial-
lisista puheenvuoroista.

Heimo Turunen 
ja Asko Kurki

Tiestö tarvitaan jo sen vuok-
si, että maaseudun luonnon-
varat saadaan markkinoil-
le. Maaseudulla asuva perhe 
ei tässäkään yhteiskuntaa 
ja luontoa rasita. Maaseu-
tu odottaa, että hallitusoh-
jelmaa korjataan välittömäs-
ti tältä osin. Vastuullinen 
asuntoministeri Kiuru onkin 
jo kiitettävästi tehnyt pesä-
eroa edeltäjänsä linjanvetoi-

hin. Ja nimenomaan parem-
paan suuntaan, joka istuu 
kansalaisten oikeustajuun, 
totesi juhlapuheessaan Juha 
Marttila. 

Enemmän juhlasta sekä 
MTK Pudasjärven toimin-
nasta ensi viikon lehdessä, 
joka on samalla MTK Pudas-
järven teemanumero.

Heimo Turunen

MTK Pudasjärven 60-vuotisjuhla pidettiin Hilturannan pihalle pystytetyssä teltassa.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma 
luovutti Pudasjärven kaupungin puolesta Juha Marttilal-
le Raivaajapitäjä Pudasjärvi -kirjan.
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Lukijan kynästä

Haave toteutui
– iso hauki tuli

Etelä-Ruotsista Blekingestä kotoisin oleva Oscar Ysberg 
virvelöi Marikaisjärvestä yli seitsemän kiloisen hauen. 
Tarkka paino oli 7,4 kg ja pituus 76 cm.

Oscarin isoisä, Martti Kuha, toi Pudasjärvi-lehden toi-
mitukseen kuvan ja kertoi että Oscar haaveili isosta hau-
esta ja puhui jo etukäteen että pitäisi se iso hauki lähteä 
hakemaan.

Saalis tarttui ensi heitolla Oscarin virveliin ja isoisän 
avustamana saatiin veneeseen. Isoisä, Martti luuli että 
pohjaan se virveli pojalla tarttui, kun niin kovasti pohjaan 
painui, kunnes alkoi siima liikkua siihen tahtiin että isom-
pi kala taitaa olla tulossa.

-Oli se Oscarille iso yllätys, mukava sellainen, sa-
noi Martti Kuha ja tuumi että kai se jokin etukäteisenne 
oli pojalla,  kun niin varmana puhui että saa ison hau-
en. (EL)

Kävin ohikulkumatkallani Limingassa. Olipas ilo silmil-
le, kun keskusta oli niin upeasti toteutettu. Kyllä pudas-
järviset saisivat käydä ottamassa oppia kuinka viihtyisä 
voi keskusta ollakaan. 

Paikallisen ravintolan edessä oli kukkaistutukset ja 
muutenkin siistin näköistä. Oikein teki mieli mennä pe-
remmälle asti, niin kutsuva oli siististi somistettu edusta. 
Samoin koko kunnan keskus oli muuttunut niin eduk-
seen. Ei se aina ole niin kaunis ollut, olenhan käynyt jos-
kus aiemminkin Limingassa, siitä on kyllä jo vuosia.

Kyllä kannattaisi kuntien/kaupunkien/yrittäjien pa-
nostaa myös liikkeiden, puistojen ja muun ympäristön 
siisteyteen ja viihtyisyyteen. Piti jäädä Liminkaan muu-
tamaksi tunniksi ostoksille, oli kiva käydä ja aioin käy-
dä toistekin. Enkä pidä niin pitkää väliä kuin aiemman 
käyntini väli oli.

Aloin pohtia, mitä ajattelee satunnainen Pudasjär-
vellä kävijä kaupungistamme. Kun käveleskelee Pudas-
järven keskustassa, ei ole penkkiä mihin istuisi, tori on 
ruma ja ankea, siitä puuttuu ryhti ja rytmi, ei siellä tee 
mieli istuskella. Liikkeiden edustoilla ei ole istutuksia.

Voiko joku väittää että Pudasjärven keskusta oli-
si viihtyisä? Tiedän, että kauneus on katsojan silmissä, 
mutta kyllä minä mielestäni erotan enemmän ja vähem-
män viihtyisän ympäristön.

Ihmettelijä

Kauneus 
katsojan silmissä?

Jurvansuut kokoontuivat Oulussa
Väkeä tuvan täydeltä Pohdon tiloissa Oulussa.

