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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 24.8.8.2011

                 

Tili-TeknoArtoPelttariOy

Puh: 08-823505, Fax: 08-823509,
Sähköposti:: arto.pelttari@tili-tekno.fi

Kauppatie 5
93100 PUDASJÄRVI

Avoinna
Ma - pe 08.00 - 16.00
Kesäaikana 08.00 - 15.00

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 26.8.

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

Wintti

Ma-Ti klo 14.00 - 21.00, 
Ke klo 14.00 - 01.00
To klo 14-22.00
Pe-La klo 12.00 - 04.00, 
Su klo12.00 - 18.00

Lauantai 27.8.

Wintti

KARAOKE
Lippu 12€ sis. ep.

3.9.  Ässien Jore Siltalan levyjulkkarit  
17.9.  Jarkko Honkanen & Taiga
 21.9.  Trio Naseva lippu 10€ sis ep
 8.10.  Eroottinen ilta Mr Lothar ja tytöt. 
 Rockari kauppa ym ohjelmaa
15.10. Trio Tapani Nevala 
22.10. Maarit Peltoniemi & Federal 

TARMO MALILA & 
TÄYSIKUU

TULOSSA

Myydään Laina ja Vilho Kären 
laadukas kuolinpesäirtaimisto 

mm. paljon vanhoja kirjoja, huonekaluja, 
kelloja, tauluja, paljon keräilytavaraa.

Huutokauppa
la 27.8 klo 10 (näyttö klo 9) 

Jukolantie 10 Pudasjärvi

Tied. puh. 050 345 3680. 
Käteismaksu. Tervetuloa! 

Suomalainen.
Paikallinen.

Pudasjärven Osuuspankin omistajia ovat sen
jäseniksi liittyneet asiakkaat, joita on yli 5700.
Valitsemalla pankiksesi Pudasjärven Osuuspankin
valitset vakavaraisen, paikallisen ja itsenäisen
pankin.

Yhdessä hyvä tulee. Osuuspankki
PUDASJÄRVEN

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                                       
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

115

LIHAPYÖRYKÄT
360 g

pkt

JAUHELIHAPIHVIT
380 g

115 pkt

OHRA RIESKAT

159 pss

KOLOR
Toffeemakeiset
200 g

pss

SISUSTUS-
TAULUT

390 kpl

ELÄINAIHE
KELLO

590

AVAINKAAPPI

990

VERHOKAPPA
60X250 cm

1990
35x48 cm 495

NAISTEN TRIKOO
PUSEROT
RAITA
TAI PALLO 
KUVIO

kpl

1480

WILD 
FLEECE
TAKKI

2340

POIKIEN
PUSERO
90-130 cm

1190

LASTEN
COLLEGE
HUPPARIT
90-130 cm

1990

3 kpl /660 g

TABLETIT

MIESTEN
PAITA

2460

COUNTRY
SAAPAS
SUKAT

590
1980

099

2 paria

Ravintolassa palvelemme:

klo 24-04

klo 24-04

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 

PARASTA 
ISTUTUSAIKAA

KASSILLINEN monivuotisia kukkia 10,-
(pakkaa kassiin niin paljon kun saat mahtumaan)

KORISTEPENSAAT    20,- / 4 kpl 
KORISTEPUUT - 20 % 

avoinna 
ma-pe 9-18
la       10-16

Uusi erä mustaherukkaa ”melalahti” 
Kekkilän puutarhamulta 50l 20,- / 6 kpl 
Kekkilän luonnonturve 65l 5,-
juuresten talvisäilytykseen 
Koristekaali    10,- / 4 kpl SYYSLANNOITTEET! 

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

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

040 821 1819

OPTIKON 
NÄÖNTARKASTUS 

15.9. SAAKKA

PUDASJÄRVEN SPECSAVERSIN VENETSIALAISTARJOUS!!!

ILMAINEN

(norm. 25 €)

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella 

ks. sivut 3-7

Venetsialaiset 
la 27.8. klo 20-02 
Jyrkkäkoskella. 

Asiointi 
käteisellä rahalla 

nopeuttaa 
palvelua. 
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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,
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

KÄSI KÄDESSÄ
Käsi kädessä he kulkevat pitkin hiekkarantaa. Lämmin ja pehmeä 
hiekka hyväilee kulkijoiden paljaita jalkoja. Raikas merituuli vil-
voittaa auringon paahtamaa ihoa. Hiekkaan jää kahdet jalanjäljet 
- aikuisen ja pienen lapsen. Hiljaisuus puhuttelee niin lasta kuin 
aikuistakin. Ei tarvita sanoja, luonto on lumonnut kulkijat. 

Yht`äkkiä lapsi löysää kätensä aikuisen kädestä ja lähtee juos-
ta viipottamaan vielä horjuvin ensi askelin. Lapsi on huomannut 
rannalla kiven, joka kimaltelee auringon paisteessa. Lapsella ei 
ole vielä sanoja. Pienet kädet koskettavat lämmintä kiven pin-
taa, ja katse kääntyy kysyvänä aikuisen puoleen. Aikuinen miettii, 
mitä kertoisin lapselle kivestä. Hän ottaa lapsen syliinsä, istahtaa 
kivelle, ja kertomus alkaa.

Kauan, kauan sitten maailman alussa kivet olivat veden pei-
tossa. Niiden ympärillä oli pimeää. Pimeässä kivetkin näyttivät 
mustilta. Kivet nukkuivat, vesi peitti ne. Pimeässä vesikin näytti 
mustalta. Välillä kivet heräsivät, mutta nukkuivat uudestaan, sillä 
ympärillä oli pimeää ja hiljaista.

Sitten kuulua hiljaista ääntä, alkoi tuulla. Tuuli liikkui kevyesti 
veden pinnalla. Syntyi pieniä aaltoliikkeitä. Tuuli voimistui, ja vesi-
kin alkoi liikkua nopeammin. Kivetkin alkoivat liikkua veden mu-
kana. Kivet huomasivat, etteivät ne enää olleet yksin. Ympärillä 
oli paljon muita kiviä. Kivet alkoivat hypellä ilosta. Ne ihmetteli-
vät, kuka liikutti tuulta, kiviä ja vettä. 

Sitten tapahtui jotakin, pimeys alkoi muuttua läpinäkyväksi 
harmaaksi. Tuntui kuin aamu olisi tulossa. Kivet eivät halunneet 
enää nukkua, vaan ne kuiskailivat toisilleen, ehkä tapahtuu ihme, 
meidän täytyy vain odottaa. 

Jonkin ajan kulutta he kuulivat äänen, Jumalan lempeän äänen: 
” Valo tule, valo tule!” Tuli aivan valoisaa. Tuli kirkas ja lämmin 
sää. Kivet katselivat hämmästyneinä ympärilleen. He ymmärsi-
vät, että he saivat olla todistamassa Jumalan luomistyötä. 

Jumalan ääni jatkoi:” Ihmislapset minä rakastan teitä, rakasta-
kaa tekin toisianne. Pitäkää huolta toisistanne, mutta myös kas-
veista ja elämistä, jotka olen luonut. 

Sylistä alkoi kuulua hiljaista tuhinaa. Kertomus oli tuudittanut 
pienokaisen uneen aikuisen turvallisessa sylissä.   

  
  
  Sinikka Luokkanen  
  lapsityönohjaaja

Seurakunnan nuoriso- ja dia-
koniatyö kiersi nuotioilloissa 
yhdeksällä kylällä (Jaurak-
kajärvi, Kipinä, Paukkerin-
harju, Marikaisjärvi, Kur-
ki, Sarakylä, Livo, Metsälä ja 
Hirvaskoski) heinä-elokuun 
aikana. Nuotioiltojen ajatus 
on koota kylän väkeä viet-
tämään yhdessä aikaa lep-
poisassa tunnelmassa samal-
la leikkimielisesti kisaillen ja 
nautiskellen nuotiossa pais-
tettua makkaraa. 

Tänä vuonna nuotioiltoi-
hin osallistui kaiken kaik-
kiaan aika tarkalleen 150 
kyläläistä ja mökkiläistä. Kä-
vijämäärä on hieman pie-
nempi kuin muutamana 
aikaisempana vuotena. Re-
hunajot ja ajoittaiset sateen 
uhat verottivat joillakin ky-
lillä kävijöitä. Yhteensattu-
mista ja esteistä huolimat-
ta yhdessäkään nuotioillassa 

Seurakunnan nuotioiltoja 
yhdeksällä kylällä

seurakunnan työntekijöiden 
ei tarvinnut keskenään mak-
karoita paistella ja syödä. 

Nykyisessä muodossaan 
nuotioiltoja on pidetty vuo-
situhannen alusta lähtien. 
Nuotioiltojen perusohjel-
maan ovat kuuluneet yhteis-
laulut, leikkimieliset kisailut 
ja tietysti makkaranpaisto. 
Joka vuosi olemme tuoneet 
mukanamme uusia kisailui-
ta nuotioiltoihin. Kisailut on 
aina mietitty sellaisiksi, että 
niihin voivat osallistua kaik-
ki ikään katsomatta. Tänä 
vuonna oli ohjelmassa mm. 
rekka-auton ja sarvikuonon 
vetoa. Jätetään nuotioilloissa 
käyneiden keskinäiseksi sa-
laisuudeksi, mitä nämä em. 
vetokisat tarkalleen ottaen 
pitivät sisällään. Seurakun-
nan nuotioilloissa on luon-
nollisesti hiljennytty aina 
illan päätteeksi hartaushet-

keen.
Yhtenä vakio-ohjelma-

na vuodesta toiseen on ol-
lut nuotioiltatarinan teko 
yhdessä kyläläisten kanssa. 
Sarakylässä saatiin aikaan 
laatusanoja lisäämällä seu-
raavanlainen nuotioiltatari-
na: 

Ennen Sarakylän nuoti-
oiltaa Suvi ja Marko tökötti-
vät seurakuntatalolla. He is-
tuivat mukaansa makkarat 
ja samalla pyöräilivät sina-
pit ja ketsupit. ”Kaikki lienee 
mukana?”, tuumaili Suvi sa-
malla kun hän juoksi seura-
kunnan käytävällä. ”Mikä 
matkaan ei kiipeile, niin sitä 
ei siivota”, vastasi Marko. 

Marko käveli autonsa ja 
Marko ja Suvi lähtivät laula-
maan kohti Sarakylää. Koko 
matkan Suvi nukkui ja Mar-
ko laiskotteli. Auto rutisti 
hieman kummallisesti, mut-
ta se ei matkan tekoa hidas-
tanut. Perillä hieman pa-
tistettiin ennen varsinaista 
ohjelman alkua. Aluksi Suvi 
ja Marko lueskelivat itsen-
sä nuotioiltaväelle, joka pe-
lasi iloisesti ja vieraanvarai-
sesti. Marko maalasi kitaraa 
nuotioillan alussa. Kun Suvi 
alkoi heittää verbien eli te-
kemistä ilmaisevien sanojen 
perään, iltanuotioväki nau-
lasi suu pyöreänä. 

Suvin ja Markon monen-
laiset kilpailut saivat nuo-Livon nuotiopaikalla riitti hyörinää makkaranpaiston aikana. 

Livolaiset heittämässä pingispalloa 
kumisaappaasen.

tioiltaväen maalaamaan ki-
sailukenttää. Innokkaimmat 
leikkivät pitkin kenttää. Va-
rovaisemmat tyytyivät ui-
maan kisakentän reunamilla. 
Kisailujen jälkeen makkaraa 
kalastettiin nuotiossa ja si-
nappia jumpattiin makkaran 
päälle. Ketsuppia tyydyttiin 
vain niistämään. Illan päät-
teeksi Suvi röyhtäisi hartau-
dessa. Se jos mikä nauratti 
nuotioiltaväkeä. Loppulau-
lu itkettiin yhdessä komeas-
ti ja sitten olikin pyöräilyn 
aika. Kyläläiset kiikkuivat 

koteihinsa kukin omalla tyy-
lillään. Heillä oli vielä aiko-
muksena autoilla ennen yö-
puulle menoa.  Suvi ja Marko 
uneksivat autollaan seura-
kuntatalolle. Sieltä Marko 
hyppeli ja Suvi haukkui it-
sensä koteihinsa. 

Tästäkin tarinasta huo-
limatta, oikein opiskelevan 
hyvää elokuuta!

Seurakunnan nuotioilto-
jen makkarakuskit, Leena 
Loukko, Suvi Kipinä ja 
Marko Väyrynen.

Messu kirkossa su 28.8. klo 10, 
Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakko-
la. Kirkkotaksi lähtee seurakun-
takodin pihasta klo 9.30, kyy-
din omavastuu 3 € edestakainen 
matka.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat Haukiputaalla 2.- 4.9. 
Seurakunta  järjestää juhlille 
matkan la 3.9. lähtö seurakun-
takodilta 11.30 ja paluu n. 21.00.
Matka on ilmainen, ruokailun jo-
kainen maksaa itse.  Ilmoittau-
du kirkkoherranvirastoon 
31.8. mennessä 08-8823100. 
Ohjelmassa on lähetystilai-

suuksia ja Afrikkamessu. Lähe-
tysjuhlien tarkka ohjelma on 
osoitteessa  www.oulunhiippa-
kunnanlahetysjuhlat.fi  ja seura-
kunnan ilmoitustaululla.
Kirkkokuoro seurakuntakodis-
sa to 1.9. klo 18., Vox Margarita 
ke 31.8. klo 18
Piispan sauvakävely lauantai-
na 27.8. klo 12. Lähdemme liik-
keelle Liepeen pappilasta. Kak-
si reittiä (n. 2km ja 5km) kauniin 
luonnon keskellä antavat loista-
vat puitteet liikunnallisen ilon 
jakamiseen toinen toistemme 
kanssa. Lenkin jälkeen on tar-
jolla terveellistä pikkupurtavaa 
ja Kimmo-kirkkoherran hartaus. 
Tämä tapahtuma on syksyn sau-
vakävelyiltojen avaus.
Sauvakävelyillat alkavat tiis-
taina 30.8. klo 18 Liepeessä. Ter-
vetuloa kuntoilemaan yhdessä!
Kesän viimeinen kesäkahvila ke 
31.8. klo 12-14 kirpputorin ti-
loissa. Ystävän kammari käyn-
nistyy ti 13.9. klo 12-13.30 srk-

talolla. Olette kaikki lämpimästi 
tervetulleita!
Tulossa: Ystävän kamma-
rin retki ti 20.9. Korpiselle Pu-
tulan lypsykarjatilalle sekä As-
kanmäkeen kotiseututalolle. 
Omaishoitajien leiri Kuusamos-
sa 12.- 13.10. Lisätietoja Suvilta 
p. 040-1758597. Pistäkäähän päi-
vämäärät kalentereihin ja innol-
la mukaan.
Varhaisnuorten kerhonoh-
jaajaksi!? Seurakuntamme jär-
jestää yhteistyössä Haukiputaan 
seurakunnan kanssa kaksi viikon-
loppua (16.-18.9. ja 25.-27.11.) 
kestävän kerhonohjaajakoulu-
tuksen. Kerhon pito alkaa jo en-
simmäisen koulutusviikonlopun 
jälkeen. Kerho pidosta makse-
taan pientä palkkiota. Ilmoittau-
tuminen Tiinalle (tiina.inkeroi-
nen@evl.fi tai 040-571 46 36) 
viimeistään to 8.9. Tiina on lo-
malla 28.8. saakka. Kerho-asiois-
ta voi kysellä ennen Tiinan töihin 
tuloa Väyrysen Markolta.