Jaakko Jurvansuu kertoili suvun henkilöistä, joiden elä-
mänkaaresta hän oli löytänyt kiinnostavia yksityiskohtia

Jurvansuun suvun suku-
juhla pidettiin Oulussa lau-
antaina 9.7.2011. Nyt järjes-
tetty sukutapaaminen oli 
jo kolmas, kaksi aikaisem-
paa tapaamista järjestettiin 
vuosina 2001 ja 2006. Hieta-
saaressa sijaitseva Oulun ke-
hittämiskeskus Pohto tarjosi 
hienot puitteet lämminhen-
kiselle juhlalle.

Paikalle saapui runsas 
100 osallistujaa, olipa mu-
kana iso joukko ”veteraane-
jakin”, eli jo kahdessa en-
simmäisessä tapaamisessa 
jo mukana olleita. Jo ilmoit-
tautumisvaiheessa reipas 
puheensorina täytti Pohton 
eteisaulan, johon oli järjestet-
ty suvun tunnuksella varus-
tettujen sukujuhlatuotteiden 
myyntiä. Aulassa oli myös 
esillä ”Mustaa valakosella”-
valokuvanäyttely, johon oli 
koottu Hetekylän vanho-
ja valokuvia. Kahdessa ai-
kaisemmassa tapaamises-
sa kaukaisimmat sukulaiset 
olivat tulleet Yhdysvallois-
ta, mutta tällä kertaa uudel-
ta mantereelta ei ollut edus-
tajia.

Tilaisuuden alkuun lau-
lettiin vuodenaikaan sopiva 
Suvivirsi. Tervetulosanois-
saan Marko Jurvansuu toi 
esille suvun historian alku-
lähtökohdan jo 1500-luvun 
alusta, jolloin Suomi oli osa 
Ruotsia ja hallitsijanamme 
oli Kustaa Vaasa. Suvun esi-
isät viljelivät Oinas-nimisi-
nä maata siis samaan aikaan, 
kun Martti Luther naulasi 
teesejään Saksassa. On tär-

keää säilyttää tämä tietoi-
suus suvun juurista myös 
jälkipolville. Musiikillises-
ta annista vastasi komeaää-
nisellä laulullaan Pekka Ek-
dahl kanttori Keijo Piiraisen 
säestämänä, ja sukujuhla-
yleisö pääsi myös osallistu-
maan Ekdahlin esitykseen.

Jaakko Jurvansuu kertoi-
li leppoisaan tyyliinsä suvun 
henkilöistä, joiden elämän-
kaaresta hän oli löytänyt 
kiinnostavia yksityiskoh-
tia. Esimerkiksi Matti Ma-
tinpoika Pätsi eli Jurvanen 
(1753-1844) oli saanut keisari 
Nikolai I:n myöntämän kul-
taisen mitalin viljelystöis-
sä osoitetun ahkeruuden ja 
kunnollisuuden perusteel-
la. Näitä mitaleja oli Pietarin 
rahapajassa valmistettu vain 
seitsemän kappaletta, yksi 
jokaiseen Suomen lääniin. 
Myös runoilija Väinö Kirsti-
nän juuret ovat yhteydessä 
Jurvansuun sukuun. Esityk-
sensä lopuksi Jaakko lausui 
Kirstinän runon.  

Kummituksista ja kum-
mittelusta oli esityksen laati-
nut Teuvo Vähkyrä. Kummi-
tustarinat olivat entisaikojen 
jännityskertomuksia, ja niis-
sä saattoi olla myös jokin 
opetus kuulijoille. Jokaisella 
suvulla on omat kummituk-
sensa. Anna-Liisa Piironen 
muisteli esityksen jälkeen 
sukuun liittyvän kummitus-
tarinan. Virpi Sivonen-San-
kala ja Ritva Kelloniemi oli-
vat koonneet sukulaisten 
valokuvista esityksen muo-
dista ja vaatetuksesta eri 

vuosikymmenillä. 
Sukutapaamisen lopuk-

si kukitettiin kaikki paikalla 
olleet yli 80-vuotiaat suvun 
jäsenet. Tapaamisen päätös-
sanoissaan Pekka Isomursu 
kiitti sukutoimikuntaa tapaa-
misen sujuvista järjestelyistä 
ja tapaamisen tärkeintä teki-
jää, paikalle saapuneita su-
kulaisia, mukavasta juhlasta. 
Hän toivoi mahdollisimman 
monen olevan paikalla, kun 

Jurvansuun seuraava suku-
kokous järjestetään vuonna 
2016. Loppulauluna ennen 
yhteisvalokuvan ottamista 
ja ruokailua laulettiin ”Kym-
menen virran maa”. Ruokai-
lun jälkeen tilaisuus jatkui 
sukulaisten vapaamuotoise-
na yhdessäolona. 

Hannele Lantto ja 
Teuvo Vähkyrä, 
kuvat Pekka Karisaari

Juha Schroderus vetää Pudasjärven Matkailua
Pudasjärven Matkailu Oy:n 
osake-enemmistön heinä-
kuussa ostanut aikaisemmin 
Taivalkoskella ravintolayrit-
täjänä toiminut Juha Schro-
derus kertoo, että jatkossa 
Syötteen alueen markkinoin-
tiin on tarkoitus panostaa 
yrittäjävetoisesti. Toimitus-
johtajan mukaan Pudasjär-
ven Matkailu tulee olemaan 
enemmän esillä messuilla ja 
muissa paikoissa, missä po-
tentiaalisia asiakkaita liik-

kuu.
– Syötteen alueen näky-

vyyttä lisätään. Me olem-
me mahdollisimman paljon 
esillä joka paikassa. Silloin 
kauppa käy ja se hyödyn-
tää meitä kaikkia, Schrode-
rus sanoo.

Esilläolon lisäksi Pudas-
järven Matkailu Oy:ssä tul-
laan panostamaan myös 
henkilökohtaiseen myynti-
työhön.

Pudasjärven Matkailu 

Oy:n palveluksessa on kol-
me henkilöä toimitusjoh-
tajan lisäksi. Aiemmin yri-
tyksen omisti Pudasjärven 
kaupunki, joka vuonna 2009 
luopui osakekannastaan. 

Heinäkuun puolivälissä 
Juha Schroderus osti Hiih-
tokeskus Iso-Syöte Oy:n ja 
Syötekeskus Oy:n omista-
mat kaikki osakkeet. Schro-
deruksen omistuksessa on 
nyt 75 prosenttia yhtiön osa-
kekannasta.

Pudasjärven Matkailu 
Oy:llä on toimisto Pudasjär-
ven keskustassa. Matkatoi-
mistoa ja majoitustoiminnan 
välitystä harjoittavan yhtiön 
välityksessä on lähes 2 000 
vuodepaikkaa mökeissä, lo-
mahuoneistoissa ja hotelli-
huoneissa. (AK)
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LAHJATAVAROITA

Ota yhteys p. 040 1951 732

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

 • 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

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Palveluhakemisto

0400 251 671

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT JA TARVIKKEET

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
Kauttamme LVI-, sähKö-, KyLmä-, 

PeLtItyöt seKä tarVIKKeet

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Tule käymään! 
Lasken sinulle tarjouksen 

taloyhtiönne isännöinnistä.
Avoinna ma, ke, pe

klo 10-14
huOM! Puhelinpäivystys

joka päivä

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvojen poisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695
www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA.

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• JätevesijärjestelmätKonttien vuokraus

Tältä näyttää uusi raken-
teilla oleva vuokraamora-
kennus sisältä. Kuva: Jor-
ma Terentjeff

Suksi- ja välinevuokraamo harjakorkeudessa 
Iso-Syötteellä valmistau-
dutaan tulevaa talvea var-
ten uusin ilmein kolmessa 
eri kohteessa, kertoo hiih-
tokeskusyrittäjä Jorma Te-
rentjeff. Tällä erää Iso-Syöt-
teelle rakenteilla oleva 

uusi hirsirakenteinen suk-
si- ja välinevuokraamo on 
jo harjakorkeudessa. Vuok-
raamorakennuksen raken-
tajana toimii Timpan Kurki-
hirsi Pudasjärveltä. Entiseen 
vuokraamoon verrattuna 

uutta tilaa tulee noin 350 ne-
liömetriä. Entisiä tiloja käy-
tetään huoltotiloina. Koko-
naisuudessaan uusi suksi- ja 
välinevuokraamo sekä kone-
halli tulee olemaan reilut 500 

neliötä.
Viime kesänä aloitettu 

lautaparkin leventäminen 
tehdään tänä kesänä val-
miiksi. Tarkoituksena on, 
että junnuparkki ja yleinen 
parkki yhdistetään. Leven-
nyksen myötä syntyy kol-
mas linja edellisten lisäksi. 

– Tämä on jo yksi Suomen 
pisimmistä lautaparkeista. 
Pituutta sillä on lähes kilo-
metri, Jorma Terentjeff ker-
too tyytyväisenä.