Isoskoulutukseen ilmoit-
tautuminen alkaa! Rippikou-
lun käyneet nuoret voivat il-
moittautua isoskoulutukseen ti 
30.8. mennessä joko sähköpos-
tilla (marko.vayrynen@evl.fi) tai 
tekstiviestillä (040-752 43 87/
Marko). Ensimmäinen viikonlop-
pukoulutus on Hilturannassa 3.-
4.9. Lisätietoja koulutuksesta saa 
Rimmin ruokalan aulan ilmoitus-
taululta sekä Markolta.
Perhekerho seurakuntakodil-
la ke 31.8. ja to 1.9. klo 10 – 13 
(voit valita jommankumman ker-
hopäivän)  ja Livon kylätalolla ma 
29.8. klo 10 -13.
Päiväkerhot seurakuntakodis-
sa  ti 30.8. klo 9-11.30 4-5 vuoti-
aiden ryhmä , ti 30.8. klo 9-11.30 
pallerokerho (2008 syntyneille), 
ti 30.8. klo 12.30-15  sisarusker-
ho 3 -5 vuotiaille
Päiväkerhot sivukylillä: Ait-
tojärven koululla ti 30.8. klo 
14 – 16, Syötteen kylätalos-
sa to 1.9. klo 9 – 11, Saraky-

län koululla to 1.9. klo 13 –15 
Paukkerinharjun koululla pe 
2.9. klo 10-12, jos tarvitset kul-
jetusta soita 040-7460513/Palo-
saari. Hirvaskosken koululla 
pe 2.9. klo 14-16. Kuljetusta tar-
vitsevat soita numeroon 0400-
387230/Poijula.
Lapsiparkki seurakuntakodin  
päiväkerhotiloissa ma 29.8. klo 
10- 13. Parkki on tarkoitettu 1 
– 6 – vuotiaille, parkkiin otetaan 
kerrallaan 15 lasta ja paikan voi 
varata etukäteen 08-8823100.  
Lapsille laitetaan välipala kotoa 
mukaan.
Rauhanyhdistys: Iinattijärven 
kesäseurat Iinattijärven koululla 
su 28.8. klo 12 ja 18 (Jari Kupsala, 
Esa Kurkela). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 28.8. klo 17 (Pekka Tuo-
mikoski, Samuli Leppänen).
Kastettu: Miika Johannes Kyn-
gäs, Enni Minja Olivia Penttilä
Haudattu: Tauno Henrikki Pek-
kala 51 v, Pekka Henrik Raassi-
na  35 v
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Veden, tulen ja 
valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

La 27.8.2011  
Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Tervetuloa!

Järjestää: LC Pudasjärvi Ry

Lavalla tahdit takaa  
Tanssiyhtye Sway!  
• Revontuli-disko  
• Majassa Maran karaoke

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken! 
Pääpalkintona 500€ matkalahjakortti!

Alueella ulkoravintola ja 
3 baaria b-oikeuksin

Lippu 12e

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 

alkaen klo 19.45

JyrkkäkoskiNyt taas Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!
Lasten Venetsialaiset

La 27.8. klo 12-14

Järjestää MLL Pudasjärvi

Tanssiyhtye 
Sway

PUDASJÄRVI -lehti

mm. ipanadisco, 
taidepaja ja tikkakisa

LC Pudasjärvi Ry

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

K -18 v.

Kokko 
sytytetään 

klo 24
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Minulla on ilo toivottaa teidät lämpimästi 
tervetulleiksi, jo perinteeksi tulleeseen Ve-
netsialais-tapahtumaan!

Venetsialaisviikonloppu alkaa lauantai-
na lasten venetsialaisilla ja huipentuu lau-
antai-iltana varsinaisiin Venetsialaisiin, ke-
säkauden päätös juhlaan. Venetsialaiset 
syntyivät toissavuonna tarpeesta järjestää 
suurelle yleisölle kesäkauden päätöstapah-
tuma. Rohkenenkin vedota teihin kaikkiin 
ja kannustaa teitä kaikkia suurella joukolla 
osallistumaan Venetsialaisiin.Tällä tavoin 
mahdollistamme tapahtumalle jatkon.

Lions-järjestön tunnuslause We serve- 
Me palvelemme. Venetsialaiset ovat tun-
nuslauseemme mukaista toimintaa, tarjo-
amme ihmisille mahdollisuuden juhlistaa 
kesäkauden päättymistä ja tapahtumas-
ta mahdollisesti kertyvillä varoilla Lions – 
Club Pudasjärvi ry tukee eritavoin pudas-
järveläisiä ihmisiä. Mahdollisuudet järjestää 
Venetsialaiset tässä mitassa mahdollistuu 
vain yhteistyökumppaneiden avulla. 

Haluankin kiittää kaikkia yhteistyö-
kumppaneita, Pudasjärven Urheilijoi-
ta, pääsponsoreita, tämän lehden ilmoitta-
jia sekä Pudasjärvi – lehteä. Kiitos kaikille! 
Tehdään jälleen suurella joukolla iloinen ja 
mieliin jäävä Venetsialais-tapahtuma! Ter-
vetuloa 27.8 Jyrkälle.

Seppo Kukka                                                        
lions-presidentti

TERVETULOA 
VENETSIALAISIIN 
JYRKKÄKOSKELLE

Jyrkkäkosken Venetsialai-
sissa soittava Sway tans-
siorkesteri Oulusta on per-
hekokoonpano. Yhtyeessä 
soittavat isä Urpo Enckell, 
laulu ja kitara, vanhin poi-
ka Jani, rummut, Aki basso 
ja laulu sekä Petri, kosketti-
met ja kitara. Tällä kokoon-
panolla bändi on soittanut 
vuodesta 2001.

Tanssiorkesteri Sway soit-
taa monipuolista musiikkia, 
rytmejä on laidasta laitaan 
ja ohjelmistossa kappaleita 
nuorille ja varttuneimmille-
kin.

Urpo Enckell kertoo, että 
yhtye soittaa myös rauta-
lankamusiikkia kolmella ki-
taralla ja rummuilla. Sitä on 

Sway soittaa monipuolista musiikkia

Tanssiorkesteri Sway:ssä soittavat Aki (vas. ylhäällä), 
Urpo, Jani (vas. alhaalla) ja Petri. Kuvassa soittimet ovat 
vapaassa järjestyksessä.

Jyrkälläkin luvassa.
– Me katsomme millais-

ta porukkaa on lavalla ja soi-
tamme sen mukaan. Tietys-
ti myös toivomuksia otetaan 
vastaan. Yleisön kanssa pi-
tää kommunikoida, poikien 
isä kertoo.

Musiikkia yhtyeeltä löy-
tyy laidasta laitaan ja sa-
moin myös rytmejä. Latta-
reita, countrya, sambaa ja 
niin edelleen löytyy ohjel-
mistosta.

Kerrottakoon, että Urpo 
Enckellin isä ja poikien ukki 
oli edesmennyt Veikko Enck-
ell, joka aikoinaan teki sanat 
Toivo Kärjen säveltämään 
kappaleeseen Rakasta, kärsi 
ja unhoita.. (AK) 

Pudasjärven Urheilijoiden 
puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo kertoo, että urhei-

Pudasjärven Urheilijoilla ja 
leijonilla hyvä yhteistyö

pahtumaan. Ensimmäisen 
kerran Venetsialaiset pidet-
tiin leijonien toimesta 2009 
Rajamaan rannassa. Tuolloin 
Pudasjärven Urheilijat eivät 
olleet vielä siinä mukana.

– Vuonna 2010 Jyrkkäkos-
ken kunnostus oli alkanut ja 
Pudasjärven Urheilijat tarjo-
sivat sitä Venetsialaisten pi-
topaikaksi. Leijonat tulivat 
tuolloin mukaan Jyrkkäkos-
ken kunnostukseen ja maise-
moivat Jyrkkäkosken rinnet-
tä, joka oli metsittynyt. Siinä 
he tekivät ison urakan, pu-
heenjohtaja muistelee vuo-
den taakse.

Venetsialaiset Jyrkkä-
koskella onnistuivat todel-
la hyvin ja tapahtuma sai 
noin 1000 henkilön yleisön. 
Itse tapahtumassa ravinto-
lan pitovastuu oli urheilijoil-

la. Lisäksi he antoivat järjes-
tysmiehiä – kymmenkunta 
miestä ja naista - Lions Clu-
bille. Toisaalta leijonat mak-
soivat lipputuloista provisi-
ota urheilijoille.

Syksyllä palautepalave-
rissa leijonat kertoivat ol-
leensa todella tyytyväisiä 
Jyrkkäkoskeen Venetsialais-
ten pitopaikkana. Jyrkällä 
tarvittava infrastruktuuri on 
pitkälti valmiina eikä siel-
lä tapahtuma ole niin paljon 
säiden armoilla. Yhteistyö 
urheilijoiden kanssa on suju-
nut myös hyvin.

– Niinpä yhteistyötä Ve-
netsialaisten puitteissa pää-
tettiin jatkaa tänä vuonna. 
Siitä on hyötyä molemmil-
le osapuolille ja myös tapah-
tumaan osallistuville, Seppo 
Sammelvuo vakuuttaa. (ak)

Seppo Sammelvuo uskoo, että Venetsialaistapahtuma 
Jyrkkäkoskella komeine kokkoineen onnistuu tänäkin 
vuonna.  Jyrkkäkoskella on Sammelvuon mielestä mai-
semointitöiden jälkeen koko kylän paras maisema.

lijoiden ja Lions Club Pu-
dasjärven yhteistyö liittyy 
pitkälti Venetsialaiset -ta-

Kurenalus; Oikopolku
lähtö kello
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
 ½ tunnin tauko
23.45
00.15

Jyrkkäkoski; pääportti
lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Venetsialaisten 
linja-autokuljetusaikataulu
Lauantai 27.8.2011
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Leijonien piirissä puhutaan 
100-prosenttisista jäsenistä. 
Sen ”tittelin” saa, jos on ollut 
mukana toimintakauden ai-
kana kuukausittain kokouk-
sissa, tehnyt paikkaamisen 
tai ilmoittanut esteen, jos on 
ollut esimerkiksi sairaana. 

Paljasjalkainen pudasjär-
veläinen, autoilija Kaarlo Il-
likainen kutsuttiin leijonak-
si Lions Club Pudasjärveen 
vuonna 1980. Nyt yli 30 vuot-
ta kutsumisen jälkeen Kaarlo 
on koko ajan ollut leijonissa 
esimerkillisesti 100 prosent-
tinen jäsen. Paikkaamisiakin 
on vain muutama. 

Kaarlo Illikainen teki 
elämäntyönsä kuorma-au-
toilijana perustamassaan 
firmassa K. Illikainen Ky. Ai-
koinaan yrityksellä oli kaksi 
puutavara-autoa. Nykyään 
yritys jatkaa toimintaa Kaar-
lon poikien ja pojanpoikien 
toimesta kippiautolla ja puo-
liperävaunulla.

Alkuaikoina autoilijan 
pääseminen lukeneiden lei-
jonien joukkoon tuntui ou-
dolta.

– Alkuun tuntui autoili-
jasta siltä, että on aika kun-

100-prosenttinen leijona jo 30 vuotta

Vuoden 1981 MB 240 on tunnollisesti vienyt Kaarlon kokouksiin jo yli 20 vuotta. Molem-
mat ”vanhat herrat” ovat yhtä luotettavia!

nianarvoisessa porukassa 
poliisien, lääkäreiden, opet-
tajien ja muiden lukeneitten 
kanssa. Normaalisti koulun-
käyneiden kanssa ei seurus-
teltaisi. Kaikki ovat kuiten-
kin samanarvoisia klubin 
sisällä, myös autoilija, ja 
niinpä aloin viihtymään. Ka-
verihenki on tärkeä, Kaarlo 
tähdentää.

Lionsklubilaisilla on 
myös muita velvollisuuk-
sia kuukausikokouksien ja 
talkoisiin osallistumisten li-
säksi. Yksi velvollisuus on 
klubiesitelmän pitäminen 
vuorollaan itselle tärkeästä 
aiheesta. Kaarlo piti oman 
esitelmänsä aikoinaan au-
tojen jarruista ja työajoista 
sekä turvallisuudesta sinän-
sä. Kaarlolle turvallisuuden 
korostaminen peilautuu hy-
vin myös siitä syystä, että 
hän toimi Punaisen Ristin 
Pudasjärven paikallisyhdis-
tyksen puheenjohtajana yli 
10 vuotta.

LC Pudasjärven presi-
denttinä Kaarlo toimi kau-
den 1990-91. Tuolloin Pudas-
järvellä oli valtakunnalliset 
suunnistuskilpailut, joita lei-

jonat isännöi. Näistäkin tal-
kootöistä saatiin varoja hy-
väntekeväisyyteen. 

Kaikkein mieleenpainu-
vin muisto leijonatyössä liit-
tyy Kaarlolla presidenttinä 
oloaikaan. 

– Kun kävimme Vaasas-
sa valtakunnallisessa koko-
uksessa, oli todella mahtava 
osallistua kokousväen yhtei-
seen marssiin vaimon kans-
sa, hän sanoo.

– Talkoissa olen ollut mu-
kana aina kun mahdollista. 
Myös Jyrkällä olin kevääl-
lä keräämässä puita ja nyt 
käytiin ”nuotiopuut” kokoa-
massa kokkoa varten. Kun 
porukalla tekee, niin se on 
mukavaa, perusleijona sa-
noo.

Lions toiminnan lisäksi 
Kaarlo harrastaa lentopalloa 
”Ei kuulu mihinkään – po-
rukassa”. Me pelaamme yh-
dessä tyttärien, rouvien ja 
miesten kanssa kuntomme 
vuoksi. Tämä erikoinen po-
rukka on pysynyt koossa jo 
yli kymmenen vuotta.

Asko Kurki

Venetsialaisten 
liikenne ja pysäköinti

Venetsialaisiin Jyrkkäkoskel-
le lauantaina 27.8. järjestetään 
maksuton nonstop –kuljetus 
Nevakiven linja-autolla. 

Venetsialaisiin lauantaina  
27.8. järjestetään maksuton 
nonstop –kuljetus Nevaki-
ven linja-autolla.  

Lähtöpysäkkinä on Oi-
kopolulla sijaitseva, lähinnä 
Kauppatietä oleva pysäkki 
ja päätepysäkkinä Jyrkkä-
kosken yläportti. Linja-auto 
alkaa kulkea kello 19.45. 

Myös matkan varrelta on 
linja-autopysäkeiltä mahdol-
lista nousta kyytiin.  Jyrkkä-
koskelta paluu nonstoppina, 
ja tilaisuuden päättyessä tar-
peen edellyttämällä tavalla. 
Viimeinen kuljetus arvellaan 
lähtevän takaisin kello 2.00. 

Pysäköintipaikkana on 
huvialueen viereinen sora-
monttu. Huvialueen lähei-
syyteen yläportille voivat 
kulkea ainoastaan kuljetuk-
sesta huolehtiva linja-auto, 
taksit sekä viranomaiset. 

Muistutamme myös, että 
tilaisuus on K18 ja tapah-
tuma-alueelle ei saa tuoda 
omia alkoholijuomia.

LC Pudasjärvi

Lasten venetsialaiset pide-
tään Jyrkkäkoskella lauantai-
na 27.8 klo 12-14. Ohjelmas-
sa on Kaarina Nevanperän 
pitämä taidepaja, kasvomaa-
lausta, tikkakisa, ipanadisco 
sekä poniratsastusta. 

Viime vuoden Lasten venetsialaisten taidepajassa teh-
tiin nukkeja, jotka olivat esillä myös varsinaisten venet-
sialaisten aikana. 

Lasten 
Venetsialaiset

Lapsille jaetaan ilmapal-
loja. Tilaisuuden järjestäjä 
MLL Pudasjärvi myy voh-
veleita, makkaroita ja arpo-
ja, jonka pääpalkintona on 
herkkukori.

Suomen Lions-liitto ry:n 58. 
vuosikokous pidettiin Vaa-
sassa 11. – 12.6. Paikalla oli 1 
028 virallista edustajaa sekä 
saman verran muita tapah-
tumaan osallistuneita yli 500 

Lioneiden vuosikokous Vaasassa

Vaasan vuosikokoukses-
sa Suomen Lions-Liiton pu-
heenjohtajaa äänestämäs-
sä klubin sihteeri Pentti 
Taipale, presidentti Seppo 
Kukka ja viime kauden pre-
sidentti Teuvo Perätalo. 

eri lionsklubista. LC Pudas-
järvi oli edustettuna kolmen 
lionin voimin: Seppo Kukka, 
Teuvo Perätalo ja Pentti Tai-
pale olivat paikalla. 

Suomen Lions-liitto ry:n 
uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin Heimo Potinkara 
Lahdesta. Kolmesta ehdok-
kaasta valittiin varapuheen-
johtajaksi Seppo Söderholm 
Lappeenrannasta. L-piirin 
piirikuvernööriksi kukitet-
tiin Terho Mäkimartti ja puo-
liso Tuula Torniosta. Seuraa-

va vuosikokous pidetään 
Jyväskylässä. Vuoden 2015 
kokouspaikkakunnaksi va-
littiin Sotkamon Vuokatti.

Kansainvälisen presiden-
tin Wing-Kun Tamin tee-
ma on ”Luotan siihen”. Ko-
timainen teema on ”Vastuu 
on minun”. Kauden 2012 – 
2013 teemaksi valittiin ”Pal-
velulla hyvinvointia”.



6 nro 34PUDASJÄRVI lehti

LC Pudasjärvi on lähettä-
nyt joka vuosi jonkin pu-
dasjärveläisen nuoren nuo-
risovaihtoon ulkomaille. 
Yleensä ohjelmaan kuuluu 
myös kansainvälinen nuori-
soleiri, kuten tänäkin vuon-
na Pudasjärven lukiolaisella 
Kati Tihisellä, joka valittiin 
matkaan. Kati kirjoitti mat-
kastaan matkakertomuksen.