Kolmantena kohteena 
teollisuusneuvos Terentjeff 
mainitsee Luppoveden te-
kojärven, joka valmistui vii-
me vuonna. Romekievarin 
läheisyyteen rakennetaan 
paineenkorottamo ja uusi 
lumetuslinja etu- ja perhe-
rinteille putkistorakennel-

mineen. Näin Luppovet-
tä päästään hyödyntämään 
täysimääräisesti rinteiden 
lumetukseen. Viime talvena 
päästiin lumettamaan jo en-
silumen latua. Viime syksy-
nä noin neljän kilometrin en-
silumen latu otettiin suurella 
innolla vastaan.

Viime vuosi  
kohtalainen
Jorma Terentjeff kertoo, että 
viime talvi etelään ensiksi 
sataneine lumineen ja pak-

kasineen oli Iso-Syötteelle 
kohtalainen, vaikka tulok-
sessa jäätiin aika lailla vuo-
den takaisista luvuista.

– Me olemme tehneet bri-
tannialaisen matkanjärjes-
täjän Crystalin kanssa uu-
delleen sopimuksen, joten 
brittejä on tulossa Iso-Syöt-
teelle jälleen, Terentjeff ker-
too luottavaisena.

Asko Kurki 



13nro 32 PUDASJÄRVI lehti

PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myy-
mistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 
Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 
195 1732) soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

syötteeN maaNsIIrtO Oy

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA.

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt
• Maisemointityöt 

• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät 
• Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

TAKSEJA

Palveluhakemisto 
on edullista

 ilmoitustilaa!

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA
§ 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
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Ota yhteys 
p. 040 1951 732

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA METSÄSTYKSEEN, 
KALASTUKSEEN YMS.

Pudasjärven  
Luontaistuote

Puistotie 2
040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45

LUONTAISTUOTTEITA

VW Passatin aluvanteet 4 kpl 
17”. Puh. 040 740 2681

Sähkökiuas, lähes uusi, teho 
6kvh, 40e. Suihkuseinä, siisti 
30e. Puh. 040 582 2015.
 
Lukion hyväkuntoiset (lähes uu-
denveroiset) fysiikan, kemian, 
historian ja musiikin 1 kurssien 
kirjat sekä uskonnon 2 kurssin 
kirja. Hinnat 20 e/kirja. Tekstaa 
P. 046 594 1984.

Puhoskylässä rivitalo-
yksiö sekä kaksio

Siistit. Kauppa n. 150 m, 
järvenrantaan 300 m. 

Vuokra alk. 283 e 
(sis. lämpö) 

Puh. 045 233 0987

VuOKRATTAVANA

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

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

5,-/25kpl, 47,-/250kpl

ASEET JA PATRuunAT
Kiekkopatruunat  
tarjouksessa:

65,-/250kpl
- Tähtäinkiikarit
- Goretex-puvut ja kengät
- SAVOTTA-tuotteet
- Retkiruuat
- Koirien juoksutuslaitteet  
polkupyörään
- Flexit, pannat ja taluttimet
- HotkimisenEstoKupit
- Furminaattorit karvanpoistoon
Hau-Hau vehnätön kana-riisi

24,-/15kg
Myös TEHO-ruuat koirille 
treeniin ja metsästykseen.
nERO-perusruoka

Kaupungin halvin!
35,-/30kg

lyijy
teräs

Palveluhakemisto

VUOKRAKONEITA

Ota yhteys p. 040 1951 732

Löydetty auton avain pe 5.8 
Varsitien ja Mäntytien riste-
yksestä. Abloy avain hautuu-
maalta heinäkuussa. Voi periä 
tuntomerkkejä vastaan. Puh. 
040 748 5308.

LÖYDETTYMyytävänä paalattua kuiva-
heinää. Puh. 041 704 9764 

Toyota Corolla LB VM. 88 
2 renkaat, CD-soitin ja ve-
tokoukku. Hyvä kunto HP. 
320€ P. 044-914 8508  
 
Päältä täytettävä pyykkikone 
HP. 150€  ja Televisio 22” HP. 
30€ p. 044-914 8508

Ostetaan kovahirsinen heinäla-
to. GSM 040-5347128

OSTETAAN Kadonnut Kipinässä valkohar-
maa, hoikka naaraskissa. Nä-
köhavainnot puh. 040-7323302

KADONNUT

MUSTAHERUKKAA
Itse poimittuna 1,5€/kg

Vielä vadelmaa 1,5€ kg

Marjomäen Puutarha 
Puolangantie 956
P. 040 704 8927, 0400 575 010

VIELÄ MUUTAMA 

PAIKKA SAARISELÄLLE
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Kivikilpailu Pudasjärven kupunginkirjastossa, alkanut to 16.6., loppuu 
31.8.  Tiedä tai arvaa mitä kivi sisältää? Pudasjärven kirjasto järjestää 
kilpailun, jossa sinun pitää tietää tai arvata mitä kirjastossa esillä oleva 
kivi sisältää. Kivi vaihdetaan aina viikon välein. Kaikkien vastanneiden kes-
ken arvomme kirjapalkintoja, jotka on lahjoittanut kirjakauppias Aune 
Ekdahl.
Kesän Zumba tunnit Kurenalan koululla ke. klo 18-19 ja su.19-20 
Ohjaajana Katja Järvenpää Lisätietoja www.bomzika.fi
Jukka Nivakosken Maalauksia ja sarjakuvia 1.8.-31.8. Taidehuone 
Pudikissa. Avoinna ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu.  
Harmonikkataiteilija Matti Rantasen konsertti ke, 10. 8. klo. 19 
Pudasjärven kirkossa Siuruantie 350
Elokuunjuhla to 11. 8. klo 18:- 21 Kulttuurikeskus Pohjantähdessä 
Teollisuustie 1.
Kaiken kansan Eloilta Jyrkkäkoskella to11.8. klo 21. Lavalla aluksi 
bändi-iloittelua ja sitten kaikki ja kaikenikäiset pistävät jalalla koreasti 
lavalla ja diskossa. Tahtien takana pudasjärveläiset taitajat! Kaikille va-
paa pääsy ja kakkukahvit samaan taksaan!                           
Jyrkkäkoskella tanssit La 13.8. esiintyy Ketola&Witikainen. La 20.8. 
tanssit alk. klo 21.
Tanssit Möykkälässä la 13.8. klo 21 alk. Tanssittajana Haavekuva. 
Tanssit la 27 klo 21 alk. Tansittaa Tukkijätkät.
Onkikilpailu 13.8. klo 18 alk. nikkilän rannassa Hirvasjärvellä. Järj. 
Hirvaskosken kyläyhdistys. Kesän 2011 Kala-Eemelin  titteli ratkeaa...
Tanssit Hetepirtillä Hetekyläntie 931 la 13.8. klo 21 alk. klo 21.
Kiihdytyspäivä lentokentällä 13.8., Pudasjärven Ilmailukeskuksella 
alk. klo 9.
Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä 15.8. klo 20. Kolme 
kertaa kesän aikana osallistuneiden kesken arvotaan liikunta-aiheisia 
palkintoja.
Vattumarkkinat Sarakylän koululla, kaksipäiväiset 20.-21.8.2011, 
alkaa klo 10 la 20.8. loppuu su 21.8. klo 17.
Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 27.8. klo 20-02. Maksuton nonstop-
bussikuljetus Kurenalta ja takaisin. Järj. LC Pudasjärvi.
Lasten Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 27.8. klo 14-16. Jär. Pudasjär-
ven MLL.
Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä 29.8. klo 20. Kolme 
kertaa kesän aikana osallistuneiden kesken arvotaan liikunta-aiheisia 
palkintoja.

Jyrkkäkosken leirintäalueella 

ammattitaidolla opettajana
JOUSIAMMUNNAN SUOMENMESTARI

Sopii 10-110 vuotiaille.  
Kurssimaksu 50 €. 
Ilmoittautumiset   
17.08.2011 mennessä.

19-21.08  sekä  2-4.09.2011

JOUSIAMMUNTAKURSSI

Puh. 0400 – 109 006

JOUSIAMMUNTAKURSSI

Ilkka Hallenberg 

Lisäkaiverrutukset ja 
Kauneimmat 
muistomerkit

kaikista 
kivilaaduista

Teollisuustie 8  
Puhelin 0400 891 974

VIIMEISET ESITYKSET

to 11.8. klo19 
su 14.8. klo 15

Suomussalmen Näyttä-
möyhdistyksen kesäteatteri-
näytelmän Peti ja puuro on 
nähnyt jo yli 8 000 katsojaa. 
Eero Schroderuksen kirjoit-

Petin ja puuron nähnyt yli 8000

tama komedia tossun alla 
eläneestä vanhasta miehestä 
ja hänen ympärillään pyöri-
västä keinottelusta on esitet-
ty tähän mennessä 12 ker-

taa. Useimmat teatterit ovat 
jo lopettaneet kautensa, mut-
ta Suomussalmella on vielä 
tällä viikolla mahdollisuus 
nauttia kesäteatterin tunnel-
masta. Viimeiset esitykset 
ovat torstaina kello 19.00 ja 
sunnuntaina kello 15.00.