Lionsien nuorisovaihdossa Saksassa
Leijonat Pudasjärven klu-
bista valitsivat minut tänä 
vuonna lähetettäväksi nuo-
risovaihtoon. Olin koko ajan 
tietoinen, että jonnekin päin 
Eurooppaa pitäisi päästä ja 
lopulta matkakohteeksi vali-
koitui Saksa. 

Pian koittikin 24. kesä-
kuuta, päivä, jota oli odo-
tettu koko talvi, kuin kuu-
ta nousevaa. Oli aika lähteä 
matkaan. Muutaman tunnin 
yöunilla matka alkoi ensin 
Oulusta Helsinkiin lentäen 
ja sitten Helsingistä Frank-
furtiin. Isäntäperheeni oli 
minua lentokentällä vastas-
sa. He ottivat minut avosy-
lin vastaan. Aloitimme noin 
40 minuutin mittaisen koti-
matkan Dillhausenin kylään, 
jossa tulisin viettämään seu-
raavan viikon. Dillhausen on 
noin 800 asukkaan kylä Mer-
genkirchenissä Lounais-Sak-
sassa.  Jo heti ensimmäisen 
tunnin aikana sain tuntea 
sen kuuluisan ”autobaanan” 

parhaimmillaan yli 150 
km/h nopeutta ja koko ajan 
ohittelua. Meinasi Suomen 
hiljaisiin teihin tottunutta 
tyttöä hieman hirvittää. 

Ensimmäinen viikko 
perheessä
Perheeseeni kuului isä Vol-
ker, äiti Birgit ja kaksi tyt-
töä Julia 17 ja Lisa 14. Lisäksi 

perheellä oli myös kissa. En 
voinut uskoa, että todellakin 
olin päässyt perille, että olin 
ulkomailla yksin! Ensimmäi-
nen päivä meni hieman su-
mussa totutellessa englannin 
puhumiseen, kylään tutustu-
miseen ja tietenkin perhee-
seen tutustumiseen. 

Jo heti ensimmäisinä päi-
vinä sain tutustua tuleviin 

leiriläisiin Lionsien järjestä-
missä tilaisuuksissa kuten 
John Spendelowin konsertti 
ja leirin aloitusjuhla. 

Perheen kanssa sain myös 
kokea Saksan pääkaupun-
gin Berliinin sykkeen. Me-
nimme ICE-junalla, Saksan 
nopeimmalla, Frankfurtista 
Berliiniin maanantaina. Tiis-
taina oli luvassa Berliinin 
kiertämistä Citytourbussil-
la, tutustumista juutalaisten 
muistomuseoon ja The Blue-
man Groupin mahtava esi-
tys. Keskiviikkona kävimme 
katsastamassa Berliinin mai-
semia jokilaivalta käsin. Sain 
myös tutustua Saksalaisten 
elämään Itä- ja Länsi-Sak-
san ajasta kertovassa muse-
ossa. Illalla oli luvassa vielä 
We Will Rock You- musikaa-
li. Torstaina olikin jo aika pa-
lata takaisin Dillhauseniin. 

Perjantai ja lauantai me-
nivät viettäessä laatuaikaa 
perheen kanssa. Kävimme 
muun muassa grillaamassa 

perheen kavereiden kanssa, 
shoppailemassa ja tietenkin 
vain löhösimme kotona. 

Leirillä monipuolinen 
ohjelma
Perheestä lähdin sunnun-
taiaamuna haikeilla mielillä 
kohti leiripaikkaa Limburgin 
nuorisohostellia. Siellä meitä 
odottivat sekä leiriläiset, että 
leirin huiput valvojat.

Ensimmäiseen iltaan kuu-
lui leirin sääntöihin tutustu-
mista, leiriläisiin tutustumis-
ta, huoneisiin jakautumista 
ja opastettu kierros Limbur-
gin kaupungissa.

Ensimmäisen päivän oh-
jelma, golfaus, jäi itseltä-
ni harmillisesti pois sairas-
tumisen takia. Olen hieman 
katkera, sillä kaikki leiriläi-
set hehkuttivat sitä minulle 
jälkeenpäin ja minä olin vain 
nukkumassa, mutta sairas-
tumisellehan ei mahda mi-
tään. 

Leiriläiset maidensa lippujen alla. Kuvassa Joseph ja Kerly Amerikasta, Anil ja Tuna Turkista, Nickita ja Darya Valkovenäjältä, Wiktoria ja Pawel 
Puolasta, Maria Espanjasta, David kiinasta, Rebekka ja minä Suomesta, Erica ja Debora Italiasta, Katja Ruotsista, Sarra ja Rahma Tunisiasta.

Pawel leikkii apinamiesta 
kiipeilypuistossa

Skandinaaviset tytöt. Rebekka, minä ja Katja

Pudasjärven Lions Club jär-
jestää kahden edellisen vuo-
den tapaan tänäkin vuon-
na Venetsialaiset lauantaina 
27.8. Viime vuoden tapaan 
paikkana on Jyrkkäkosken 
huvialue. Ilmainen kuljetus 
jokaiselle halukkaalle järjes-
tetään keskustan alueelta.

Viime vuonna Venetsia-
laisiin myytiin yli 1000 lip-
pua, mikä täytti erinomai-
sesti järjestäjien odotukset. 
Pudasjärven Lionsklu-
bin presidentti Seppo Kuk-
ka kertoo, että tänä vuon-
na odotukset ovat vähintään 
yhtä korkealla. Jokaisella 
numeroidulla sisäänpääsy-
lipulla voi tänäkin vuonna 
voittaa 500 euron matkalah-
jakortin.

Pudasjärven Urheilijat 
ovat olleet erittäin tärkeänä 
LC Pudasjärven yhteistyö-
kumppanina Venetsialais-

Venetsialaisten tunnelmaan panostetaan

Viime vuoden venetsialaisiin myytiin yli 1000 lippua. Tänä vuonna odotukset väkimää-
rän suhteen ovat vähintään yhtä korkeat. 

Lauantaina päivällä ja illalla yleisöä viihdyttää Martti 
”Mara” Huttunen. Mara on tullut pudasjärvisille tutuksi ka-
raoken vetäjänä jo yli kymmenen vuoden ajalta. 



7nro 34 PUDASJÄRVI lehti

Onneksi tervehdyin seu-
raavaa päivää varten jolloin 
saimme kokea entisen rau-
takaivoksen pimeyden, kyl-
myyden, kosteuden ja ahtau-
den 150 metrin syvyydessä. 
Saimme nähdä miten rautaa 
on kaivettu vuosikymmeniä 
sitten. Saimme myös nähdä 
vanhoja junia, ja jopa ajella 
niillä. 

Keskiviikkona, leirin kol-
mantena virallisena päivänä 
pääsimme 250 metriä meren-
pinnan yläpuolelle opaste-
tulla kierroksella Frankfur-
tissa. Saimme myös kokea 
naisten World Cupin alku-
sarjaottelun Brasilia vastaan 
Equadorial Guinea. 

Torstaina matkasimme 
savikaivokselle. Näimme mi-
ten savea louhitaan, kuivate-
taan ja lajitellaan. Kuulimme 
saven monista eri käyttötar-
koituksista ja söimme hyvää 
ruokaa. Torstai-iltana meil-
lä oli ensimmäinen disko 
ja saimme hieman irrotella, 
diskon jälkeen saimme vielä 
istua iltaa nuotiolla. 

Perjantai-iltapäivä vie-
tettiin paikallisen vapaapa-
lokunnan seurassa lauttaa 
tehden. Teimme lautan tyn-
nyreistä, tukeista ja köysistä 
seuraavan päivän jokiseik-
kailua varten. 

Naisten World Cup Equadorial Guinea vs. Brasilia

Isäntäperheeni Julia, minä, isä Volker ja Lisa. Kuvasta 
puuttuu äiti Birgit.

Lauttamme valmiina lähtöön.

Lauantaiaamuna lähdim-
me ajelehtimaan lautallam-
me jokea pitkin. Vietimme 
aikaa, juttelimme, uimme li-
kaisessa vedessä, kävimme 
melomassa kumiveneellä ja 
kävimme ajelemassa moot-
toriveneellä.

Sunnuntaina oli oikea kun-
toilupäivä. Aamulla saim- 

me pyörät allemme ja läh-
dimme pyöräilemään pit-
kin maita ja mantuja. Mat-
kaa tuli noin 25 kilometriä ja 
suurin osa matkasta pyöräil-
tiin ylämäkeen. Matkan puo-
lessa välissä pääsimme tu-
tustumaan todella vanhaan 
linnaan. 

Kaupungeissa ja 
melontaretkellä
Maanantaina ajatus leirin 
loppumisesta alkoi jo hiip-
pailla jokaisen leiriläisen 
päähän, mutta onneksi koko 
viikko oli niin täynnä ohjel-
maa, ettei kukaan ehtinyt 
ajatella koko asiaa. Maanan-
taina kiersimme opastetusti 
Kölnin kaupunkia. Näimme 
suuren ja vanhan katedraa-
lin, jonka vieressä tunsin it-
seni hyvin mitättömäksi.  
Saimme kuulla myös monis-
ta muista mielenkiintoisista 
yksityiskohdista Kölnin his-
toriassa. 

Tiistaina sain taas kokea 
jotain uutta, nimittäin otim-
me kanootit allemme ja läh-
dimme melomaan jokea pit-
kin. Matkaa melomiselle tuli 
kokonaisuudessaan kuta-
kuinkin 18 kilometriä. Noin 
puolessa välissä matkaa py-
sähdyimme pitämään tau-
koa ja saimme taas syödä 
mahtavaa ruokaa. Sen vaan 
sanon, että saksalaiset osaa 
grillata!

Keskiviikko menikin sit-
ten Wetzlarin kaupungis-
sa. Ensiksi teimme pienen 
”suunnistuksen” kaupun-
gissa. Saimme kysymyspa-
perit käsiimme ja meillä piti 
etsiä kysymyksiin vastauk-
set. ”Suunnistuksen” jälkeen 
menimme museon tapai-
seen paikkaan, jossa meille 
demonstroitiin millaista oli-
si olla sokea. Menimme huo-
neeseen joka oli aivan pimeä 
ja tutustuimme sokeiden ih-
misten elämään, oppaanam-
me sokea nainen. Illalla pi-
dimme vielä Lions Next Top 
Model kilpailun, mutta hie-
man muunnellusti. Puimme 
ja meikkasimme pojat ja pi-
dimme muotinäytöksen ja 
lopulta kruunasimme voit-
tajan. 

Torstaina suuntasim-
me matkamme kiipeilypuis-
toon. Puistoon oli rakennet-
tu useita erilaisia ratoja, joita 
kiipeillä. Meillä oli kolme 
tuntia aikaa kiipeilylle, mut-
ta aika loppui silti kesken. 

Kiipeilyn jälkeen menimme 
Heilin tehtaalle katsomaan 
miten mehuja ja viinejä val-
mistetaan ja pullotetaan. 
Kierroksen lopuksi saimme 
maistella tehtaan omia me-
huja ja viinejä. 

Läksiäisjuhlaan  
haikein mielin
Perjantaipäivä oli hieman 
rennompi. Kävimme shop-
pailemassa ja keilaamas-
sa Limburgissa.  Illalla to-
dellisuus iski päin kasvoja, 
kun olimme harjoittelemas-
sa ohjelmaa seuraavan päi-
vän läksiäisjuhliin, leiri lop-
puisi pian. 

Lauantaina valmistelim-
me leirin päätösjuhlan ja 
aloimme odottaa isäntäper-
heitä. Isäntäperheet saapui-
vat ja juhlallisuudet aloitet-
tiin. Alussa kiiteltiin kaikkia 

leiriin osallistuneita henki-
löitä, sitten kerrottiin mitä 
teimme leirillä ja lopulta me 
leiriläiset aloitimme maa-
kohtaiset esittelyt. Isäntäper-
heiden lähdettyä jatkoim-
me juttelemista ja juhlimista. 
Viimeinen yö valvottiin ko-
konaan. 

Sunnuntaiaamuna iski to-
dellisuus vasten kasvoja, ku-
kaan ei ollut valmistautunut 
siihen. Oli aika lähteä. Kaik-
ki olivat hyvin surullisia ja 
kyyneleitäkään ei säästelty. 
Kotimatkani taitoin lentä-
en Frankfurtista Helsinkiin 
ja Helsingistä Ouluun. Nyt 
olen yhtä kokemusta rik-
kaampana ja olen todella kii-
tollinen Pudasjärven Lions 
Clubille elämäni parhaasta 
kesästä!  

Kati Tihinen

ten järjestämisessä. Järjestöt 
ovat yhteistyössä kunnosta-
neet kahden vuoden aikana 
talkoilla Pudasjärven Urhei-
lijoiden omistamaa Jyrkkä-
kosken huvikeskusta. 

– Venetsialaiset ovat lei-
jonien yhteishengen näyttö 
sekä piristysruiske. Saimme 
olla tekemässä jotain konk-
reettista ja hyvän asian puo-
lesta – keräämässä varoja 
nuorten toimintaan, toteaa 
Seppo Kukka.

Pudasjärven Urheili-
joiden puheenjohtaja Sep-
po Sammelvuo kertoo, että 
aluetta on koristeltu ja va-
laistuksella luodaan hienoa 
”venetsialaismaista” tunnel-
maa. Lauantaina puolen yön 
aikaan poltetaan kokko.

Juoman ja ruoan  
juhlassa tanssia  
ja laulua
Tanssilavan puolella juhli-
joita viihdyttää oululainen 
tanssiyhtye Sway. He aloit-
tavat soittamisen klo 21. Li-
säksi lauantaina yleisöä 
viihdyttää Martti ”Mara” 

Huttunen. Mara on tullut 
pudasjärvisille tutuksi käy-
dessään yli kymmenen vuo-
den ajan paikkakunnalla ve-
tämässä karaokea. Revontuli 
discossa on koko ajan myös 
mukaan tempaavaa musiik-
kia.

–Järjestämme paikal-
le lämmintä hyvää ruokaa, 
jota valmistetaan pihalla 
sekä pöytiä, ettei tarvitse sei-
saaltaan syödä. Diskossa on 
baari ja lisäksi kaksi muu-
ta juomapistettä löytyy alu-
eelta. Jyrkkäkoskelta ei löy-
dy raha-automaatteja, joten 
juhlijoiden kannattaa vara-
ta käteistä mukaan. Se myös 
nopeuttaa palvelua, toivoo 
Pudasjärven Urheilijoiden 
puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo.

Lasten Venetsialaiset
Lauantaina kello 12–14 on 
myös lapsille omat Venet-
sialaiset Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Pudasjärven 
yhdistyksen järjestämänä.

Ohjelmassa on Kaarina 
Nevanperän pitämä taidepa-

LC Pudasjärven leijonat ladyineen kokoontuivat nuijanluovutustilaisuuden merkeissä Jyrkkäkosken huvikeskukses-
sa tiistai-iltana 23.8. Viime kauden presidentti Teuvo Perätalo luovutti nuijan ja käädyt kuluvan kauden presidentille 
Seppo Kukalle. Nuijanvaihtotilaisuuden yhteydessä leijonat viimeistelivät Jyrkkäkoskea lauantain Venetsialaistapah-
tumaa varten. 

ja, kasvomaalausta, tikkaki-
sa, ipanadisco sekä ponirat-
sastusta. 

– Tarjolla meillä on myös 

vohveleita ja makkaraa, ettei 
lasten tarvitse tyhjin vatsoin 
temmeltää, kertoo MLL:n 
Pudasjärven yhdistyksen 

puheenjohtaja Hely Fors-
berg-Moilanen.

Viime vuonna myös Las-
ten Venetsialaisten osallistu-

jamäärä oli yllättävän suuri - 
paikalle saapui satoja lapsia! 