Antti Väyrynen  
palkittiin
Suomussalmen Näyttämöyh-
distys palkitsi tänä vuon-
na Pudasjärveltä (Malisen-
suolta) kotoisin olevan Antti 
Väyrysen Riika-palkinnolla. 
Väyrynen on yhdistyksem-
me pitkäaikainen puheen-
johtaja ja oli merkittävässä 
roolissa, kun Suomussalmel-
le rakennettiin viime vuonna 
oma teatteritalo yhdistyksen 
toimesta.

Ulla Schroderus

Eero Schroderus, Marko Moilanen ja Mari Kela näyttele-
mässä suositussa Peti ja puuro esityksessä. Kuva Ant-
ti Väyrynen 

Kevättalvella pilkittiin Ko-
rentojärvellä Kala-Eeme-
lin tittelistä. 
Nyt on kesäisemmän ki-
sailun vuoro onkikilpailun 
muodossa. Kesän 2011 
Kala-Eemeli ratkeaa lau-
antaina 13.8. klo 18 al-
kavassa Hirvaskosken 
Kyläyhdistyksen järjes-
tämässä tapahtumassa 
Nikkilän rannassa Hirvas-
järvellä. 

Onkikilpailun lisäksi kisail-
laan ja visaillaan muutakin 
mukavaa ja puffetista saa-
daan vatsantäytettä. 

Kaikki joukolla mukaan, 
läheltä ja kaukaa!

Hirvaskosken 
Kyläyhdistys ry.
Paula Ylitalo

ONKIKILPAILU 
HIRVASJÄRVELLÄ

M19 Keihäs
1. Matti Eskola Kiimu 48,10
N17 100 m
1. Ainomari Kangas LapLu 13,10. 
Osallistujia 6. 
N17 800 m
1. Oona Heikkinen KuivAu 2.33,66
N17 300 m
1. Emma Fingerroos RaahVe 45,65. 
Osallistujia 2. 
N17 3000 m
1. Anni-Maria Määttä OulPy 10.50,31. 
Osallistujia 2. 
N17 1500 m ej
1. Hilma Schönberg KuivAu 5.43,78
N17 300 m aj
1. Johanna Rajavaara 45,61. Osallis-
tujia 2. 
N17 100 m aj
1. Johanna Rajavaara 14,81. Osallis-
tujia 4. 
N17 Korkeus
1. Emma Fingerroos RaahVe 140
N17 Pituus
1. Enni Hietapelto 5,16. Osallistu-
jia 6. 
N17 Kolmiloikka
1. Saara Hiltunen KuivAu 10,75 
N17 Kuula
1. Tuija Martinmäki Vihu 10,94,  4. 
Heidi Ylilehto Pudasju 9,21, 5. Sari 
Kujansuu Pudasju 8,40. Osallistu-
jia 6. 
N17 Kiekko
1. Tuija Martinmäki Vihu 33,60. Osal-
listujia 2. 
N17 Moukari
1. Milja Jylhänniska OulPy 51,33, 2. 
Heidi Ylilehto Pudasju 43,57, 4. Sari 
Kujansuu Pudasju 32,04. 
N17 Keihäs
1. Irga Paulin RaahVe 34,87, 3. Heidi 
Ylilehto Pudasju 14,55 
N19 100 m
1. Ella Haapakoski OulPy 12,93. 
Osallistujia 2. 
N19 2000 m ej
1. Johanna Halonen AlatPi 7.49,79. 
Osallistujia 2. 
N19 Kuula
1. Leena Kallo PellPo 9,65. Osallis-
tujia 2. 
N19 Kiekko
1. Leena Kallo PellPo 33,58
N19 Moukari
1. Henna Jylhänniska OulPy 38,48
N19 Keihäs
1. Elina Markkanen RanPeu 32,93

Janne Moilanen voitti 
400 m PM-kisoissa
Piirinmestaruuskilpailut 17-19 -vuotiaille pidettiin 2.-3.8. 
miehille ja naisille Pudasjärven Suojalinnalla. Pudasjärve-
läisiä oli mukana 400 metrillä 19-v sarjassa Janne Moilanen, 
joka voitti 53,17 ajalla. 17-vuotiaiden sarjassa Lasse Moilanen 
oli 800 metrillä toinen tuloksella 14.51. 17 v kuulan kisassa 
Heidi Ylilehto oli neljäs 9,21 ja Sari Kujansuu viides 8,40 tu-
loksella. Saman ikäisten moukarissa Heidi Ylilehto oli toinen 
43,57 ja Sari Kujansuu neljäs 32,04. Keihäässä Heidi Ylilehto 
oli kolmas tuloksella 14,55. 

TULOKSET:
M17 100 m
1. Veli-Matti Takkinen KuusEV 11,40. 
Osallistujia 7. 
M17 800 m
1. Pauli Moilanen LapLu 2.10,62, 4. 
Lasse Moilanen Pudasju 2.14,51. 
M17 300 m
1. Veli-Matti Takkinen 36,93. Osallis-
tujia 3. 
M17 1500 m ej
1. Teemu Julkunen LapLu 4.50,76.
M17 300 m aj
1. Veli-Matti Takkinen KuusEV 40,27. 
Osallistujia 3. 
M17 110 m aj
1. Veli-Matti Takkinen KuusEV 15,2. 
Osallistujia 3. 
M17 Korkeus
1. Teemu Härmä KestKV 170. Osal-
listujia 2. 
M17 Pituus
1. Teemu Härmä KestKV 5,35. Osal-
listujia 2. 
M17 Kolmiloikka
1. Jouka Veijola KuivAu 10,10. 
M17 Kuula
1. Matti Sivonen KuivAu 18,01. Osal-
listujia 2. 
M17 Kiekko
1. Matti Sivonen KuivAu 55,82. Osal-
listujia 2. 
M17 Moukari
1. Matti Sivonen KuivAu 50,57. Osal-
listujia 3. 
M17 Keihäs
1. Valtteri Rantonen KestKV 57,14. 
Osallistujia 3. 
M19 100 m
1. Juha Jokela RaahVe 11,45. Osallis-
tujia 2. 
M19 400 m
1. Janne Moilanen Pudasju 53,17, 2. 
Jesse Tyni KuusEV 53,86. Osallistu-
jia 4. 
M19 200 m
1. Juha Jokela RaahVe 23,47. Osallis-
tujia 3. 
M19 1500 m
1. Matias Tiiro 4.20,21. 
M19 Pituus
1. Miska Kamula Siikalu 6,36 
M19 Kolmiloikka
1. Aapo Soudunsaari 11,96 
M19 Kuula
1. Matti Eskola Kiimu 10,59
M19 Kiekko
1. Mikko Martinmäki Vihu 49,84

Pudasjärveläiset 
suunnistajat  
menestyivät  
Pallaksella
Pudasjärven Urheilijoi-
den suunnistajat menes-
tyivät hienosti viime vii-
konloppuna Pallaksella 
Tunturisuunnistukses-
sa 6.-7.8.2011. HA sar-
jassa (=yksilösarjojen 
pääkilpailu) Sauli Kuo-
pus selviytyi peräti kol-
manneksi todella ran-
kassa kaksipäiväisessä 
kilpailussa. Hänen edel-
leen ehti vain Hannu Ai-
rila Kalevan Rastista ja 
Antti Honkimaa Espoon 
Suunnasta.

Miesten parikilpailun 
pääsarjassa Pudasjärven 
Urheilijoiden Joni Seppä 
ja Keijo Pintamo-Kenttä-
lä selviytyivät komeasti 
neljänneksi.

Pallaksen Tunturi-
suunnistuskisoissa oli 
tänä vuonna yli 800 osal-
listujaa. (AK)

Sauli Kuopus otti prons-
sia todella kovassa ki-
sassa. Ensimmäisen 
päivän matkana oli 23 
kilometriä ja siinä nou-
sua yksi kilometri. Toi-
sena päivänä suunnis-
tettiin 23,6 kilometriä. 
Kuva Tiina Kaukasjärvi

Porotuen haku käynnissä 
Porotaloudelle maksettavan eläinkohtaisen tuen haku on käynnistynyt. Po-
rotukea koskevat hakemukset tulee toimittaa 31.8.2011 mennessä oman 
alueen ELY- keskukseen tai sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, 
jonka toimialueella hakijan paliskunta sijaitsee. Hakuajan päättymisen jäl-
keen saapunut hakemus joudutaan hylkäämään. Tuki on sama kuin viime 
vuonna eli 28,50 euroa eloporolta. (Ely-keskus tiedotepalvelu)

13.8. Jyrkkäkoskella tanssien yhteydessä

Tanssikenkien
myynti

Tmi Joel Pajuniemi puh. 050 389 1330
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Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 14.8. klo 11 Aila Pyörälä & Tiimi
Tiistaisin klo 19 Sanan ja rukouksen ilta 
Su 21.8. klo 11 Tuula Suomi ja 
Jouni Vikström

Lähtö linja-autoasemalta klo 8.15.
Ilmoittautuminen perjantaihin 12.8. mennessä joko 
Veli Liehu, puh. 040-7031345 tai 
Antti Pesälä, puh. 040-5782344

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piiri

järjestää liikuntapäivän Hietasaaren Veljeskodilla 
torstaina 25.8.2011 alkaen kello 10.00

Tervetuloa virkistymään jäsenet ja tukihenkilöt! 
Johtokunta

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Koulutusinfo 
Pudasjärven Te-toimistossa 
Jukolantie 1 
to 18.8 klo 9.30 – 11.00

Huonekalupuusepän, -verhoilijan, -entisöijän, 
-pintakäsittelijän ja sisustusalan koulutuksista.