Heimo Turunen
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Veli Nikulan sijaisena Antti Mäki 
syyskuun loppuun saakka
p. 040 350 3898

•	 Kaivuutyöt
•	 Pihatyöt
•	 Koneurakointi

•	 Maa-aines-
 kuljetukset
•	 Lumityöt

TK OJALA KY
Kivikontie	2	C	93100	Pudasjärvi

Teuvo Ojala  0400 388 557
Kari Ojala  0400 131 557

Sairaankuljetus
Loukusa Oy

Kuljetusneuvonta 0208 322 356
mauri.loukusa@pudasjarvi.com

Kurentie 24, 93100 Pudasjärvi

Hälytys 112

ELOKUUN PLUSSATARJOUKSET

Atria 
BROILERIN FILEESUIKALEET

300-400 g

Ilman korttia 6,98/2 rs (11,63-8,73 kg) yksittäin 3,49 rs

Voimassa 4.-31.8.2011

Etu K-Plussa-kortilla
-28 %500500

Atria 
ohuet paahdetut LEIKKELEET

200 g (11,25 kg)

Ilman korttia 5,70/2 pkt (14,25 kg) yksittäin 2,85 pkt

Voimassa 4.-31.8.2011

Etu K-Plussa-kortilla
-21 %450450

2 rs
2 pkt

Snellman Kunnon 
NAKKI- JA JUUSTO 
NAKKIMAKKARA
400-500 g (7,48-5,98) kg

299299
pkt Etu K-Plussa-kortilla

-28 %

Ilman korttia 4,19/pkt (10,48-8,38 kg) 

Voimassa 4.-31.8.2011

Valiojogurtti
MAUSTETUT JOGURTIT
(ei laktoositon, A+, Vanilla)

1 kg (1,49 kg)

149149
tlk Etu K-Plussa-kortilla

-21 %

Ilman korttia 1,89/tlk (1,89 kg) Voimassa 4.-31.8.2011

Sähkötie 1, p. 0207 890 450
ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Valio Aamupala
SULATEJUUSTOVIIPALEET

Etu K-Plussa-kortilla
-10 %390390

Ilman korttia 4,38/2pkt (10,95 kg), yksittäin 2,19 pkt 

Voimassa 4.-31.8.2011

200 g (9,75 kg)

2 pkt

Fazer
ISOT PAAHTOLEIVÄT
450-700 g (3,31-2,13 kg)

Ilman korttia 1,75-2,25/ps (3,18-3,89 kg), 

Voimassa 4.-31.8.2011

Etu K-Plussa-kortilla
-14-33%149149

DNA Onni S + DNA Liikkuva Laajakaista +

24 kk. Tarkemmat tiedot
saat myymälästä.

Nokia C5-03
= 4,66 €/kk

Nokia 5230
= 4,66 €/kk
24 kk. Tarkemmat tiedot
saat myymälästä.

Nokia E52
= 10,66 €/kk
24 kk. Tarkemmat tiedot
saat myymälästä.

Joustava

Tarkemmat tiedot saat myymälästä.

kaikki koot nyt
9,90 €/kk/4 kk

12 kk Etuoikeus -sopimuksella

+Liikkuva Laajakaista S
1 €/kk (12 kk)

TRACKER
Huipputarjous!!!

Tracker G400 -panta 
+ Hunter 3-ohjelma
2v lisenssillä

yht. 590,- 
(rajoitettu erä)

Kauppatie 6, 93100 PUDASJÄRVI 
P. (08) 821 620, 044 547 0703
HUOLTO 044 082 1620

J.R. 040 535 3247
T.R. 040 963 4830

Kaikenlaiset 
kiinteistöhuollot & konetyöt

ammattitaidolla

kysy
24h 0400 687 234

www.khriekki.fi
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Konetyö P. Ylikoski
Varastotie 5 Pudasjärvi • Huoltoauto

www.konetyo.com

040 731 4430

Naapurintyttö
044 210 9644, 050 560 9094

Sinikka

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 5.5 ton
 telakoneella (näppärä pihakone)
	 -pihatyöt
	 -jätevesityöt
	 -imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
	 -sorat
	 -murskeet
	 -mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270	Sotkajärvi
puh. 0400 624 496

Vapon kiertuebussi kaartaa Pudasjärven torille 

keskiviikkona 24.8.2011. 
Tervetuloa tutustumaan kotimaiseen bioenergiaan 
ja sen paikalliseen tuotantoon! 

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
p. (08) 823 350, 0400 399 830
www.hautauskukkaraisanen.fi

KUKKAVÄLITYS

Olympus -kuvakioski
Kuvat 
muistikortilta, 
muistitikulta, 
cd:ltä 
ja puhelimesta (bluetooth)

• Passikuvat
• Kameran patterit
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Kukkakaappipalvelu 
klo 21 saakka

INVENTAARIO-
ALE!

MARJOMÄEN PUUTARHA

1,5 e/kg

Vielä vadelmaa poimittavaksi ja 
hieman punaherukkaa

MARJOMÄEN PUUTARHA
Vielä vadelmaa poimittavaksi ja 
hieman punaherukkaa 

Puolangantie 956
P. 040 704 8927, 0400 575 010

1,5 e/kg

THAIMAA: Phuket
        - 13.12.2011-20.3.2012
        - lähdöt tiistaisin

GRAN CANARIA: 
Playa del Ingles, Puerto Rico, 
Meloneras, Maspalomas
        - 23.10.2011-8.4.2012
        - lähdöt sunnuntaisin

TENERIFFA: 
Puerto de la Cruz, Playa de 
las Americas, Costa Adeje, 
Los Gigantes 
        - 24.10.2011 – 9.4.2012
        - lähdöt maanantaisin

ENSI TALVENAKIN 
PÄÄSEE ETELÄN 

AURINKOON 
SUORAAN OULUSTA!

Pudasjärven Matkailu Oy
Puistotie 2

p. 08-823 400
ma-pe klo 9-17

NOPEAT SÄÄSTÄVÄT ENITEN!

Saat jopa 40 € alennusta 
hinnaston oransseista lähdöistä, 
kun varaat ensi talven matkasi 

15.9. mennessä.

Verkko-oppimisen teemapäivä 

www.opintori.info       010 272 1180

Paikka: OpinTori, Pudasjärven TE-toimisto 
Ajankohta: tiistai 30.8.2011 klo 12–15
  
Tule kuulemaan, millaisia mahdollisuuksia verkko-oppiminen tarjoaa aikuisopiskelijalle! Voit 
osallistua päivään myös esimerkiksi kotoasi tai työpaikaltasi verkon kautta. Katso ohjeet 
osoitteesta ksakverkkoopetus.wordpress.com ja ilmoittaudu 29.8. mennessä sähköpostilla: 
oulunseutu@opintori.info.

Päivän ohjelma
Mistä verkko-oppimisessa on kyse?
klo 12.00 Verkko-oppimisen perusasiat: Verkko-oppiminen ja -opetus – mitä se tarkoittaa? 
Miksi opiskella verkon kautta? Sopivatko verkko-opinnot minulle? Mitä pitää osata, jotta voi 
opiskella verkon kautta? Mitä välineitä verkon kautta opiskeluun tarvitaan?
Sari Ojala ja Ritva Svanberg, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy

Mitä verkon kautta voi opiskella? 
klo 12.45 Rovaniemen ammattikorkeakoulun verkko-opetustarjonta, Kristiina Anttila
klo 13.15 Lapin yliopiston avoimen yliopiston verkko-opetustarjonta, Anne Kautto
klo 14.15 Tositarinoita verkossa opiskelun onnistumisista
       •   Case ”Maisteriksi etänä”
       •   Case ”Tradenomiksi työn ohessa osin etänä”
Verkko-opetustarjonnan ja opiskelumahdollisuuksien esittelyä.

Oppilaitokset ovat mukana esittelemässä verkko-opetustarjontaansa. Päivän toteuttavat 
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy / Verkko-opetuksen kehittäminen -hanke, Pudasjärven 
TE-toimisto, OpinTori sekä alueen oppilaitokset. Tilaisuus on avoin ja tarkoitettu kaikille aikuis-
koulutuksesta kiinnostuneille. Tervetuloa tutustumaan ja juttelemaan aikuiskoulutuksesta! 

www.metsakeskus.fi/pp

METSÄKESKUKSESTA
löytyy tietoa ja taitoa met-
sän kasvun ylläpitoon sekä 
metsätieasioihin. Opastam-
me myös kuinka voit saada 
valtiontukea metsänhoitoon.
Ota yhteyttä kerromme, 
kuinka turvaat metsäsi elin-
voimaisuuden.

PUDASJÄRVEN  
TOIMISTO Sähkötie 2

 
Suometsänhoito- ja 
metsätiepalvelut:

Ihme p.020 772 7191
Timonen-Nissi p. 020 772 7073

Metsäsuunnittelu- ja 
metsänarviointipalvelut:

Ekdahl p. 020 772 7066
Hiltula p. 020 772 7067
Leppänen p. 020 772 7068
Riekki p. 020 772 7070

 
 

Metsälakien	toimeenpano
ja	valvonta	sekä
metsänhoitotuet:

Vierimaa p. 020 772 7065
Leppänen p. 020 772 7068

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

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
www.PIENKONEHUOLTO.FI

KAIKKI VARTIOINTIALAN
PALVELUT

puh. 020 834 6310
turvapalvelu@netti.fi

PUDASJÄRVEN
TURVAPALVELU
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MEILTÄ URHEILUUN 
JA VAPAA-AIKAAN

Kauppatie 5, 
93100 PUDASJÄRVI 

Puh. 08 821 851

Meiltä Metsä-
hallituksen 
kalastusluvat

•	 talviurheiluvälineet
•	 palloiluvälineet
•	 urheiluvarusteet	ja	-asusteet
•	 kalastustarvikkeet	
	 kesä-	ja	talvikalastukseen
•	 erä-	ja	retkeilyvarusteet

puh. Arto 0400 244 195
puh. Esko 0400 388 231

Piipposen Taksit Oy
ja

Piipposen Pirtti

0400 387 230 
TAKSI T. Poijula

Sarakylän 22. vappumarkki-
nat onnistuivat jälleen hie-
nosti. Kaksipäiväisillä mark-
kinoilla 20-21.8 laskettiin 
käyneen yli 1200 henkilöä, 
missä on jonkin verran lisä-
ystä viime vuoteen. Kauppi-
aitakin markkina-alueella oli 
parikymmentä. Sunnuntai-
päivä aloitettiin perinteisesti 
jumalanpalveluksella, jonka 
toimitti kirkkoherra Kimmo 
Helomaa. Koulun sisätilois-
sa pidettyyn jumalanpalve-
lukseen ja kirkkokahveille 
osallistui lähes 100 henkilöä. 
Lauantaina kuultiin Kauko 
Kuukasjärven markkinapa-
kina ja järjestettiin Pudasjär-
ven Metsänhoitoyhdistyksen 
toimesta Metsätaitokilpai-
lu, joiden palkintojen jako 

Vattumarkkinoilla runsaasti kävijöitäoli iltapäivällä. Molempina 
markkinapäivinä oli Pölkky-
pojat Oy:n ja L&T Biowat-
ti Oy:n nuoren metsän hak-
kuunäytöksiä nykyaikaisella 
korjuukalustolla. 

Markkinoiden avauksen 
suoritti hieman yllättäen ky-
läseuran hallituksen jäsen Ii-
vari Jurmu. Syy avaajan va-
lintaan selvisi melko pian, 
sillä Vuoden kyläläisenä pal-
kittiin tällä kertaa kyläseu-
ran pitkäaikainen puheen-
johtaja ja Vattumarkkinoiden 
ideoija Esko Piipponen. Näin 
Esko liitettiin luetteloon, jos-
sa häntä ennen jo olivat Kai-
sa Nivala, Erkki Sääskilahti, 
Pirjo Rytinki ja Eero Leino-
nen.

Esko Piipponen on toi-
minut kylän nokkamiehenä 
noin 30 vuotta. Myös vattu-
markkinoiden aloitteen teki-
jänä hänet muistetaan.

– Kuljimme Ranualla hil-
lamarkkinoilla ja sain sieltä 
idean, jonka otin kolme ker-
taa esille, että järjestetäänpä 
täällä Vattumarkkinat. Idea 
hyväksyttiin ja siitä tuli jo-
kavuotinen perinne, Esko 
muistelee.

Alkuaikoina eri kylillä pi-
dettiin viikolla omia tapah-
tumia. Siellä oli muun muas-
sa laulu- ja soutukilpailuja. 
Viikonloppuna sitten pidet-
tiin päätapahtuma, joka aloi-
tettiin kirkonmenoilla.

– Päätapahtumassa oli 

työnäytöksiä, puimaesityk-
siä, puistoaidan tekoa, niit-
toa ja niin edelleen. Myös 
kaupunki on ollut vappu-
markkinoissa kiitettävästi 
mukana antamalla koulun 
tilat kyläseuralle käyttöön. 
Siellä on myyty seinäkuiva-
lihavelliä, joka on Sarakylän 
perinneruoka ja todella ky-
sytty, kertoi vuoden kyläläi-
nen ja kyläseuran puheen-
johtaja.

Pudasjärvellä oikaistu 
laitosvaltaisuutta

Lauantaina markkinoilla 
puhunut vanhuspalvelujoh-
taja Kyllikki Syrjäpalo Ou-
lunkaaren kuntayhtymäs-
tä kertoi vanhuspalveluista. 
Hän muistutti siitä, että laa-
tusuosituksen mukaan pal-
velujärjestelmää on kehitet-
tävä siten, että pääpaino on 
kotona asumista mahdollis-
tavissa ja tukevissa palve-
luissa.

– Valtakunnallinen ta-
voite on, että vuoteen 2012 
mennessä yli 90 prosenttia 
yli 75-vuotiaista asuu kotona 
ja kolmasosa heistä on koti-
hoidon palvelujen (säännöl-
linen/tilapäinen kotihoito) 
piirissä.

Pudasjärvellä on vuo-
desta 2009 alkaen oikais-
tu laitosvaltaista palvelura-
kennetta. Uudet kiinteistöt 
Kurenkartano ja Yläkartano 
sekä pienemmät ryhmäko-
dit vastaavat asumispalve-

lun sekä hoiva- ja vuorohoi-
don tarpeeseen. 

-Hoiva- ja asumispalve-
lupaikkoja on nykyisellään 
suosituksen mukainen mää-
rä, eikä uusia palvelukoteja 
ole tarvetta lisätä. 

Syrjäpalo muistutti, että 
ikäihmiset eivät käytä pel-
kästään hoito- ja hoivapal-
veluita. 

– Vanhusväestöllä voi-
daan katsoa olevan myös 
laajempi merkitys eri toimi-
joiden työllistäjänä. Ikäihmi-
set käyttävät mm. kauppa-, 
taksi-, siivous-, ateria-, aura-
us- ja lääkäri- ja apteekkipal-
veluita. 

Heikompiosaisista 
huolehdittava
Sunnuntaina juhlapuheen 
pitänyt kansanedustaja Tyt-
ti Tuppurainen Oulusta pai-
notti sitä, että vaikeinakin 
aikoina on huolehdittava 
heikompiosaisista.

– Perusturvaan satsaa-
minen on ainutlaatuista po-
litiikkaa tilanteessa, jossa 
ollaan ajautumassa mahdol-
liseen taantumaan. Useissa 
muissa maissa turvaudutaan 
sosiaaliturvan leikkauk-
siin. Perusturvan korotus oli 
SDP:n kynnyskysymys hal-
litusneuvotteluissa: myös 
taloudellisesti epävarmoi-
na aikoina on huolehdittava 
heikompiosaisista, hän sa-
noi. 

Tytti Tuppuraisen mu-

kaan peruspäivärahaa ja 
työmarkkinatukea saavien 
käteen jäävät tulot nouse-
vat selvästi. Myös asumistu-
kea ja toimeentulotukea ko-
hennetaan. Näin ehkäistään 
köyhyyttä ja parannetaan ih-
misten pärjäämistä.

– Hallitusohjelman mu-
kaisesti maahan laaditaan 
peruspalveluministeri Ma-
ria Guzenina-Richardsonin 
(sd.) johdolla vanhuspalve-
lulaki, mikä parantaa ikäih-
misten asemaa huomatta-
vasti. Nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi jokaiselle nuo-
relle taataan työ-, opiskelu, 
kuntoutus-, tai harjoittelu-
paikka. Nuorisotakuun mer-
kitys on erityisen painava 
täällä Pohjois-Pohjanmaalla, 
missä on maan korkein nuo-
risotyöttömyys, Tuppurai-
nen vakuutti. 

Asko Kurki

Metsätaitokilpailut 
Vattumarkkinoilla 

Tulokset:
1. Kalervo Koivu 105 Pudasjär-
vi 2. Ahti Ruonala 104 Kuiva-
niemi 3. Eero Honkanen 101, 
4. Matti Turunen 96 Pyhäntä, 
5. Pentti Matila 92 Kuivaniemi 
6. Maija Honkanen 91, 7. Paavo 
Viitala 91 Kuivaniemi, 8. Reijo 
Vuorinen 90, 9. Arvo Kokkonen 
89 Kiuruvesi, 10. Lassi Heikkilä 
87, 11. Irja Säkkinen 77, 12. Tai-
to Säkkinen 77, 13. Kalevi Sär-
kelä 74, 14. Hannu Sääskilahti 
73 Ranua, 15. Kullervo Kanniai-
nen 73 Siikajoki, 16. Jukka Sär-
kelä 71, 17. Toivo Kiminki 61 18. 
Kari Karasti 60, 19. Kari Jylhän-
lehto 59, 20.Veikko Heikkinen 
58 Pyhäntä, 21. Ali Tuomivaara 
58 Posio, 22. Erkki Urmala 58 
Posio, 23. Vappu Kokkonen 57 
Kiuruvesi, 24. Jorma Sääskilahti 
57 Rovaniemi, 25. Jaakko Kum-
mala 31.

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen (valkoinen pusero) jut-
telemassa markkinavieraiden kanssa. 

Pääjuhla pidettiin hyvän sään vallitessa ulkona markkina-alueella.

Sarakylän koulun oppilaat vastasivat pääjuhlan musiikista. Juhlassa nähtiin myös thai-
maalainen tanssiesitys, joka ryhmä oli Pisteen koululla majoittuneista marjanpoimijoista.

Vuoden kyläläisenä palkit-
tu Esko Piipponen oli tyy-
tyväinen yleisömenestyk-
seen. 

Metsätaitokilpailun voit-
to oli todellinen yllätys pu-
dasjärveläiselle Kalervo 
Koivulle. Edellisen kerran 
Kalervo kertoi kisailleen-
sa MM-pilikkikisoissa ja ol-
leensa tuolloin kolmannek-
si viimeinen.
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89,-

Alk.

MILTON
kaasuläm-
mitin

-30%

-20%
-30%

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA  tarjoukset nähtävillä myös
MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18              www.pudasjarvi-lehti.fi 

395

KAMIX
petrooli-
lämmitin

189,-
ELECTRO GEAR
öljytäytteinen
lämmitin

2990

ELECTRO GEAR
säteilylämmittimet
Alk.

1995

AURINKOKENNO 
VALAISIMET

Alk.

VAKUUMIPAKKAAJAT JA 
PUSSIT SAAPUNEET!!

5950Alk.

Alk.1090

     ICOPAL LASKENTAPÄIVÄ

25.8.2011 KLO. 10.00-16.00
TORSTAINA
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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

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

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 

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

Meiltä	mm.
- rakennuspeltityöt
 (piipun pellitykset, ikkunapellitykset)

- Mitsubishi ilmalämpöpumput

Vuonna 2007 alkanut Ra-
jamaan rannan virkistys-
projekti on vihdoin saatu 
päätökseen ja elokuisena il-
tana juhlittiin rannan viral-
lisia avajaisia. Epävakaisesta 
säästä huolimatta tilaisuu-
teen saapui yli 70 pudasjär-
veläistä juhlistamaan, kuun-
telemaan elävää musiikkia, 
syömään virvokkeita sekä 
katsomaan erilaisten urhei-
lulajien esittelyjä.

Rannan virkistysaluetta 
rakennettiin vuosina 2009–
2010 ja menneenä kesänä on 
tehty vielä pieniä kunnostus-

Rajamaan ranta – pudasjärveläisten
uusi olohuone

Frisbeegolf
Frisbeegolf on koko 
perheelle	 sopiva	 edul-
linen laji, jonka perus-
periaate	 on	 sama	 kuin	
golfissa.	 Tavoitteena	
on suorittaa rata läpi 
mahdollisimman	 vähil-
lä heitoilla. Aloitusheit-
to	 suoritetaan	 sovitul-
ta	paikalta	 ja	seuraava	
heitto siitä kohtaa, jo-
hon	 edellinen	 heitto	
on pysähtynyt. Tarkoi-
tuksena	 on	 saada	 fris-
beekiekko	 maalikoriin.	
Voittaja on se, jolla on 
pienin tulos, kun kaikki-
en	maalikoriväylien	hei-
tot lasketaan yhteen.

töitä. Kaiken kaikkiaan pro-
jektin kustannukset nousivat 
260 000 euroon ja ELY-kes-
kukselta saatiin 59 000 euron 
avustus. Rajamaan rannan 
virkistysalueprojektissa vir-
kamiehet on jätetty taka-alal-
le ja pääpaino alueen suun-
nittelussa on alusta alkaen 
ollut tavallisilla käyttäjillä. 
Näin rannasta on saatu kaik-
kia käyttäjiään palveleva 
pudasjärveläisten ”kesäi-
nen olohuone”.  Nyt pudas-
järveläisillä on käytössään 
monipuolinen vapaa-ajan-
viettopaikka, missä voi esi-

merkiksi uida, kalastaa sekä 
pelata pallopelejä tai vaikka-
pa uutta villitystä frisbeegol-
fia. Löytyypä paikalta myös 
lasten leikkitelineitä sekä 
kuntoilulaitteita. Alueelle li-
sätty valaistus pidentää ran-
nan käyttöaikaa pitkälle syk-
syyn.

– Pääpaino rannan suun-
nittelussa on ollut esteettö-
myys sekä monipuolisuus. 
Tänne on helppo tulla las-
tenrattailla tai vaikkapa pyö-
rätuolilla ja tekemistä löytyy 
kaikille vauvasta vaariin le-
vähdyspaikkoja unohtamat-
ta, kertoo teknisen lauta-
kunnan puheenjohtaja Jussi 
Timonen-Nissi.

Tilaisuutta juontanut Jari 
Jussila painottaa, että Ra-
jamaan ranta on ainutlaa-
tuinen. Kenellä muilla kuin 
pudasjärveläisillä on aivan 
kaupungin kupeessa, kala-
rikkaalla Iijoen rannalla si-
jaitseva liikunta-alue, jos-
sa tekemistä riittää kaikille? 
Jussila heittää myös haas-
teen pudasjärveläisille:

– Rajamaan rannassa on 
toiminnallisten toiveiden 
laatikko, sinne voi laittaa eh-

Viime viikon keskiviikko-
na 17.8. viritteli seurakun-
nan nuorisotyöntekijä Mar-
ko Väyrynen kitaran kielet 
Pikkaraisen rannassa ja seu-
rakunnan ja kyläyhdistyk-
sen järjestämä nuotioilta 
aloitettiin iloisesti laulaen. 
Greta Manninen oli sytytel-
lyt tulet valmiiksi ja tervak-
sen tuoksu levittäytyi lep-
poisassa loppukesän illassa 
pitkin rantaa. 

Markolla ja diakoniatyön-
tekijä Suvi Kipinällä oli va-
rattuna nuotioiltaan osallis-
tujille monenlaista mukavaa 
ohjelmaa. Joukkuekisailuna 
kerittiin sarvikuonoja, kei-
lattiin vesipulloilla, heitet-

Koleasta säästä huolimatta rannan avajaisissa kävi yli 70 vierasta. Tarjolla oli pientä purtavaa sekä eri urheilulajien 
näytöksiä. Tilaisuutta juonsi Jari Jussila.

Vielä vähän virtaa -bändi viihdytti yleisöä avajaisissa.

dotuksia ja muuta palautet-
ta. Toivon pudasjärveläisten 
ottavan aktiivisesti osaa alu-
een kehittämiseen, jotta ran-
ta palvelisi mahdollisimman 
hyvin meitä kaikkia.

Ritva Moilanen

Nuotioilta Hirvaskoskella
tiin tarkkuusheittoja mölk-
kypalikoilla ja pingispalloja 
yritettiin upottaa kumisaap-
paaseen. Nauru raikui kan-
nustusten kera ja huumorilla 
höystetyt kommentit tekivät 
kisailusta kaikin puolin lep-
poisaa yhdessä olemista ja 
tekemistä. Suvilla oli varat-
tuna takataskussa erilaisilla 
verbeillä täydennettävä tari-
na, josta saatiin lopuksi ma-

keat naurut sen hullunkuri-
suuden vuoksi. 

Nuotion hiilloksessa kärt-
sätyt makkarat lämmittivät 
vatsassa, yhteislaulut ja har-
taus saivat mielen iloiseksi. 
Hämärtyvässä illassa kävel-
tiin pellon poikki hyräillen 
tuttuja nuotiolauluja odotta-
en ensi kesää ja nuotioiltaa. 
Kiitos Marko ja Suvi sekä 
kaikki nuotion äärellä olijat.

“Aavistus syksystä tulee 
tuulen mukana, kurjen huu-
dosta sen myös kuulla voin.

Sadepisarakin kertoo jo 
sen olevan lähellä, uusi vuo-
denaika, Luojan luoma.

Hämärtyvän illan täyttää 
iloinen laulanta, kipinöivä 
nuotio, hiipuva hiillos.

Kuinka paljon meille on-
kaan annettu, sen kauneutta 
ei voi sanoin kuvata.”

Paula Ylitalo

Seurakunta järjestää nuo-
tioiltoja eri puolilla Pudas-
järveä. Keskiviikkona 17.8 
oli vuorossa Hirvaskoski, 
jossa nuotioilta oli Pikka-
raisen rannassa yhdessä 
kyläyhdistyksen kanssa. 
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Uudisrakentaminen
Korjausrakentaminen

P. 0400 294 640

www.vianor.com

Muista
myös

renkaat ja
vanteet!

NYT!
PIKAHUOLLOT

Ilmastointi

Akut

PakoputketÖljynvaihto

Iskarit Ohjauskulmat

Avoinna ma-pe 08.00-17.00 la 09.00-13.00
Ouluntie 73 93100 Pudasjärvi
p. 010 401 3910 fax. 010 401 3919

Piian Särvin

Safaritalolle Romekievarintie 4
27.8. klo 10 - 17

toisen liikkeen

T:mi Piian Särvin puh. 040 837 7702

Avaamme

Avajaispäivän ruokalista
-Annan perunat
-Yrttismetana possu
-Uuni juurekset
-Broilerin filepihvi currykastikkeella
-Riisi
-Runsas salaattipöytä graavi lohineen
-Marjatäytekakku
(hinta 10€ )

Sunnuntaina 29.8.  klo11-17 pizzat alkaen 5€
Avoinna ma-pe 10-17, la10-17, su 11-17

Tervetuloa!

Markku Teiramaa on yksi-
tyinen silmälääkäri ja asuu 
vakituisesti Kiimingin Jää-
lissä.  Hän on työskennel-
lyt aikaisemmin kunnallisel-
la puolella silmälääkärinä, 
mutta aloittanut yksityis-
lääkärinä työskentelyn ha-
vaittuaan sen helpommak-
si ja mukavammaksi tavaksi 
työskennellä. 

Yksityislääkäri Teiramaa 
käy Pudasjärven optikkolii-
ke Specsaversilla pitämässä 
vastaanottoaan kerran vii-
kossa, jonka hän on havain-
nut sopivaksi määräksi Pu-
dasjärven asiakasmäärään 
nähden. Vaikka ajat ovatkin 
täynnä, ei monelle päivälle 
riittäisi tarpeeksi asiakkaita 
ja päivät jäisivät vajaiksi.

Teiramaa suosittelee käy-
mään säännöllisesti silmä-
lääkärin vastaanotolla. Suu-
rin osa silmäsairauksista on 

Silmät kannattaa tarkastaa säännöllisesti

-Silmäsairauksien hoito on kehittynyt paljon ja monet sai-
raudet ovat hoidettavissa, jos ne havaitaan ajoissa, sil-
mälääkäri Markku Teiramaa kertoo.

hoidettavissa ja jopa koko-
naan parannettavissa, mikä-
li sairaus havaitaan ajoissa, 
esimerkiksi vakava silmän-
pohjan rappeuma sekä sil-
män näköhermoa vaurioit-
tava glaukooma. Teiramaa 
vertaa silmien tarkastus-
ta autoon, joka pitää tarkas-
taa ja huoltaa säännöllisesti. 
Oireettomatkin silmät olisi 
hyvä tarkastuttaa noin kol-
men vuoden välein ja oireile-
vat silmät useammin, mikäli 
huomaa esimerkiksi näkö-
kyvyn heikentyneen silmä-
laseista huolimatta. 

-Nykyään pidetään liian 
pitkään samoja laseja, jolloin 
ei välttämättä huomata näön 
heikentymistä. Tarkasta sil-
mäsi säännöllisesti, Teira-
maa vielä painottaa.

Jenni Peltoniemi

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus puh. (08) 821 266
www.plusterveys.fi

Huolenpitoa lähelläsi

Kahdeksan opiskelijaa ja opettaja  
Arkangelista Puhoksella
Kahdeksan arkkitehtiopis-
kelijaa ja heidän opettajansa 
Elena Smirnova ovat parasta 
aikaa Puhoksen lomakeskuk-
sessa opiskelijanvaihdossa 
Arkangelin valtion teknilli-
sestä yliopistosta. Opiskeli-
jat ovat Arkangelin yliopis-
ton parhaita opiskelijoita, ja 
he ovat tulleet Suomeen Ou-
lun yliopiston toimiessa jär-
jestäjänä ja kutsujana.

Projektimies Kari Salme-
lainen ja lomakeskuksen joh-
taja Juri Bespalow kertovat, 
että arkkitehti-opiskelijat 
ovat täällä yliopistojen non 
degree ohjelmaan kuulu-
vassa Scandinavian Studies 
opiskelijavaihdossa, jonka 
aiheena on muutosrakenta-
misessa tarvittavan arkki-
tehtityön työssä oppiminen 
sekä tutustuminen suoma-
laiseen rakentamiseen ja 
standardeihin työnohjaaja 

Arvi Turusen johdolla.
– Suomalaisia opiskelijoi-

ta käy Arkangelissa, mutta 
venäläisillä opiskelijoilla on 
ongelmana se, että heille ei 
Suomessa ole paljon työssä 
oppimiskohteita, Kari ja Juri 
kertovat ja jatkavat:

– Meillä on täällä kohde, 
jossa suunnittelutyön lisäksi 
he tutustuvat sisäremonttei-
hin, laatoituksiin, maalauk-
siin ja ikkunankorjauksiin ja 
niin edelleen. Myös tutustu-
minen suomalaisen suunnit-
telu standardeihin on tärkeä, 
kun ne ovat erilaiset mitä 
Arkangelissa käytetään. 

Arkangelin arkkitehti-
opiskelijat ovat Puhoksel-
la kaikkiaan kolme viikkoa. 
Tämän lisäksi pidetään syys-
kuussa Oulun yliopiston 
kanssa palaveri, missä tar-
kastetaan opiskelun onnis-
tuminen. 

Puhoksen lomakeskus 
toimii oppilaille opiskelu- ja 
majoituspaikkana sekä huo-
lehtii muonituksesta. Pudas-
järven kaupunki järjestää 
opiskelijoille tutustumisret-
ken kaupungin kohteisiin 

Arkkitehtiopiskelija Grigory Larionov ja opettaja Elena 
Smirnova ovat iloisia, että he ovat päässeet Suomeen 
opiskelemaan. – Suomessa käytetään erilaisia suunnit-
telu standardeja kuin meillä ja ne ovat aika vaikeita. Toi-
saalta rakennusmateriaalit ovat täällä valmiina. Meillä nii-
tä pitää usein ensin valmistaa, Grigory ja Elena kertovat. 

Seuraavat vastaanottoajat: to 8.9., to 15.9., to 22.9.

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

040 821 1819

Varaa aika silmälääkäriin!

25.8. Lisäksi ohjelmassa on 
Ruotsin reissu ja huvittelu-
puolella suunnitellaan Suo-
mi – Venäjä ystävyysjalka-
pallo-ottelua. 

Asko Kurki

Työssä oppimisen paikan edustajat ja arkkitehtiopiskeli-
jat yhteiskuvassa. Kuvassa vasemmalla projektimies Kari 
Salmelainen ja lomakeskuksen omistaja Juri Bespalow.
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Uusi ohjelma laskee hirsi-
talon rakentamisen hiilija-
lanjäljen. Laskenta perustuu 
VTT:n tietokantaan raken-
nusmateriaalien valmis-
tuksen ympäristöpäästöis-
tä. Laskentaohjelmaa varten 
VTT on selvittänyt hirsisei-
nän valmistuksen ympäris-
tövaikutukset. Laskentatyö-
kalu on laadittu Pudasjärven 
hirsitalokorttelihankkeen 
yhteydessä. Tämä ohjelma 
on ensimmäinen laatuaan 
maailmassa.

Pudasjärven kaupun-
gin kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjä kertoo, että laskenta-
työkalulla tutkitaan Pudas-
järven hirsitalokorttelin ra-
kennusten hiilijalanjälki.

– Euroopan aluekehitys-

Hirsitalon hiilijalanjälki voidaan nyt laskea                     

rahaston rahoittamassa hir-
sitalokortteli-hankkeessa 
tutkitaan miten hirsi sovel-
tuu matalaenergia- ja passii-
vitalojen rakentamiseen, ke-
hittämisjohtaja kertoo.

Tutkimusalueeksi on 
kaavoitettu noin 2,5 heh-
taarin alue Iijoen pohjois-
rannalla keskustan tuntu-
massa. Alueelle rakennetaan 
16 asuinpientaloa ja kolme 
pienkerrostaloa asunto- tai 
toimistokäyttöön. Yhteensä 
uusia asuntoja alueelle tulee 
noin 25 kpl. Alueen kaikki 
talot tehdään hirsirakenteisi-
na. Alue on nimetty Karhu-
kunnaaksi.

– Nykyinen energiate-
hokkuuden määrittely pe-
rustuu yksinomaan raken-

nuksen käytön aikaiseen 
energian¬kulutukseen. Kui-
tenkin energiaa kuluu ja 
päästöjä syntyy myös ra-
kennustuotteiden valmis-
tuksessa ja rakentamisessa, 
hankkeen ekologiavastaava, 
arkkitehti Matti Alasaarela 
toteaa. Matalaenergiatalois-
sa tämä osuus rakennuksen 
koko elinkaaren aikaisesta 
energiankulutuksesta on jo 
huomattavan suuri, jopa yli 
30 prosenttia. 

Materiaalitehokkuudel-
la tarkoitetaan rakennus-
materiaalien valmistamisen 
energiatehokkuutta. Mate-
riaalitehokkuuden huomi-
oiminen on perusteltua jo 
senkin takia, että materiaa-
livalmistuksen päästöt syn-
tyvät jo ennen rakentamista, 
kun taas käytönaikaiset vas-
ta vuosien kuluessa. 

– Ekologisten rakennus-
materiaalien käyttö vaikut-
taa välittömästi kasvihuo-
nekaasupäästöjen määrään, 
täsmentää Alasaarela. Ma-
teriaalitehokkuus on tulos-
sa mukaan energiatehok-
kuussäädöksiin Suomessa jo 
vuonna 2017.

Metsähallituksen  
toimitilat  
valmistumassa
Karhukankaan ensimmäi-
nen hirsirakennus on pa-
rasta aikaa valmistumassa. 
Tähän rakennukseen sijoit-
tuvat Metsähallituksen Pu-
dasjärven toimipisteen ti-
lat. Kerrosalaltaan noin 570 
neliömetrin rakennus val-
mistuu syyskuun alkuun 
mennessä. 2-kerroksisen ra-
kennuksen ulkoseinät ovat 
205 mm:n vahvuista lamel-
lihirttä. Myös suuri osa vä-
liseinistä on hirsirakenteisia. 
Hirret on valmistanut Kon-

tiotuote Oy Pudasjärveltä ja 
projektinjohto¬urakoitsijana 
toimii Sonell Oy Oulusta.

Arkkitehti Matti Ala-
saarela kertoo, että puisen 
talon rakenne toimii hiilinie-
luna.

 – Rakenteiden hiilinielu 
on 196 tn hiilidioksidia. Ma-
teriaalien valmistus on tuot-
tanut 53 tn hiilidioksidipääs-
töjä, joten nettopäästöt jäävät 
143 tn miinukselle. 

Matti Alasaarela laskee, 
että nettopäästöjä voidaan 
verrata autolla ajamiseen. 

– Tämä miinusmerkkinen 
nettopäästöjen määrä vastaa 
noin miljoonan ajokilomet-
rin päästöjä. Hiili varastoi-
tuu hirsiseiniin talon koko 
eliniän ajaksi, Alasaarela to-
teaa ja jatkaa: 

– Tämä hiili on peräisin 
ilmasta, josta puut ovat sen 
kasvaessaan yhteyttämisen 
kautta keränneet aurinko-
energian avulla. Kun uusi 
metsä kasvaa hirsiin käy-
tettyjen puiden tilalle, on 
metsän hiilinielu lähes kak-
sinkertaistunut puun pitkä-
aikaiskäytön avulla.

Myös hirsien valmistami-
nen on ekologista. Tuotan-
toprosessissa syntyvä ener-

Kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä visioi tiedotustilaisuu-
dessa hirsirakentamisen tulevaisuutta: ”Jatkossa kiinteis-
tövero voisi kunnissa määräytyä hiilijalanjäljen mukaan”.

Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on laatinut hirsitalon 
valmistamisen ympäristövaikutusten laskentaa varten ohjelman, jolla 

rakentamiseen käytettyjen rakennusmateriaalien valmistuksen aiheuttamat 
päästöt ja energiankulutus selvitetään. Tämä laskentatyökalu esiteltiin 

rakentajille, rakennuttajille ja rakennusteollisuudelle tarkoitetussa 
tilaisuudessa kulttuurikeskus Pohjantähdessä maanantaina 22.8. 

Arkkitehti Matti Alasaarela kertoi, että nyt valmistuvaan hirsitalon seiniin on mennyt 200 
kuutiometriä hirsiä. Tämä määrä havupuuta kasvaa Suomessa puolessatoista minuu-
tissa! Vastaava puumäärä saadaan kahden hehtaarin alueelta. Koskapa puolet puusta 
menee energiapuuksi, tähän tarvitaan käytännössä neljä hehtaaria metsää.  

giajäte korjataan talteen ja 
toimitetaan energiantuotan-
toon. 

– Hirsien valmistuksessa 
syntyy sivutuotteena puh-
dasta biopolttoainetta ener-
giantuotantoon enemmän 
kuin niiden valmistukseen 
kuluu energiaa, Kontiotuot-
teen toimitusjohtaja Jalo Poi-
jula kertoo. Tämä ylijäämä-
energia menee Pudasjärvellä 

kaukolämpövoimalaan, jos-
ta myös Karhukunnaan alu-
een talot saavat lämpönsä. 

Asko Kurki

Kontiotuotteen toimitusjohtaja Jalo Poijula kertoi, että 
vielä 25 vuotta sitten hirsirakentaminen oli kirosana taa-
jamissa. Tänä päivänä olemme tervetulleita kaupunkialu-
eille. Suomessa tämä on nykypäivää, mutta esimerkiksi 
Eurooppaan viennissä on vielä paljon tehtävää, Poijula 
muistutti puheenvuorossaan.

Kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjän vetämään tiedo-
tustilaisuuteen osallistui 
30 rakentajaa, rakennut-
tajaa ja rakennusteollisuu-
den sekä tiedotusvälinei-
den edustajaa. Tilaisuuden 
avasi kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma. Laskentatyöka-
lua esittelivät Sirja Vares ja 
Antti Ruuska VTT:stä. Ti-
laisuuden jälkeen vierailtiin 
Karhukankaalla.

Jalkahoitola

Sirina

Sirkka Määttä 
P. 040 703 1734
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HIPPO  yleisurheilukisat Suojalinnalla
Hippo -yleisurheilukilpailuissa Suojalinnan kentällä oli maanantaina 15 elokuuta 

170 nuorta kilpailijaa. Yleisön joukossa äidit ja isät jännittivät lapsensa menestystä 
sekä olivat tarvittaessa avustajina kilpailusuoritusta tehtäessä. (ak)

Viisivuotiaiden poikien lähdöissä oli kovia kisoja voitosta.

Tulokset:

Tytöt 5 v. 40 m 
1. Ronja Kokko  10,11   
2. Aada Niskasaari  10,55   
3. Oona Ritola  10,64   
4. Aliisa Koppelo  10,73   
5. Ronja Ylilehto  10,88   
6. Jessika Seppänen  10,96   
7. Venla Leino  10,99   
8. Iina Illikainen  11,45   
9. Aliisa Siekkinen  11,75   
10. Emma Tumelius  11,99   
11. Minea Illikainen  12,62   
12. Emma Riepula  13,06   
13. Emma Juttula  13,06   
14. Ella Saarinen  13,13   
15. Sara Leino  13,16   
16. Selena Stenius  13,30   
17. Neea Moilanen  13,40   
18. Hilda Mäntykenttä  13,80   
19. Nella Salmela  13,92   
20. Anna Puolakanaho  14,04   
21. Amanda Antikainen  14,34   
22. Ronja Sarajärvi  14,62   
23. Anni Kehusmaa  15,36   
24. Petra Kehusmaa  17,57   
25. Anni Huitsi  17,64   
26. Janna Hemmilä  17,68   
27. Emmi Hirvasniemi  19,27   
28. Nenna Illikainen  19,30   
29. Nella Peltoniemi  19,45   
30. Ella Juurikka  25,06   
31. Siiri Korhonen  DNS 
32. Aada Rytinki  DNS 

   
Pojat 5 v. 40 m 
1. Joel-Peetter Rautio 9,99
2. Joona Malinen 10,13
3. Kaarlo Hirvasniemi 10,33
4. Aarne Tuomaala 10,43
5. Jaakko Parkkila 10,50
6. Aleksi Rytinki 10,53
7. Roope Laakkonen 10,60
8. Sakari Vengasaho 11,00
9. Lenni Räisänen 11,03
10. Elias Ylilehto 11,22
11. Konsta Ritola 11,30
12. Veeti Peltoniemi 11,42
13. Eetu Illikainen 11,43
14. Tomi Lasala 11,52
15. Oula Isojärvi 11,60
16. Juuso Hemmilä 11,77
17. Samuli Luokkanen 11,80
18. Arttu Huitsi 12,10
19. Jesse Parkkila 12,15
20. Lassi Turpeinen 12,21
21. Jere Vengasaho 12,30
22. Arttu Rönkkö 12,30
23. Niila Isojärvi 12,60
24. Lenna Niskasaari 13,10
25. Joona Kokko 13,40
26. Tomi Lasanen 13,52
27. Väinö Lasanen 13,61
28. Ossi-Matias Kettunen 15,65
29. Edwin Riekki 16,35
30. Paavo Tuomaala 16,92
31. Erno Juurikka 17,44
32. Roope Vähkyrä 18,63
33. Eemeli Puhakka 20,52
34. Topi Kettunen 33,57
35. Teppu Juttula DNS

   
Tytöt 7 v. 40 m
1. Sofia Harju 8,34
2. Ennamari Pihlaja 8,39
3. Nea Salmela 8,73
4. Roosa Rönkkö 8,78
5. Essi Parkkila 8,87
6. Johanna Salmela 9,23
7. Tiia Lasanen 9,42
8. Ronja Laakkonen 9,45
9. Annika Junnonaho 9,58
10. Emmi Illikainen 9,59
11. Viivi Antikainen 9,61
12. Terhi Tykkyläinen 9,63
13. Roosa Vähkyrä 9,66
14. Friia Riekki 9,70
15. Tilta Riekki 9,70
16. Jenni Hirvasniemi 9,76
17. Ellamari Malinen 10,40
18. Nella Marikainen 10,40
19. Jenni Turpeinen 10,44
20. Eveliina Pesonen 10,60
21. Alisa Jussila 10,64

22. Essi Puhakka 10,82
23. Lydia Riekki 11,00
24. Emmi Vähäkuopus 11,70
25. Ada Iinatti DNS
26. Emma Riepula DNS

   
Pojat 7 v. 40 m 
1. Jesper Laakkonen 7,88
2. Oskari Luokkanen 8,36
3. Niilo Talala 8,39
4. Ville-Veikko Salmela 8,50
5. Ville Kyngäs 8,76
6. Niklas Kokko 8,89
7. Veeti Räisänen 8,98
8. Miikka Niskasaari 9,03
9. Ville Holappa 9,12
10. Aleksi Pikkuaho 9,19
11. Teemu Ahonen 9,20
12. Joona Takarautio 9,21
13. Juhana Vengasaho 9,31
14. Tuukka Koivu 9,57
15. Jere Leino 9,73
16. Väinö Kyngäs 9,92
17. Santtu Outila 10,01
18. Vili Korva 10,03
19. Jami Ruokangas 10,20
20. Jaakko Seppänen 11,37

   
Tytöt 9 v. 40 m 
1. Anni Hirvasniemi 7,38
2. Laura Paakkola 7,74
3. Julia Jurmu 7,80
4. Anna-Riikka Liikanen 7,99
5. Oona Lasala 8,01
6. Viia Korva 8,06
7. Aliina Ojala 8,09
8. Aniina Koivuluoma 8,20
9. Vanamo Tuomaala 8,23
10. Janette Takarautio 8,33
11. Anna Tuomaala 8,40
12. Lotta Lasala 8,45
13. Ebba Illikainen 8,56
14. Viivi Holappa 8,67

   
Pojat 9 v. 40 m 
1. Kasper Laakkonen 7,52
2. Antti-Jussi Raappana 7,53
3. Harri Pohjanvesi 7,93
4. Tuomas Pikkuaho 8,07
5. Niko Niva 8,20
6. Juuso Hirvasniemi 8,35
7. Juho Ojala 8,36
8. Tuukka Niskasaari 8,40
9. Topias Pesälä 8,42
10. Huugo Riekki 8,56

   
Tytöt 11 v. 60 m 
1. Sonja Raappana 10,72
2. Emilia Koivuluoma 10,81
3. Ella-Mari Liukko 11,40
4. Maria Mattinen 11,93
5. Elina Harju 11,94
6. Johanna Pesonen 11,99

   
Pojat 11 v. 60 m 
1. Aleksi Pihlaja 9,90
2. Aarne Valkola 10,00
3. Joonas Jurmu 10,34
4. Aapo Hirvasniemi 10,36
5. Olli Tuomaala 10,48
6. Joonatan Jussila 10,59
7. Antti Riepula 10,60

   
Tytöt 13 v. 100 m 
1. Terttu-Eveliina Seliö 15,71
2. Jonna Ahonen 18,30
3. Isa-Melissa Ruokangas 18,89

   
Pojat 13 v. 100 m 
1. Johannes Koivuluoma 15,44
2. Juho Ahonen 17,09
3. Lauri Riepula 18,71

Tytöt 9 v. 1000 m 
1. Anni Hirvasniemi 3:59:00
2. Emilia Paakkola 4:04:00
3. Julia Jurmu 4:28:00

4. Janette Takarautio 4:50:00
5. Aliina Ojala 5:23:00
6. Viia Korva 5:24:00
7. Oona Lasala 5:26:00
8. Lotta Lasala 6:16:00
9. Ebba Illikainen 6:19:00

   
Pojat 9 v. 1000 m 
1. Kasper Laakkonen 4:31:00
2. Antti-Jussi Raappana 4:36:00
3. Harri Pohjanvesi 4:49:00
4. Juho Ojala 5:20:00
5. Huugo Riekki 5:22:00

  
Tytöt 11 v. 1000 m 
1. Sonja Raappana 4:31:00
2. Milla Pesälä 4:33:00
3. Ella-Mari Liukko 4:42:00
4. Maria Mattinen 4:56:00
5. Johanna Pesonen 5:45:00
6. Marjo Ojala 5:47:00

   
Pojat 11 v. 1000 m 
1. Joonas Jurmu 3:51:00
2. Aapo Hirvasniemi 4:12:00
3. Antti Riepula 4:16:00
4. Topias Malinen 5:03:00

   
Tytöt 13 v. 1000 m 
1. Jonna Ahonen 4:43:00

Pojat 13 v. 1000 m 
1. Johannes Koivuluoma 3:59:00
2. Lauri Riepula 4:19:00
3. Juho Ahonen 4:37:00
   

Tytöt 5 v. pituus 
1. Ronja Kokko 174
2. Jessika Seppänen 165
3. Aliisa Koppelo 161
4. Petra Kehusmaa 160
5. Oona Ritola 155
6. Aliisa Siekkinen 147
7. Anni Kehusmaa 141
8. Aada Niskasaari 136
9. Venla Leino 133
10. Emma Tumelius 132
11. Iina Illikainen 131
12. Minea Illikainen 128
13. Ella Saarinen 113
14. Siiri Korhonen 112
15. Emma Riepula 112
16. Ronja Ylilehto 110
17. Emmi Hirvasniemi 97
18. Amanda Antikainen 87
19. Nella Peltoniemi 82
20. Aada Rytinki 77
21. Hilda Mäntykenttä 75
22. Nella Salmela 74
23. Janna Hemmilä 73
24. Selena Stenius 73
25. Ronja Sarajärvi 59
26. Nenna Illikainen 56
27. Sara Leino 48
28. Ella Juurikka 27

   
Pojat 5 v. pituus 
1. Joel-Peetter Rautio 212
2. Sakari Vengasaho 190
3. Joona Malinen 185
4. Kaarlo Hirvasniemi 171
5. Tomi Lasala 168
6. Aleksi Rytinki 168
7. Aarne Tuomaala 167
8. Samuli Luokkanen 162
9. Juuso Hemmilä 159
10. Jaakko Parkkila 158
11. Joona Kokko 155
12. Eemeli Puhakka 142
13. Veeti Peltoniemi 139
14. Arttu Huitsi 132
15. Konsta Ritola 124
16. Jesse Parkkila 122
17. Paavo Tuomaala 112
18. Niila Isojärvi 112
19. Roope Laakkonen 104
20. Ossi-Matias Kettunen 100
21. Tomi Lasanen 96
22. Elias Ylilehto 96

23. Edwin Riekki 80
24. Väinö Lasanen 79
25. Oula Isojärvi 77
26. Eetu Illikainen 70
27. Erno Juurikka 70
28. Roope Vähkyrä 65

  Tytöt 
7 v. pituus 
1. Ennamari Pihlaja 263
2. Sofia Harju 222
3. Friia Riekki 203
4. Essi Parkkila 203
5. Johanna Salmela 200
6. Essi Puhakka 191
7. Tiia Lasanen 186
8. Roosa Rönkkö 186
9. Emmi Vähäkuopus 181
10. Jenni Hirvasniemi 175
11. Roosa Vähkyrä 175
12. Viivi Antikainen 174
13. Eveliina Pesonen 169
14. Tilta Riekki 169
15. Terhi Tykkyläinen 168
16. Annika Junnonaho 166
17. Nea Salmela 166
18. Jenni Turpeinen 163
19. Ellamari Malinen 159
20. Nella Marikainen 157
21. Emmi Illikainen 154
22. Lydia Riekki 153
23. Ronja Laakkonen 135
24. Alisa Jussila 127

   
Pojat 7 v. pituus 
1. Oskari Luokkanen 269
2. Jesper Laakkonen 257
3. Ville-Veikko Salmela 251
4. Niklas Kokko 237
5. Veeti Räisänen 234
6. Joona Takarautio 226
7. Santtu Outila 221
8. Väinö Kyngäs 218
9. Niilo Talala 217
10. Ville Kyngäs 205
11. Juhana Vengasaho 202
12. Tuukka Koivu 200
13. Jere Leino 194
14. Vili Korva 194
15. Ville Holappa 193
16. Teemu Ahonen 175
17. Jami Ruokangas 156
18. Jaakko Seppänen 142

   
Tytöt 9 v. keihäs 
1. Anni Hirvasniemi 10.87
2. Anna-Riikka Liikanen 10.48
3. Janette Takarautio 10.42
4. Oona Lasala 9.99
5. Viia Korva 8.65
6. Aliina Ojala 7.40
7. Lotta Lasala 5.89
8. Ebba Illikainen 5.68
9. Viivi Holappa 4.90
10. Julia Jurmu 4.47

   
Pojat 9 v.  keihäs 
1. Roope Rautio 14,32
2. Juuso Hirvasniemi 13,19
3. Antti-Jussi Raappana 12,45
4. Kasper Laakkonen 12,24
5. Harri Pohjanvesi 9,91
6. Juho Ojala 7,64

   
Tytöt 11 v. keihäs 
1. Krista Väisänen 19,72
2. Minna Uusi-illikainen 16,41
3. Sonja Raappana 14,25
4. Marjo Ojala 10,84
5. Ella-Mari Liukko 9,06
6. Maria Mattinen 8,34
7. Elina Harju 7,30
8. Johanna Pesonen 5,92

   
Pojat 11 v. keihäs 
1. Joonatan Jussila 25,08
2. Olli Tuomaala 22,71
3. Aarne Valkola 22,47
4. Aapo Hirvasniemi 21,11
5. Aleksi Pihlaja 16,56
6. Antti Riepula 14,30
7. Joonas Jurmu 14,07
8. Veikka Niskasaari 13,04

   
Tytöt 13 v. keihäs 
1. Terttu-Eveliina Seliö 15,17
2. Jonna Ahonen 13,16
3. Isa-Melissa Ruokangas 8,69

   
Pojat 13 v. keihäs 
1. Juho Ahonen 21,42
2. Lauri Riepula 18,10

Lukijan kynästä

On mielenkiintoista, kun Puhoskylällä on tämän kuluvan kesän 
aikana tapahtunut myönteistä säpinää. 

Entisessä koulukiinteistössä on jatkettu saneeraus- ja kunnos-
tustöitä, on nähty nuoria arkkitehtiopiskelijoita Arkangelista, si-
käläisen yliopiston ja Oulun yliopiston yhteis-touhuna. Opiske-
lijat ovat tutustumassa ja tekemässä vähän käytännön hommia, 
joka on jo sinänsä kylälle hieno jutska. Onhan sitä kylällä muu-
an navetan laajennuskin loppusuoralla, mökkirakentamista me-
nossa, monessa eri kohteessa niin, että rakennustarkastus ei tah-
do mukana keretä lopputarkastuksia tekemään. 

Mökkikiinteistökauppoja on syntynyt ja on tehty muuan py-
syvän asutuksen talokauppakin, kun entinen porotila Alatalo, 
muutaman vuoden autiona olon jälkeen vaihtoi omistajaa. Kiin-
teistön osti nuori parikymppinen kaveri. Asumukseen on tehty 
upeat yläkerran huoneet, myös keittiö on saanut uuden ilmeen, 
pätevän remonttimiehen toimesta. Ympäristöstä on hakattu siis-
teysharvennuksella metsä ja muotoiltu kaivinkoneella, jotta sa-
devedet pääsevät oikeisiin uomiin. 

Omistajan mukaan, entiseen kanalarakennukseen on suun-
nitteilla ajan kanssa laitella, vaikka pienkoneiden korjaamoa, 
tai vastaavaa. On kylä ja yleensä kyläkulmien kannalta enem-
pi kuin hieno juttu, että vakituinen asujamistokin alkaa lisäänty-
mään, vaikkakin hissukseen. Kuitenkin, vaikka joku perinteinen 
viljelystila syystä tai toisesta joutuisi lopettamaan, on jotakin 
muuta tulossa tilalle. Kaikkia tarvitaan ja turvallista ja väljyyt-
tä on asuskella. 

Ei kun menestystä oikeille touhuille!

Erkki Honkanen

Puhoskylältä 
myönteisiä uutisia

Syötteen luontokeskuksessa toi-
miva kahvila-ravintola Piian 
Särvin avaa toisen toimipisteen 
Safaritalolla tulevana lauantaina 
27.8. Liikkeenjohtaja Piia-Maa-
rit Valkama kertoo, että uusi ra-
vintola tulee toimimaan samalla 
periaatteella kuin luontokeskuk-
senkin ravintola toimii.

– Siitä tulee kunnon ruoka-
paikka, missä eineksiä kartetaan. 
Me teemme ruuat itse alusta lop-

Piian Särpimelle toinen toimipiste
puun, emmekä käytä valmispih-
vejä. Me suosimme lähiruokaa, 
Piia-Maarit kertoo.

Lounasbuffetin lisäksi ravin-
tolassa on tarjolla pizzoja sekä 
annoksia ala Carte – listalta. 

Tmi Piian Särvin Syötteel-
lä työllistää yrittäjän lisäksi kol-
me henkilöä. Uuden toimipisteen 
myötä työntekijämäärää tulta-
neen lisäämään talvisesongin 
alettua. (AK)

Korpisen seniorikerholaiset ret-
keilivät Kurenalla perjantaina 
19.8. He vierailivat Kurenkar-
tanossa ja taustalla näkyvässä 
Yläkartanossa. Seniorit kävivät 
myös Palvelukeskuksessa, jossa 
he ruokailivat ja tapasivat vs. ko-
tihoidon palveluesimies Tuula 
A. Tolkkisen. Hän kertoi muun 
muassa vanhuksille suunnatusta 

Korpisen seniori-
kerholaiset retkellä

päivätoiminnasta, joka on saanut 
suuren suosion. Retkellä oli mu-
kana 11 henkilöä, joista kuvassa 
vasemmalta Saimi ja Atta Ojala, 
Annikki Alatalo, Taimi ja Toivo 
Keränen sekä Liisa Putula. Kor-
pisen seniorikerho pyörähtää vi-
rallisesti käyntiin lokakuun puo-
lella. (rr)

Retkeläisiä
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LAHJATAVAROITA

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
LUKKO- JA 

AVAINPALVELUT

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

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

Pudasjärven  
Luontaistuote

Puistotie 2
040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45

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

LUONTAISTUOTTEITA

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

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• JätevesijärjestelmätKonttien vuokraus

Minun piti keksiä Ruotsista 
ja Oulusta oleville vieraille-
ni ohjelmaa. Sarakylä, Syö-
te, kirpputorit oli jo katseltu 
ja kierretty. Päätimme lähteä 
sitten Pudasjärven ulkopuo-
lelle. Jalavan Kauppa Taival-
koskella on sopivan matkan 
päässä ja perinteistä kiin-
nostuneille vierailleni sopi-

Jalavan Kaupassa
va käyntikohde. Etelä-Ruot-
sissa Skånessa asuva Laila 
Heiskanen nautti jo meno-
matkasta nähdessään män-
tyiset kankaat. Tuumi että 
ihan tulee lapsuus mieleen. 
Skånen seudulla kun ei män-
nikkökankaita ole. Eipä tule 
ajatelleeksi, miten mukavaa 
on kuunnella tuulessa ha-

vupuiden suhinaa ja nauttia 
metsän tuoksusta. Näitä asi-
oita ei kuvakaan kerro. Po-
rot parveilivat tiellä ja tien 
laidalla ja niitä piti varoa. 
Luulisi löytyvän näin kesällä 
muualtakin ruokaa kuin juu-
ri ajotien laidasta, mutta po-
rot eivät ymmärrä että tiel-
lä liikkuvat autot ovat niille 
vaaraksi. Me ihmiset kyl-
lä ajattelemme päinvastoin, 
niin että porot ovat meille 
vaaraksi…

Itse olen käynyt Jalavan 
Kaupassa aiemminkin ja tie-
dän, että kaupan perustaja 
Stephan Jakowleff oli vienan-
karjalainen laukkukauppi-
as, joka tuli Taivalkoskelle 
1880-luvun alussa katsele-

maan kaupan paikkaa. Jala-
van Kauppakartanon tarina 
alkoi vuonna 1883 jatkuen 
katkeamattomana nykypäi-
viin asti. Ajat ovat muuttu-
neet perustamisajoilta, mutta 
nykyinen kauppias, Ari Jala-
va  ylläpitää ja vaalii vanhoja 
perinteitä jo neljännessä pol-
vessa. Myös Kalle Päätalon-
sa lukeneille Jalavan Kauppa 
on tuttu juttu.

Kaupasta löytyy perin-
nevaatteita, kalastus– ja 
metsästystarvikkeita, erä-
vaatteita, kenkiä sekä nais-
ten vaatteita. Jalavan Kau-
pan pihapiirissä on myös 
Suolahuone, joka soveltuu 
esimerkiksi astmaatikoil-
le ja  allergisille. Me kuiten-

kin tyydyimme penkomaan 
kaupan tarjoamia tuottei-
ta. Kaupassa kävi asiakkaita 
vähän väliä ja aina heille jo-
tain mukaan tarttui. Vanho-
ja tavaroita rekvisiitaksi oli 
siroteltu sinne tänne.  Tun-
nelma kaupassa oli pysähty-
nyt, oikein aisti entisajan ja 
silti koimme olevamme täs-
sä päivässä. 

Itse ostin kaupasta parit 
sukat, jotka olivat vanhassa 
kehdossa somasti esillä. Ra-
hat sukkiin piti Lailalta lai-
nata, kun pankkikortilla ei 
voinutkaan maksaa. 

-Jotain vikaa pankkikort-
tilaitteessa, sanoi kauppias.

Kahvilassa joimme munk-
kikahvit pitkän pirtinpöy-

Yhteen hitsautuneet? Lähes 40 vuotta avioliitossa olleet, 
Ari ja Airi Jalava työskentelevät yhdessä kaupassa.

dän ääressä ja jutustelim-
me muiden kahvittelijoiden 
kanssa.  Ainutlaatuisen ren-
to tunnelma ja paikka. Mis-
sä muualla kahvittelijat al-
kavat toiselleen jutella kuin 
vanhat tutut? Kotimatkalla 
tuumiskelimme että Taival-
koskella on kaksi paikkaa, 
joissa turistit käyvät vuo-
desta toiseen. Toinen on Ja-
lavan Kauppa ja toinen Kalle 
Päätalon kotipaikka, Kallio-
niemi, Jokijärvellä. Mutta 
kaunis on Taivalkosken kes-
kustakin mäkisine maastoi-
neen ja vesistöineen. Eipä ol-
lut hassumpi paikka viettää 
päivää.

Eila Lahtinen

Eila Lahtinen ja Laila Heis-
kanen Jalavan Kaupan sei-
nustalla.

Ostaisko paidan? Esteri Peltoniemi tarkastelee t-paitaa, 
jossa kuva vanhasta mainoksestako lienee.
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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/kiinteistön 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. nume-
rosi 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).

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

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia	uudisrakennuksiin	
sekä	saneeraus-	ja	remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

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

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

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

TAKSEJA

Palveluhakemisto on 
edullista  ilmoitustilaa!

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

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Ota yhteys puh. 040 1951 732

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

METSÄSTYKSEEN, 
KALASTUKSEEN YMS.

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

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA.

OSTETAAN

Metsästyskivääri	 Tikka	 M	 55	
KAL308WIN.Pienoiskivääri		
TOZ	 	KAL22LR,	puh.	050-574	
0330.

Volvo	 S40	 2.0,vm.-97.	 Aut.	
Ajettu	noin	304tkm,	ilmastointi,	
ajotietokone	ja	vetokoukku.	Cd-
soitin,	 sumuvalot,	 kats.4/2011.	
Hp	 2200€.	 Tarkemmat	 tiedot	
puh. 040 5085176.

Toyota	4D	Corolla	 vm.90	 (kat-
sastettu	12/2010).	Kahdet	ren-
kaat	 ja	 radio.	 HP.	 600€.Puh.	
040-7301513.

Transit	-86,	2,5	l	kone,	katsas-
tettu.	Öljyt,	 putsarit,	 suod,	 kyt-
kin	 vaihdettu.	 H.	 1700€,	 puh.	
041 7201399.

Metsää	 Pudasjärveltä/lähikun-
nista. Puh. 040 845 3962.

Toyotat	 vm	 85-95+japanilaiset	
pakettiautot. Kaiken kuntoiset, 
puh. 0400 692 181.

Puhoskylässä rivitaloyksiö sekä kaksio
Siistit. Kauppa n. 150 m, järvenrantaan 300 m. 

Vuokra alk. 283 e (sis. lämpö) 

Puh. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA

Myytävänä	Hyväsukuisia	dree- 
verin	 pentuja.	 Molemmat	 van- 
hemmat	 riistaverisiä,	 isä	 me-
nestynyt	hyvin	myös	näyttelyis-
sä.	 Synt.	 16.7,	 luovutus	 syys-
kuun	 alkupuolella.	 Sopii	 myös	
lapsiperheille.	 Vielä	 muutama	
pentu jäljellä! Soita ja kysy li-
sää puh. 050 492 7061.

KOTIELÄIMIÄ

Pudasjärvellä pitkään hau-
taustoimistoa ja kukka-
kauppaa pitäneiden Laina ja 
Vilho Kären kuolinpesän ko-
ti-irtaimisto myydään huu-
tokaupalla lauantaina 27.8. 
Jukolantie 10:ssä. Myytävää 
tavaraa on runsaasti muun 
muassa vanhoja antiikkisia 

Koti-irtaimisto huutokaupalla

venäläisiä sekä kustavilaisia 
huonekaluja, kelloja, tauluja, 
paljon keräilytavaraa sekä 
tuhansia kirjoja mm. raamat-
tu vuodelta 1853.

Lähes 30 vuotta huuto-
kauppatoimintaa järjestänyt 
Ensio Kauppila kertoo, että 
tämä on erikoisimpia huuto-

Laina ja Vilho Kärki asuivat pitkään Jukolantie 10:ssä ja vuosien varrella on kertynyt 
runsaasti koti-irtaimistoa, joka myydään huutokaupalla ensi lauantaina. 

kauppoja, joissa on ollut mu-
kana. Myytävä tavara on to-
della aitoa vanhaa tavaraa ja 
Kauppila suosittaa, että kan-
nattaa tulla tutustumaan ja 
mukaan huutokauppaan. 
(ht)

Myytävänä	 Puhosjärven	 ran-
takaava-alueelta	 mökkitontti,	
puh. 0400 172 936.

Omakotitalo	Lakarilla,	Lenkkitie	
8.	Tiedustelut	0400	246	925.

Halutaan	vuokrata	Pieni	kaksio	
Pudasjärven	keskustasta,	miel.	
rivitalosta.	Puh.	0400	284	555.	

HALUTAAN 
VUOKRATA
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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/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17.00-
20.00 omatoiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet 
kerholaiset.
Ite-Taidepuisto Eeteni, Avoinna taiteen ystäville elokuun loppuun 
saakka. Parkkilantie (876)
Kivikilpailu Pudasjärven kupunginkirjastossa, alkanut to 16.6., loppuu 
31.8.  Tiedä tai arvaa mitä kivi sisältää? Pudasjärven kirjasto järjestää kil-
pailun, jossa sinun pitää tietää tai arvata mitä kirjastossa esillä oleva kivi 
sisältää. Kivi vaihdetaan aina viikon välein. Kaikkien vastanneiden kesken ar-
vomme kirjapalkintoja, jotka on lahjoittanut kirjakauppias Aune Ekdahl.
Kurenkoskessa tanssit. 27.8. Tarmo Malila & Täysikuu, 3.9. Ässien 
Jore Siltalan levyjulkkarit, 17.9. Jarkko Honkanen & Taiga,  21.9. Trio Na-
seva,  8.10. Eroottinen ilta Mr Lothar ja tytöt.  Rockari kauppa ym ohjel-
maa, 15.10. Trio Tapani Nevala, 22.10. Maarit Peltoniemi & Federal.
Hotelli iso-Syötteellä: 9.3. Joy Karaoke, 10.3. Bilebändi Mikkoa Wil-
kastus, Disco Snapsi baarissa, 15.9. Marita Taavitsainen, 16.9. Joy Kara-
oke, 17.9. Kake Randelin, Disco Snapsi baarissa, 23.9. Joy Karaoke, 24.9. 
Tanssiorkesteri Crystal, Disco Snapsi baarissa, 30.9. Joy Karaoke, 1.10. 
Tanssiorkesteri Frisco, Disco Snapsi baarissa.
Zumbat siirtyvät Lakarin koululle su. 14.8 alkaen! Ke klo 18 ja su klo 
19. Su 21.8 ei Zumbatuntia!  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.                          
Tanssit Möykkälässä Tanssit la 27 klo 21 alk. Tanssittaa Tukkijätkät.
Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 27.8. klo 20-02. Maksuton nonstop-
bussikuljetus Kurenalta ja takaisin. Järj. LC Pudasjärvi.
Lasten Venetsialaiset Jyrkkäkoskella 27.8. klo 12-14. Jär. Pudasjärven 
MLL.
”Kun mikään ei riitä” tilaisuus psyykkisesti sairastuneiden henkilöi-
den omaisile ja läheisille ma 29.8. klo 17-19 Kajastus ry:n ja Osviitan 
tilat kauralantie 3.
Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä 29.8. klo 20. Kolme kertaa 
kesän aikana osallistuneiden kesken arvotaan liikunta-aiheisia palkinto-
ja.
Huippukymppi juoksutapahtuma 16.-17.9. Iso-Syötteellä.

19. ELOMARKKINAT
Taivalkoskella 26 - 27.8.2011

Tervetuloa kokemaan 
markkinatunnelmaa Taivalkoskelle! 

Ohjelmassa mm: 
Taivalkosken näyttämön sketsiviihdettä, 
livemusiikkia, 
puolustusvoimien kalustoesittely, 
K-maatalous kone-esittely

palkintoina grillikota ja ajettava ruohonleikkuri

ELOMARKKINA-ARPAJAISET

Taivalkosken Yrittäjät Ry

BINGO-TELTTA 
MOLEMPINA PÄIVINÄ

Metsähallitus kutsuu käsityötuottajat, alan 
opiskelijat ja osaajat sekä jälleenmyyjät 
kehittämään Syötteelle laadukasta ja 
paikallista myyntituoteperhettä. 

Ensimmäinen kehittämistyöpaja järjeste-
tään Syötteen luontokeskuksessa 1.9.2011 
klo 15-19. Työpajassa julkistetaan Syötteen 
myyntituotteiden suunnittelukilpailu, 
esitellään parhaita käytäntöjä ja Syötteen 
vetovoimatekijöitä. Tuo tuotteesi ja ideasi 
mukanasi! 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lisätietoja:
projektipäällikkö Veikko Virkkunen
veikko.virkkunen@metsa.fi , 0205 64 6068
www.metsa.fi /syotteenlumoa

Syötteen käsityöperinne kunniaan!
- tule ideoimaan!

2000-
201010

”Kun mikään ei riitä”
Tilaisuus psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden 
omaisille ja läheisille.

Maanantaina 29.8. klo 17–19 
Kajastus ry:n ja Osviitan tilat 

 Kauralantie 3, Pudasjärvi

Kahvitarjoilu

Paikalla mm. Hyvän mielen talo ry:n omaistyön-
tekijä ja Mielenterveyden keskusliiton kuntoutus-
suunnittelija Tarja Tikkanen.

Lisätietoja: omaistyöntekijä Sanna Hyry, 
p. 041 540 2354, sanna.hyry@hyvanmielentalo.fi

Huippukymppi järjestetään-
perjantaina ja lauantaina 16.-
17.9. jälleen Iso-Syötteellä. 
Jokohan se tänä vuonna ta-
pahtuu eli joku juoksijoista 
alittaa Huippukympin tavoi-
teajan? Viime vuonna tavoi-
teaika jäi naisten sarjassa 
vain puolen minuutin pää-
hän, miesten sarjassa rakoa 
tavoiteaikaan kertyi puolen-
toista minuuttia. Ehkä 1500 
euroon korotettu bonuspal-
kinto kiihdyttää kisaajan as-
kelta tällä kertaa tavoiteajan 

alittamiseen.
Huippukympissä on 

omat sarjansa kilpajuoksi-
joille ja kuntoilijoille sekä 
naisille että miehille. Se on 
myös yleisötapahtuma.

Reitti lähtee Iso-Syötteen 
juurelta Romekievarilta ja 
päättyy tunturin huipulle 
Hotelli Iso-Syötteen pihal-
le. Matka on 10 kilometriä, ja 
se ei vielä hätkähdytä, mut-
ta viimeisellä 2,7 kilometrin 
matkalla imetään mehut kil-
pailijoista. Nousua loppu-

osuudella on 202 metriä ja 
nousun jyrkkyys on paikoin 
yli 15 astetta. 

Tavoiteaika naisille on 
38 min 50 sek ja miehille 33 
min 30 sek. Tänä vuonna 
tavoiteajan alittamista tu-
lee yrittämään mm. Janne 
Ukonmaanaho ja Lewis Ko-
rir. Toukokuussa Nivalas-
sa Janne otti maastojuok-
sun Suomen mestaruuden 
4 kilometrillä. Hänen aiem-
pia saavutuksiaan ovat mm. 
kolmen tonnin estejuoksun 

Huippukymppi - kestävyysjuoksijan kiirastuli

Huippukympillä oli runsas osallistujajoukko viime vuonna.

SM ja Kalevan kisojen ykkö-
nen samoin kolmen tonnin 
estejuoksussa. Juhannukse-
na Pudasjärvellä Lewis Ko-
rir juoksi 5000 m:llä 13.32,54. 
Naisten sarjaan vauhtia tuo 
Maija Kukkohovi ja Elina 
Lingren.

Tapahtuman järjestäjän 
Pudasjärven Urheilijoiden 
piirissä on ennakoitu, että 
kuka tahansa selvästi alle 
30 minuutin kympin juoksi-
ja pystyy tavoiteajan alitta-
maan. 

Huippukympin oheista-
pahtumat liittyvät liikuntaan 
ja hyvinvointiin eri tavoin. 
Yleisö voi siirtyä kuulemaan 
vaikkapa valmennuskoulut-
taja Jussi Saarelan esitelmää 
kestävyysjuoksun valmen-
nuksesta, tai tulla mukaan 
saarijärvisen Jouni Rinteen 
vetämään kestävyysjuoksi-
joitten kahvakuulasessioon.

Useimmille huippukym-
pissä tärkeintä ei ole voitto, 
vaan osallistuminen. Jokai-
nen, joka tässä kisassa jaksaa 
maaliin saakka, voi myöntää 
itselleen henkilökohtaisen 
kultamitalin. 

Heino Ruuskanen

Kokoontuminen	klo	17	kaupungintalon	
eteen,	josta	lähdetään	kaupungin	osoitta-
miin	kohteisiin	Kurenalan	taajaman	alueella.

Pudasjärven keskusta
kauniiksi ja viihtyisäksi

-kampanjaan	liittyen
vesakoiden raivaustalkoot 

Kurenalla to 1.9. 

Tiedustelut ja mahdolliset etukäteen yhteydenottamiset: 
Vesa Riekki, vesa.riekki@pudasjarvi.fi p. 040 541 1834
Heimo Turunen, lehti@pudasjarvi-lehti.fi, p. 0400 385 281

Talkoolaisille kahvia, 
mehua ja grillimakkaraa

Moottori- tai raivaussaha yms välineet mukaan.
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www.pudasjarvi-lehti.fi

Isosyötteentie
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.isosyote.fi

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

Pe 9.3.  Joy Karaoke lippu 6€
La 10.3.  Bilebändi Mikkoa Wilkastus, 
 Disco Snapsi baarissa, lippu 8€
To 15.9.  Marita Taavitsainen, lippu 12€
Pe 16.9.  Joy Karaoke, lippu 6€
La 17.9.  Kake Randelin, 
 Disco Snapsi baarissa, lippu 12€
Pe 23.9.  Joy Karaoke, lippu 6€
La 24.9.  Tanssiorkesteri Crystal, 
 Disco Snapsi baarissa, lippu 10€
Pe 30.9.  Joy Karaoke, lippu 6€
La 1.10.  Tanssiorkesteri Frisco, 
 Disco Snapsi baarissa, lippu 10€

Luppovesi syttyy 10.9.
Juoksutapahtuma huippukymppi 17.9.Muista tapahtumat!

Hotelli Iso-Syötteen tapahtumat

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

lauantaina 27.8. klo 12.
Lähtö Liepeen pappilasta.

TERVETULOA
KUNTOILEMAAN YHDESSÄ!

Piispan sauvakävely
Pudasjärvellä

Vapo Summer Road Show 
tekee tänä kesänä tunne-
tuksi Vapoa ja sen toimin-
taa. Vapon väreissä liikkuva 
matkailuautoon rakennet-
tu infopiste liikkuu Suomen 
suvessa ja pysähtyy Va-
pon järjestämissä turvetuo-
tantoalueiden avointen ovi-
en tilaisuuksissa, toreilla ja 
markkinoilla. Pudasjärvellä 
auto pysähtyy torille tänään 
keskiviikkona 24.8.  

Tempauksen tarkoitukse-
na on tuoda tietoa Vaposta 
lähelle ihmisiä. Paikan pääl-
lä asioista kertomassa ja ky-
symyksiin vastaamassa ovat 
auton mukana liikkuvat esit-
telijät Janni Jernström ja Päi-
vi Rikalainen. Vapon asian-
tuntijana Pudasjärvellä on 
mukana Pekka Takarautio. 
Tarjolla on myös kahvia ja 
taustamateriaalia. 

-Koska toimimme pai-
kallisesti, haluamme käy-
dä myös vuoropuhelua pai-
kallisten ihmisten kanssa. 
Toivomme saavamme ke-
sän aikana paljon palautetta, 
sekä ruusuja että risuja, josta 
voimme ottaa opiksi, Vapon 
ympäristöjohtaja Mia Suo-
minen kertoo. 

-Samalla haluamme tarjo-
ta ihmisille tietoa siitä, mikä 
on paikallisten energialäh-
teiden, puun, pelletin, tur-
peen ja peltoenergian merki-
tys, miten niitä tuotetaan ja 
miten käytetään. 

Pirkko Silvola

Vapo Summer 
Road Show 
torilla

Huoneistot Pinta-ala Myynti- Velaton
  hinta        myyntihinta

AsuntoFocus Oy LKV, Pekka Majava 
puh. 040-169 6767

UUSIA RIVITALOASUNTOJA
Kaupungin keskustaan, Iijoen läheisyyteen

Kauralankuja  4, Pudasjärvi

AS OY PUDASJÄRVEN KOIVIKKO
Tule käymään tai soita. Sovi huoneistoesittely!

ESITTELY JA MYYNTI:
Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2,

puh. 08-822 139

2h+kk+ph+s+va 48 m2 50.640,-  99.840,-
2h+k+ph+s+va 60 m2 62.100,- 123.600,-
3h+k+ph+s+va 70 m2 67.550,- 139.300,-

OY

ASUNTOINSINÖÖRIT
RAKENNUSLIIKE

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. 08-822 415

Kotiinkuljetus ja
vanhan koneen poisvienti
edullisesti tarvittaessa.

www.expert.fi

Puutarhakoneiden
poistomyynti

Esim. STIGA 48 S BW Turbo
- Keräävä tai multiclip
- Vetävä
- Galvanoitu runko
- Hondan moottori
- Laakeroidut pyörät
- Kevyt käynnistää

470,-NYT
630,-

HUSQVARNA 122
trimmeri

149,-110,-

Husqvarna 
ja Viking 
kerääviä 

leikkureita
POISTO-
HINTAAN

Joustavat maksu-
ehdot, korotonta 
maksuaikaa jopa 9 kk

RAJOITETTU  ERÄ

Konekauppa Huhta  040 538 9626
Maatalous Ahonen  040 587 0856
Rakennustarvike Valkola  040 538 3681
Rakennustarvike/Lvi Paukkeri 040 754 5071
Kauppa  020 752 8260

Rautia K-Maatalous 
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi puh. 040 771 5755  

Avoinna ma-pe 8-17, la 9-14
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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

Valtiotieteen tohtori, Kes-
kustan kunniapuheenjohta-
ja Paavo Väyrynen vieraili 
tiistaina 16.8 Pohjantähdes-
sä Pudasjärvellä. Suomen 
Keskustan Peräpohjolan ja 
Lapin piirijärjestöjen jäsen-
vaaliin ehdolle nimeämää 
Paavoa saapui kuulemaan 
lähes 30 henkilöä. Ensi syk-
synä järjestettävässä jäsen-
vaalissa valitaan puolueen 
presidenttiehdokas. Paavo 
Väyrynen on toistaiseksi ai-
noa henkilö, joka vaaliin on 
ilmoittautunut. Väyrynen 
myönsi, että puolueen tilan-
ne on aika vaikea.

- Eduskuntavaaleissa hä-
vittiin runsaasti ja sen jäl-
keen on vielä menetetty kan-
natusta. Tätä tilannetta ei voi 
verrata mihinkään aikaisem-
paan tilanteeseen puoluees-
sa. Vuoden 1970 eduskun-
tavaalit muistuttavat vähän 
näitä vaaleja. Silloin minut 
valittiin nuorimpana henki-

Paavo luottaa kokemukseensa
lönä eduskuntaan. Puolue 
taas menetti 13 edustajaa, sil-
loin 36:een. Nyt hävittiin 15 
paikkaa ja edustajia on 35.

Hätä ei kuitenkaan ole tä-
männäköinen.

-Meillä on mahdolli-
suus palauttaa puolue suu-
ruuteen presidentinvaalien 
kautta. Olen toistaiseksi ai-
noa henkilö jäsenvaaliin. Us-
kon, että minulla on mahdol-
lisuudet palauttaa Suomen 
Keskusta suurten joukkoon. 
Se palauttaminen tulee ko-
kemuksen kautta, Paavo va-
kuutti yleisöä.

Väyrysellä on selkeä käsi-
tys siitä, miksi Keskustapuo-
lue teki suuren tappion

-Haja-asutusalueen jäte-
vesiasetus vaikutti paljon 
meidän kannatukseen. Pa-
ras-hanke on puoluehistori-
an pahin virhe, jolla keskite-
tään päätöksentekoa. 20.000 
henkilön rajasta kiinnipi-
täminen on ollut meille tu-

hoisaa. 
Keskustapuolueen on 

Väyrysen mielestä muistet-
tava omat alkiolaiset aat-
teensa.

- Ihmisyys ja sen kehitys-
tarve on pantava kaiken edel-
le. Alkio kannatti henkisiä, 
hengellisiä ja yhteisöllisiä ar-
voja materialismia vastaan. 
Näihin arvoihin palaamisel-
la virheet korjataan ja pääs-
tään takaisin suurten jouk-
koon. Olen valmis kivireen 
vetäjäksi, Väyrynen ilmoitti 
kuulijoilleen. Pudasjärveltä 
Väyrynen riensi Taivalkos-
kelle pitämään vastaavaa ti-
laisuutta. (AK)

Paavo Väyrynen muistutti kuulijoita muun muassa alkio-
laisuuden periaatteista.