Teuvan aikuiskoulutuskeskus, 
Jorma uusi-Laitila puh. 0500 298 851. 
jormau@teakoy.fi 

TEhY Pudasjärven 
ammattiosasto 715

tarjoaa jäsenilleen kakkukahvit 30 -vuotis- 
juhlavuoden kunniaksi terveysaseman 
ruokalassa 8.9. klo.13:30-18:00. 

Jäsenet tervetuloa! 
Hallitus

Pudasjärven lukio ottaa uusia opiskelijoita 
eLukioon, jonka lukuvuosi alkaa 22.8.2011. 

-  Opiskelet lukiokursseja joustavasti verkossa ja 
 oman aikataulusi mukaan vaikkapa työn ohessa.
-  Suoritat koko lukion oppimäärän ylioppilaaksi asti 
 tai pelkästään yksittäisiä aineopintoja.
-  Valittavanasi on 250 kurssia, 
 mm. runsaasti vieraita kieliä.
-  Lisätietoja osoitteesta www.elukio.fi. 

Opastus ja tekninen tuki Pudasjärven lukiosta. 

Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja 
infotilaisuus lukiolla, Rimmintie 15, luokassa 6 
tiistaina 16.8.2011 klo 17.00. 
Tervetuloa!

Yhteystiedot: 
rehtori 040-5609840, kanslia 040-715 0388

TULE OPISKELEMAAN ETÄLUKIOON lv. 2011-12!

LASTEN JA NUORTEN 
NÄYTELMÄLEIRI 
7 – 15 -VUOTIAILLE

Pe 12.8.2011 klo 10.00 - 18.00
La 13.8.2011 klo 12.00 - 20.00
Su 14.8.2011 klo. 10.00 - 18.00
Lauantain ja sunnuntain välise-
nä yönä mahdollisuus yöpymiseen 
kansalaisopistolla.
Ohjelma: Käydään läpi erilai-
sia teatteri-ilmaisun osa-aluei-
ta ryhmätyöskentelynä. Luovaa 
ilmaisua: improvisointia, lavas-
tusta, puvustusta maskeerausta 
ja teatteriesityksiä. Leiripäivään 
kuuluu yksi lämmin keittoruo-
ka ja välipala, muuten ruokai-
lu omin kustannuksin, voi käy-

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTOLLA
dä myös kotona ruokailemassa. 
Leirimaksu 25 € Leirille otetaan 
20 osallistujaa ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoittautuminen 
kansalaisopistolle ke 10.8.2011 
mennessä puh. 040-8266431. Il-
moitathan samalla mahdollisesta 
erityisruokavaliosta. Ohjaajina: 
Kaarina nevanperä, puh. 040-
5423184 Apuohjaajina: Mar-
ja- Liisa Väyrynen, Markus Liuk-
ko ja Essi Ylitalo
Järjestää Pudasjärven 
kansalaisopisto

LUE NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi

Katja aloittaa 
ohjatut ryhmät 
ennen mammalomalle 
jäämistä seuraavasti:

MAANANTAISIN 
klo 12 kaikille avoin
klo 17 varattu NHS jatko
klo 18 varattu NHS alkeis

KESKIVIIKKOISIN 
klo 12 kaikille avoin

TORSTAISIN 
klo 12 kaikille avoin
klo 16 varattu NHS alkeis
klo 17 varattu NHS jatko

Ryhmät kestävät tunnin, 
kaikille avoimiin ei tarvit-
se ilmoittautua,

KUNTONEVA 
Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345
www.kuntoneva.fi

Niskahartia/selkäryhmiin 
muutamia paikkoja vapaa-
na, ilmoittaudu pian!

Hierontaa ja fysiotera-
piaa myös kotikäynteinä, 
soita ja kysy lisää.

ma-to 8-20, 
pe 8-18, la 10-15
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

VC
A

Kotimainen

porkkana

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä

Kemijärventie 73

93600 KUUSAMO

FINLAND

Puh. 020 764 0253

Fax  020 764 0250

Sähköposti: office@polkky.fi tai 

etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu


