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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

Tapiola Pankin 
talletustarjous nyt!  

Tarjous on voimassa toistaiseksi. 
*Voit tehdä talletuksen Tapiolan toimistossa – tai verkkopalvelussa, 
jolloin minimitalletus on 1 000 €. Katso eräpäivä ja tarkat tiedot 
osoitteesta tapiola.fi tai kysy toimistostamme.  

2,50 % 
Talletusaika 12 kk. Minimitalletus 3 000 €.*  

Kajaani: Kauppakatu 10 
Kuhmo: Kainuuntie 88 
Kuusamo: Kitkantie 3 

Sotkamo: Kainuuntie 7 
Suomussalmi: Syväyksenkatu 1 
 

Pudasjärvi: Toritie 1  

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

199

MARINETTIPIHVI
400 g

pkt

OHUT SAUNA-
PALVI 300g

199 pkt

OHUT KEITTO-
KINKKU 300g

199 pkt

MUSTIKKA 
TÄYTE PITKO

pkt

KANNELLINEN 
SÄNGYN ALUS 
LAATIKKO

15e

PYYKIN
KUIVAUS
TELINE

995

HALKOKASSIT

1600

NAISTEN KUMI-
SAAPPAAT

7 -VELJESTÄ
NEULE-
LANGAT

kpl

450

NAISTEN 
NEULE-
TAKKI

2850

2990
LASTEN
HAUSKAT
SUKAT
23-36

390

SIILI
PAITA

1690

MIESTEN
VERRYTTELY 
HOUSUT
LAHJE 
RESORILLA

1190

249
410 g

2 kpl

HÖYRY SILITYS
LAUTA

25e pari

alk.

kerä
pari

Pitkällä
hihalla 10e

tai 890 kpl

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

Perjantai 2.8.

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

Wintti
24-04

Ma-Ti 14-21 Ke 14-01.00 
To 14-22  Pe-La 12-04.00 Su 12-18

Lauantai 3.9.

KARAOKE

Wintti
24-04

Lippu 10€ sis. ep.

Ravintolassa palvelemme:

17.9.  Jarkko Honkanen & Taiga
 21.9.  Trio Naseva lippu 
 8.10.  Eroottinen ilta Mr Lothar ja tytöt. 
 Rockari kauppa ym ohjelmaa
15.10. Trio Tapani Nevala 
22.10. Maarit Peltoniemi & Federal 

TULOSSA

Ässien Jore Siltalan 
levyjulkkarit

Keittiö avoinna joka päivä  
klo 14.00-21.00  

• pizzaa • À la carte

Lippujen myynnissä ylitettiin 1000 kävijän raja heti puolen yön 
aikaan, jolloin kuvassa näkyvä sytyttämätön kokko oli parhaim-
massa loistossaan.

LEIJONAT KIITTÄVÄT
Teitte kanssamme onnistuneet Venetsialaiset!

Lämpimät kiitoksemme kaikille tapahtumaan osallistuneille!
Arvostavat kiitoksemme kaikille yhteistyökumppaneillemme ja 
tukijoillemme! Sydämelliset kiitoksemme kaikille talkoolaisille!

Pääsylippunumeroiden kesken suoritetussa arvonnassa onnetar 
suosi numeroa 155. Pyydämme tuon pääsylipun haltijaa ilmoit-
tautumaan voittona olevan 500 euron matkalahjakortin lunasta-
miseksi numeroon 040 730 1509. Onnittelumme voittajalle!

Lions Club Pudasjärvi ry

-50 %

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851 
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Plussaa ostoksistasi.

• Polkupyörät
• Tekstiilejä
• Vapaa-ajan kenkiä
• Lenkkareita
• ja paljon muuta

ADIDAS

www.rautioky.fi

Testa Graph Tee
T-paita jr
9,90

ovh

ADIDAS
Ess LinHood huppari

24,90
(40,-)

(18,-)

INVENTAARIOPOISTOJA
METSÄLLE! PATRUUNAVALIKOIMA 

PARHAMILLAAN!
•Winchester •Vihtavuori • Lapua •Sako 
•Noma  •Rotweill •Mirage •Hubertus

395,-
(549,-)

Viking
Hunter pro

199,-
(269,-)

Sasta
Apaja Goretex

www.pudasjarvi-lehti.fi
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ETSIKONAIKOJA

Hartauskirjoitus

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

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

Lukukausi alkoi 
koululaisjumalanpalveluksilla
Keskustan alakoulut avasi-
vat lukukautensa koululais-
jumalanpalveluksilla seu-
rakuntakodilla. Kurenalan 
koulun oppilaiden ja opetta-
jien koululaisjumalanpalve-
lus oli perjantaina 26.8. 

Tilaisuus oli lyhyt ja lap-
sille suunnattu, aivan pie-
nimmillekin eskareille. 
Jaakko-pappi kertoi lapsil-

le, kuinka tärkeää on hoitaa 
eteen tulevat tehtävät hy-
vin ja vastuullisesti. Yhdes-
sä opeteltiin jumalanpalve-
luskäytäntöä muun muassa 
siten, että Keijo-kanttori lau-
loi ensin vastausmusiikin ja 
oppilaat toistivat sen. Jaakko 
Sääskilahti toimitti jumalan-
palveluksen, kanttorina oli 
Keijo Piirainen ja Raamatun 

tekstit luki Marko Väyrynen. 
Loppuvirtenä laulettiin vir-
si 489. 

Rehtori Marja-Leena Tör-
rö kiitti seurakunnan väkeä 
ja toivoi, että voitaisiin ottaa 
lukuvuoden teemaksi kysei-
sen virren sanat: "Suo, että 
tässä koulussa voi toinen 
toista kuunnella. Luo meihin 
yhteishenki". (ht)

Kurenalan koulun oppilaita ja opettajia perjantaina 26.8. pidetyssä koululaisjumalanpal-
veluksessa. Kuva Marko Väyrynen.

Messu seurakuntakodissa 
su 4.9.  klo 10, Juha Kukku-
rainen, Keijo Piirainen. 
Rippikoulun aloituskirk-
ko kirkossa su 4.9. klo 12, 

Jaakko Sääskilahti, Kimmo 
Helomaa, Jukka Jaakkola. 
Oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlat Haukiputaalla 
2.- 4.9. Seurakunta  järjestää 
juhlille matkan la 3.9. lähtö 
seurakuntakodilta 11.30 ja 
paluu n. 21.00. 
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 5.9. klo 18. 
Kuorot: Kirkkokuoro seu-
rakuntakodissa to 1.9.  ja to 
8.9. klo 18, Vox Margarita ke 
7.9. klo 18. 
Tulossa: Ystävän kammarin 
retki ti 20.9. Korpiselle Putu-
lan lypsykarjatilalle sekä As-
kanmäkeen kotiseututalolle. 
Omaishoitajien leiri Kuusa-

mossa 12.- 13.10. Lisätietoja 
Suvilta p. 040-1758597. 
Omaishoitajat seurakun-
takodissa ma 5.9. klo 11. 
Varhaisnuorten teltta-
leiri ”Hänen Majesteet-
tinsa salaisessa palve-
luksessa” IV  9.-11.9.2011 
seurakunnan Kangasjärven 
majalla Pintamolla. Leiri on 
tarkoitettu  3.-7. luokkalaisil-
le, mukaan pääsee 20 leiriläis-
tä. Leirillä yövytään ulkona, 
seurakunnan kaminateltassa. 
Leirimaksu on 10 €. Sitovat 
ilmoittautumiset tiistaihin 
6.9. mennessä kirkkoherran-
virastoon p.08-8823100. 
Varhaisnuorten kerho-
nohjaajaksi!? Seurakun-

tamme järjestää yhteistyös-
sä Haukiputaan seurakunnan 
kanssa kaksi viikonloppua 
(16.-18.9. ja 25.-27.11.) kes-
tävän kerhonohjaaja-koulu-
tuksen. Kerhon pito alkaa jo 
ensimmäisen koulutusviikon-
lopun jälkeen. Kerhonpidos-
ta maksetaan pientä palkkio-
ta. Ilmoittautuminen Tiinalle 
(tiina.inkeroinen@evl.fi tai 
040-571 46 36) viimeistään 
to 8.9. 
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 7.9. ja ja to 8.9.  klo 
10 – 13 ja Livon koululla ma 
5.9. klo 10 -13. 
Lapsiparkki seurakuntako-
din  päiväkerhotiloissa ma 
5.9.  klo 10- 13. 

Kaakaopyhäkoulu seu-
rakuntakodissa ma 5.9. klo 
14.15-15.00. 
Rauhanyhdistys: Seurat 
Kurenalan ry:llä su 4.9. klo 
17 (Aimo Hautamäki, Ol-
li-Pekka Telkki). Myyjäiset ja 
seurat Hirvaskosken ry:llä la 
10.9. klo 19 (Arvo Niskasaa-
ri). Syysseurat Hirvaskosken 
ry:llä su 11.9. klo 17 (Seppo 
Leppänen, Jukka Jaakkola). 
Avioliittoon vihitty: Urpo 
Tapio Liikanen ja Anni Kata-
riina Simonen 
Haudattu: Aukusti Keränen 
86 v, Urpo Perttu 72 v, Raili 
Marketta Keskiaho 64 v, Juha 
Olavi Tyni 21 v.

Kaarina Illikaisen pihamaalla Kurenalla kasvaa runsaasti eri hedelmiä, marjoja ja juu-
reksia. Nyt kesän sadosta on saatu jo talteen viinimarjat, tyrninmarjat ja omenat. Juu-
rekset kuten perunat, porkkanat, sipulit ja muut yrtit jatkavat vielä kasvamista. Kuvasa 
oleva omenapuukin on pieniä omenia täynnä. Syksyn kukkaloisto on todella kaunis.

Pihamaalla kasvaa vaikka mitä

Ihmisen elämä on eteenpäin kulkemista. Nuoret lähtevät 
pois kotoa vieraaseen maailmaan ja eläkkeellä olevat pa-
laavat monesti kotiseudulleen. Elämässä on palattu sinne, 
mistä alun perin on lähdetty. Täällä Pudasjärvellä on pal-
jon kotiseudulleen palaavia rikkaita eläkeläisiä. Teillä on 
rikas elämänkokemus.

Kun keskustelen ihmisten kanssa heidän rikkaasta elä-
mänkokemuksesta, heidän kasvoistaan loistaa selviytymi-
nen. Täällä ihmiset ovat joutuneet kokemaan vaikeitakin 
elämänpäiviä, mutta ihmisten sisimmässä on yhä uudes-
taan uskottu huomiseen.

Miten Raamatun aikana? Kuinka ihmiset silloin pärjä-
sivät? Me voimme lukea Raamatusta juuri samanlaisista 
ihmisten taisteluista kuin nykyään. Elämä saattoi varjos-
taa suunnaton epäonni ja vastoinkäymiset. Apostolisella 
ajalla joutuivat kristityt vainojen kohteiksi. Ihmiset puhu-
vat sairaudesta ja kuolemasta. Voisimmeko saada omaan 
elämään apua Raamatun sanomasta?

Ihmisten suurin turva oli usko iankaikkiseen Jumalaan, 
joka näkee ja johtaa meidän elämää. Usko on luottamus-
ta niin kuin pilkkopimeässä tutulla tiellä voi luottaa van-
han polun johtavan perille. Raamattu kertoo myös epä-
uskosta, jonka seuraukset ovat pelko ja turvattomuus.

Jeesus oli joskus hyvin ehdoton. Viime sunnuntain 
teksti kertoo Jeesuksen vierailusta kotiseuduilleen. Ih-
miset olivat vihastuneet Jeesuksen puheisiin ja aikoivat 
syöstä hänet jyrkänteeltä alas. He eivät ymmärtäneet, 
että Vapahtaja on heidän vierellään. He totesivat Jeesuk-
sen olevan puuseppä Joosefin poika. Jeesus käveli ihmis-
ten läpi pois. Parannus jäi ja etsikonaika meni ohitse. Kun 
kuulet Jumalan äänen sydämessä, älä paaduta sydäntä-
si, vaan ole ahkera ja tee parannus. Evankeliumi, jonka 
Jeesus saarnasi ja josta hän käski saarnata, on sanoma 

syntien anteeksiantamuksesta. Usko on 
luottamusta syntien anteeksiantamuk-
seen. Jumalan armoon turvaten pääset 
lupausten mukaan taivaaseen.

Jaakkko Sääskilahti
pastori

Olin juurieni löytömatkalla Pudasjärvellä. Hämmästyin vaa-
rojen määrästä, metsien koskemattomuudesta ja ihanista 
ihmisistä. Kiitokset siskolleni Eilalle perheineen, tädeilleni, 
serkuilleni, sedilleni ja liikkeiden myyjille, ihmisille joita kul-
kiessani tapasin ja erityinen kiitos Sisko Huoviselle Saraky-
lässä. Haikea kaipuu jäi sinne.

kirjoitti Laila Heiskanen Skånesta
 
ps. Elias ihan innostui että onko siellä Pudasjärvellä met-
siä  niin, ettei taloja näy. Onko karhuja ja sääskiä. Saavat-
ko ne siellä kaloja joka kerta kun onkivat.  Ym ja ym. Kaipa 
mun pitää joskus tulevina vuosina talvisaikaan käydä Pudas-
järveä hänelle näyttämässä. (Elias on Laila Heiskasen pojan-
poika. Toim. huom.)

Kiitos pudasjärveläiset
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Vyötäröä hoikemmaksi  ja kunnon kohotusta

Minnan BodySportin ja Pu-
dasjärvi-lehden järjestämä 
Painonhallinta- ja kunto-
piiri sai suuren kiinnostuk-
sen, sillä piiriin ilmoittau-
tui mukaan 17 osallistujaa. 
Ensimmäisellä kerralla kes-

kiviikkona 17.8 kokoonnut-
tiin uimahallin aulaan. Piirin 
vetäjä Minna Anttila painot-
ti oikeaa ruoan ja liikunnan 
suhdetta. Hän suositti syö-
mään kunnolla aamulla ja 
vähentämään ruoan määrää 

iltaa kohden. 
-Syömistä ei saa panta-

ta. Syö säännöllisesti, mutta 
katso mitä syöt. Kun liikut, 
siinä pitää tulla hiki, opasti 
Anttila.

Kukin sai kertoa odotuk-
sistaan piirin suhteen, joista 
tässä muutamia:

-Kolestroliarvot ovat ko-
holla, painoa pitäisi saada 
putoamaan.

-Vyötärön mittaa pienem-
mäksi.

-Odotan painonhallinnas-
sa ryhmän tukea.

-Lapsi sanoi, äiti sinä olet 
pullukka, se toi piiriin.

-Motivaatioa ja ryhmän 
tukea liikuntaan ja kuntoi-
luun. 

Monille spinningpyörällä polkeminen oli uusi tuttavuus. 
Minna Anttilan ohjeiden mukaan poljettiin välillä pienem-
mällä, välillä suuremmalla vastuksella. Varmaa oli, että 
kaikilla virtasi hiki.

Toisella kokoontumiskerralla otettiin hiki Jyrkkäkosken monipuolisessa maastossa.

KOKO PERHEEN KENGITTÄJÄ

Ranuan Kenkätalo
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002

- citylenkkareita
- tennareita ym. ym.

-Aikaisempaa liikuntain-
toa tulin hakemaan. 

Keskustelutuokion ja 
punnituksen jälkeen nous-
tiin liikuntahallin aulassa 
olevien spinningpyörien sel-
kään. Minnan ohjeiden sii-
vittämänä alkoi 35 minuut-
tia kestävä kuntoilutuokio, 
jossa hiki virtasi. Musiikki 
antoi lisäpotkua polkemis-
rytmiin. Säkkijärven polkan 
aikana sai polkea niin nope-
aan, kuin vain pystyi. 

Viikon kuluttua 24.8 ko-
koonnuttiin Jyrkkäkoskella. 
Paikalle tuotu vaaka näytti, 
että ponnistelut. painon pu-
dottamiseen olivat onnistu-
neet. Parhaimmat pudotus-
lukemat olivat yli kaksi kiloa 
viikossa, tavallisimmin noin 
puoli kiloa. Minna Anttila 
oli tyytyväinen piiriläisten 
ahkerointiin. Pian lähdettiin 
lenkille Jyrkkäkosken vaih-
televaan maastoon ja hölkät-
tiin sauvojen kanssa tai il-
man mäkiä ylös ja alas itse 
kukin kuntonsa mukaan. 
Kotiläksyksi tuli vähintään 
kaksi, mieluummin kolme 
tunnin mittaista hikilenkkiä 
tulevan viikon aikana. 

Heimo Turunen

Yli 9000 kilometriä mittaris-
sa ja 37 paikassa eri puolel-
la Suomea vieraillut Vapon 
infopiste Vapo Road Show 
vieraili Pudasjärven torilla 
keskiviikkona 24.8. Auton 
esittelijät Jenny Jernström ja 
Päivi Rikalainen kertoivat, 
että matkailuautoon raken-
nettu infopiste on pysähty-
nyt Vapon järjestämissä tur-
vetuotantoalueiden avointen 
ovien tilaisuuksissa, toreilla 
ja markkinoilla.

– Tällä viimeisellä vii-

Vaposta tietoa pudasjärveläisille
kolla kävimme Pihtiputaal-
la, nyt täällä Pudasjärvellä ja 
loppuviikolla Oulussa, Ke-
missä ja Tervolassa. Näin 37 
paikkaa tulee täyteen, esitte-
lijät kertoivat.

Jenny ja Päivi muistut-
tivat, että tempauksen tar-
koituksena on tuoda tietoa 
Vaposta lähelle ihmisiä. Pu-
dasjärvellä opiskelijatyttö-
jen lisäksi Vapon asioista oli 
kertomassa Pohjois-Pohjan-
maan tuotanto ja toimitus-
vastaava Pekka Takarautio. 

– Esittelyjen ohessa halu-
amme tarjota ihmisille tietoa 
siitä, mikä on paikallisten 
energialähteiden, puun, pel-
letin, turpeen ja peltoenergi-
an merkitys, miten niitä tuo-
tetaan ja miten käytetään, 
esittelijät kertoivat. 

Vesien puhdistusraken-
teisiin painottuvien esittei-
den ja tietoiskujen ohessa 
autossa vieraille oli tarjolla 
kahvia ja keksejä.  (AK)

Vapon väreissä liikkuvassa matkailuautossa toimivat esittelijöinä Jenny Jernström 
(vas.) ja Päivi Rikalainen. Paikallisena asiantuntijana oli Pekka Takarautio.

Ely-keskuksen työllisyyskat-
sauksesta heinäkuulta käy 
ilmi, että Pohjois-Pohjan-
maalla työttömyys laski vii-
me vuoden heinäkuusta 1 
250:llä. 

Lomautusten (yksilö- ja 
ryhmälomautukset yht.) 
määrä laski vuoden takai-
sesta 350:llä. Uusien avoimi-
en työpaikkojen määrä laski 
160:llä viime vuoden heinä-
kuusta. Nuoria työttömiä oli 
330 vähemmän kuin vuo-
si sitten. Pitkäaikaistyöttö-
myys laski edelleen hieman 
viime vuodesta; -80:llä. Ak-
tiivitoimenpiteissä oli 1 080 
hakijaa enemmän kuin vuo-
si sitten.          

Pohjois-Pohjanmaal-
la työttömien työnhakijoi-
den osuus työvoimasta oli 
heinäkuun lopussa 11,9 %, 
mikä on 0,7 prosenttiyksik-
köä pienempi kuin vuosi 
sitten. Pohjois-Pohjanmaan 
työ- ja elinkeinotoimistoissa 
(TE-toimistoissa) oli heinä-
kuun lopussa 22 125 työtön-
tä työnhakijaa, mikä on 1 252 
vähemmän kuin vuotta ai-
kaisemmin. Työttömyyden 
lasku hidastui alkuvuoteen 
verrattuna, jolloin työttömi-

Työttömyys laski 
heinäkuussa

en määrä väheni keskimää-
rin 1 960 hakijalla kuukau-
dessa. 

TE-toimistoissa oli heinä-
kuussa avoinna kaikkiaan 
3 441 työpaikkaa, joista uu-
sia paikkoja oli 1 885. Hei-
näkuun lopussa avoinna oli 
edelleen 1 389 työpaikkaa. 
Työvoiman kysyntä kas-
voi eniten palvelualan, teol-
lisuuden sekä hallinto-, toi-
misto- ja tietotekniikka-alan 
töissä. Myös koululaisille ja 
opiskelijoille oli tarjolla työ-
paikkoja viime vuoden hei-
näkuuta enemmän. Avoi-
mien työpaikkojen määrä 
laski eniten kaupallisen alan 
myynti- ja kauppaedustus-
tehtävissä sekä terveyden-
huollon- ja sosiaalialan teh-
tävissä 

Ammattiryhmittäin tar-
kasteltuna työttömyys laski 
edellisen vuoden heinäkuu-
hun verrattuna pääasialli-
sesti kaikissa ryhmissä. Pien-
tä nousua tapahtui kuitenkin 
terveydenhuollon ja sosiaali-
työn aloilla sekä kuljetus- ja 
liikennetöissä.

Helena Suvanto

Teemme tilaa SYKSYN UUTUUKSILLE!!!

POISTOERÄ

ALE
-50 % TASARAHALLA

TENNISSUKKIA

3,- /3 paria

yhden koon
NEULEHANSKAT

1,-

Janita kävelykenkiä

koot 39-46

/pari

miesten
JUHLAKENKIÄ

30,-10,- 20,-

hajakokoja

30,- /pari

LOPUT 
Wildin Hiker
KENGÄT

20,- /pari
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Niemitalon leipäjuustoa on 
tehty jo 35 vuotta. Vuon-
na 1976 emäntä Esteri Nie-
mitalo toimitti ensimmäiset 
juustot myytäväksi Oulun 
kauppahalliin. Nykyisessä 
Niemitalon Juustolassa val-
tatie 22 varrella Pudasjärven 
Kipinän kylällä vietetään 
35-vuotisjuhlaa työn ja pal-
velun merkeissä syyskuun 
alusta koko syksyn ajan.

Niemitalon Juustola on 
tärkeä osa perinteistä suo-
malaista elintarviketuotan-
toa, johon kiinteästi liittyy 
leipäjuustojen valmistus ja 
tuotannon jatkuva kehittä-
minen. Yrityksen voisi sa-
noa olevan alansa harvinai-
nen edelläkävijä. 

Esteri Niemitalon vuonna 
1976 Kollajanniemellä aloit-
tama leipäjuustojen valmis-
taminen jatkuu jo kolman-
nessa polvessa. 

Leipäjuustojen sesonkiai-
kaa ovat joulu, pääsiäinen ja 
juhannus. Leipäjuusto kuu-
luu perinteisesti myös lak-
kiaisten ja valmistujaisten 
juhlapöytien herkkuihin ja 
nykyisin myös yhä enene-
vässä määrin juhla-aterioi-
den jälkiruokiin. Niemitalon 
juustoja myydään jo eri puo-
lilla Suomea. 

Tuotanto on muuttunut 
paljon määrien kasvaessa ja 
tekniikan kehittyessä.

Lapin sota ja  
ensimmäinen  
leipäjuusto
Tällä hetkellä Niemitalon 
Juustolan tontilla sijaitsee 
myös Lapin sodan muisto-
merkki, osoituksena paikas-
ta, jossa käytiin ensimmäi-
nen taistelu sodan alussa, 
syksyllä 1944. Lisää histori-
allista jatkumoa tapahtumal-
le tuo tosiasia siitä, että Esteri 
Niemitalo, silloin vielä tyttö-
nimellään 15-vuotias Esteri 
Vuorma, leipoi elämänsä en-
simmäisen leipäjuuston!

- Naapurin emäntä oli 
lehmää poi’ittamassa, joten 
minä tein ensimmäisen lei-
päjuuston yksikseni. Hy-
vinhän se onnistui, kun olin 
nähnyt, miten tätini sitä val-
misti.

Sodan jälkeen Esteri pää-
si Uiton taloon apulaisek-
si, ja rakastui työnjohtajansa 
veljeen, Antti Niemitaloon. 
Pariskunta meni kihloihin 
kesällä 1948 ja Esteri tuli mi-
niäksi Antin kotitaloon, jossa 
syntyivät heidän molemmat 
poikansa Reino ja Pekka.

- Anoppini oli hyvä juus-
tontekijä ja kesäsunnuntaisin 
hän teki aina kahvileiväksi 
juuston. Miniänä ollessa seu-
rasin juustontekoa ja siinä 
sain oppini. 50-luvun alus-
sa rakensimme Niemikolla-
jan talon, jossa asustellessa-
ni aloin tehdä itse enemmän 
leipäjuustoja, kertoo Esteri. 

Leipäjuustoja  
kauppahalliin
Leskeksi jäätyään vuonna 
1968 Esteri asui Niemitalon 
tilalla miehensä veljen kans-
sa, ja heillä oli seitsemän 
lypsylehmää. Kokkolassa 
käydystä teollisuusompeli-
jakurssista huolimatta Esteri 
ei hankkinut alan töitä, vaan 
jatkoi karjanhoitoa ja maito 
laitettiin meijeriin. 

- Silloinkaan maidolla ei 
ollut kovin hyvä hinta, jo-
ten vanhin poikani Reino al-
koi tuumata, että maitolitral-
le mahtaisi saada paremman 
hinnan, jos sen tekisi juus-
toksi. Minua epäilytti kovas-
ti, mutta Oulun kauppahal-
lista tuli heti ensimmäisen 
ilmoituksen ansiosta kaksi 
soittoa, niin Reino sanoi mi-
nulle, että alahan tehdä juus-
toja, kertoo Esteri.

Juustojen myyntiin te-
keminen alkoi siis vuonna 
1976. Aluksi Esteri teki aina 
yhden juuston kymmenestä 
maitolitrasta, jolloin yhden 
juuston painoksi tuli hie-
man yli kilo. Hän paistoi lei-
päjuustot koivupuusta teh-
dyllä paistinalustalla pirtin 
uunissa, mutta uunin hule-
masta tulevan hiekan vuoksi 
Esteri siirtyi sähköpaistoon.

Markkinointi Ouluun 
kävi aluksi niin, että Reino 
kävi pyhäaikana synnyinko-
dissaan, ja Ouluun mennes-
sään, hän vei juustot myy-
jille. Lopulta Esteri joutui 
hankkimaan myös ajokortin 
sekä kuplavolkkarin, jotta 
pystyi kuljettamaan juustot 
bussiin, jonka kyydissä ne 
kulkivat Ouluun saakka.

Pojat mukaan 
Lapset tukivat ja auttoi-

vat äitiänsä alusta alkaen 
juustojen myynnissä. Este-
rin nuorempi poika Pekka, 
asui niihin aikoihin Raahes-
sa perheineen, kun Esteri 
aloitti juustojen valmistuk-
sen myyntiin.

- Kun tein juustoja loppu-
viikosta, he opettelivat juus-
tonteon siinä kokona käy-
dessään. Pekka kehitteli 
Raahessa teräspellistä pais-
tialustoja, joten koivupuiset 
alustat jäivät pois käytöstä. 
Lisäksi teräksiset on hel-
pompi pitää puhtaina, ker-
too Esteri.

Esteri Niemitalo teki juus-
toja ensin kotitilaltaan käsin, 
mutta vuonna 1979 tilan su-
kupolvenvaihdoksen myö-
tä Pekka muutti Niemikolla-
jaan, ja vuoteen 1982 saakka 
kunta vuokrasi Esterille lak-
kautetun Kantolan koulun 
keittiötiloja juuston paista-
mista varten. Pekka teki vai-
monsa Kirstin kanssa juusto-
ja myyntiin jo Raahessa.

Pekan perhe jatkoi innol-
la karjatilanpitoa kotitilalla 
ja samalla kehittivät juusto-
latoimintaansa Kotijuustola 
Kollaja Ky -yritysnimen alla. 
Pekka laajensi kotitaloa 1982 
rakentamalla suuret juusto-
latilat talon joenpuoleiseen 
päätyyn. Sinne valmistui esi-
merkiksi kaksi Pekan suun-
nittelemaa ja valmistamaa 
sähköistä juustojenpaistouu-
nia.

Juustoa  
Valtatie  
20 varrelta
Kotijuustola Kollaja Ky:n 
toiminta muutti 1980-luvun 
puolivälissä kunnan kans-
sa tehtyjen sopimusten myö-
tä Valtatie 20 varteen raken-
nettavaan yrityskiinteistöön. 
Niemitalon Juustola on toi-
minut samalla paikalla aina 
vuodesta 1985 lähtien, ja sa-
mana vuona Pekka ja Kirs-
ti siirtyivät siihen yrittäjik-
si. Myöhemmin yrittäjien 
tiet erkanivat ja Kirsti muut-
ti Lappiin.

Vuodesta 1992 Pekka Nie-
mitalo on jatkanut Juustolan 
toimintaa yritysnimellä Nie-
mitalon Juustola.

Molemmat Pekan pojat, 
Aki ja Antti, ovat olleet töis-
sä Juustolassa murrosikäi-
sistä ja koulupojista lähtien 
sekä äitinsä että isänsä yri-
tyksissä. Alkuun he tekivät 
töitä kesä- ja muiden koulu-
lomiensa aikana. 

Nykyisin juustoja tehdään 
Niemitalon Juustolassa me-
nekin mukaan, eli kolmes-
ta viiteen päivään viikossa. 
Rekka hakee kylmiössä ole-
vat leipäjuustopakkaukset 
kolme kertaa viikossa Ou-
luun, josta niiden tie jatkuu 
eri puolille Suomea. Juusto-
mestarina on toiminut Pekan 
nuorin poika Antti ja hänen 
vastuullaan on juustojen jat-
kojalostus ja tuotantopäälli-
kön tehtävät.

Palvelu  
monipuolistunut 
Kehitystyötä Niemitalon 
Juustolan hyväksi tehnyt 
Pekka Niemitalo on itse ol-
lut kehittämässä ja rakenta-
massa nykyajan vaatimukset 
täyttävää tuotantolinjastoa, 
koska koneita ja laitteita ei 
ollut muutoin saatavissa. Pe-
kalla onkin takanaan kolmen 
vuoden sähköasentajakoulu-
tus Oulun ammattikoulusta. 
Yrityksessä vaaditaan myös 
entistä enemmän ja entistä 
monipuolisempaa ammatti-
taitoa, jota edellyttää muun 
muassa EU-lainsäädäntö.

Viimeisin laajennus on 
tehty vuonna 1997 ja sen seu-
rauksensa kahvio-ravinto-
laan mahtuu jopa sata henki-
löä yhtä aikaa. Kahviossa on 
tilaa kahdessa kerroksessa: 
ensimmäisessä kerroksessa 
on kaikille avoin kahvio-ra-
vintola ja toisessa kerrokses-

sa viihtyisä kabinetti, joka 
sopii tilaus- ja kokoustapah-
tumiin.

2000-luvulla juustolasta 
on kehittynyt monipuolinen 
yritys, jota on viety määrä-
tietoisesti eteenpäin ja mo-
nipuolisemman palvelun 
suuntaan. Kahvilan toimin-
ta siirtyi vuonna 2008 Pekan 
pojalle Akille ja hänen vai-
molleen Katariinalle ja toimii 
A&A Niemitalo Oy -yrityk-
senä. Nuoret yrittäjät ovat 
kehittäneet sekä kahvila-ra-
vintolan että sen rinnalla 
toimivan Kipinän kyläkau-
pan toimintaa voimakkaas-
ti. Yritys työllistää yrittäji-
en lisäksi kuusi työntekijää 
juustopuolella työskentelee 
yrittäjän Antin lisäksi kolme 
työntekijää. 

Rauni Räisänen, 
Jenny Kärki

Esteri juustonteossa.

Kirsti Niemitalo ja Juustolan ensimmäinen pastörointilai-
te 1982.

Uusi juustonpaistouuni 1987.

Juuston paistoa Kollajalla 1982-1985.

Niemitalon Juustola toiminut 35 vuotta
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LC Pudasjärven järjestämät 
kolmannet Venetsialaiset 
kokosi lauantaina 27.8 Jyrk-
käkoskelle yli 1000 henkeä, 
joka raja lippujen myynnis-
sä ylittyi heti puolen yön jäl-
keen. Kun otetaan huomioon 
lukuisa leijonien ja Pudasjär-
ven Urheilijoiden talkoolais-

Venetsialaistunnelmaa loistavalla säällä

Yli 1000 henkeä Jyrkkäkoskella:

ten joukko, paikalla oli rei-
lusti yli 1100 henkeä, iloitsi 
leijonien presidentti Seppo 
Kukka. 

Keskustasta oli ilmainen 
linja-autokuljetus, jota käy-
tettiinkin runsaasti hyväksi. 
Lippuluukuilla oli välillä yli 
100 hengen jono ja järjestäji-

en piti käydä hakemassa vä-
lillä vaihtorahaakin lisää. 

Illan loppuvaiheessa suo-
ritetussa arvonnassa 500 eu-
ron matkalahjakortin voit-
ti pääsylippunumero 155 ja 
järjestäjät kuuluttavatkin, 
että voittaja ilmoittautuisi 
lunastamaan voittonsa.

Venetsialaisten järjestä-
misessä oli hyvin tärkeänä 
yhteistyökumppanina Jyrk-
käkosken omistaja Pudas-
järven Urheilijat, jotka jär-
jestivät puitteiden lisäksi 
ruokailun ja ravintolamyyn-
nin. Ruoan valmistukses-
ta vastasi paikalle pystyte-
tyssä kodassa puhoslainen 
Sunrice Catering. Järjes-
töt olivat myös yhteistyössä 
kunnostaneet talkoilla Jyrk-
käkosken huvikeskusta en-
nen tapahtumaa. Puolenyön 
aikana leijonien jäsen Kaler-
vo Koivu sytytti Jyrkkäkos-
ken rannalle pystytetyn ko-
kon. Erilaisia tulia oli viime 
vuotta runsaammin tapahtu-
ma-alueella ja muun muassa 
puita oli valaistu värivaloin. 

Tanssilavan puolella mo-
nipuolisesta tanssimusiikista 
vastasi tanssiorkesteri Sway 
ja yleisöä viihdytti karaoke-
vetämisellään Martti ”Mara” 
Huttunen. Karaoke oli niin 
suosittu, että puolen yön ai-
kaan oli laulujen varauksissa 
yli tunnin jono. Revontuli-
discossa riitti myös kävijöi-
tä ja pihalla oli toiminnassa 
myös kaksi muuta juomapis-
tettä. Ilma oli kesäisen läm-
min, joten yleisö viihtyi pai-
kalla jopa paitahihasillaan. 
Suuri väkimäärä takasi sen, 
että Venetsialaisperinne jat-
kuu myös tulevina vuosina, 
tuumivat tyytyväiset tapah-
tuman järjestäjät.

Nuorten ja lasten 
Venetsialaiset 
Venetsialaisten ohjelmis-
tossa pyrittiin ajattelemaan 
jokaista ikäluokkaa ja sen 
vuoksi viime vuoden malliin 
Pudasjärven Urheilijat järjes-
tivät Nuorten Venetsialaiset 
perjantai-iltana 26.8, johon 

osallistui yli 200 nuorta. 
Lauantaina kello 12–14 oli 

myös lapsille omat Venetsia-
laiset, jonka järjesti MLL:n 
Pudasjärven yhdistys yhdes-
sä Kirsi Särkelän ja Kaarina 
Nevanperän kanssa. Ohjel-
massa oli taidepaja, kasvo-
maalausta, tikkakisa, ipana-
disco sekä poniratsastusta. 
Lapsille jaettiin ilmapallo-
ja, myytiin vohveleita, mak-
karoita ja arpoja, jonka pää-
palkintona oli herkkukori. 
Taidepajassa maalatuista 
piirustuksista ja venetsialais-
lyhdyistä oli koottu näytte-
ly illan Venetsialaisiin, jossa 
Lasten taidepajan parhaak-
si maalaukseksi äänestettiin 
Martti Puhakan abstraktityö 
ja parhaan lyhdyn äänestyk-
sen voitti Maria Vasara. 

MLL haluaa kiittää kaik-
kia osallistuneita. Erityisesti 
kiitos tapahtuman tukijoille: 
S-market, Perhemarket, Aar-
rearkku, Pudasjärven kirja-
kauppa ja Lähivakuutus.

Arpajaisten pääpalkinto-
na olleen herkkukorin voit-
ti Annastiina Lehmikangas. 
MLL:n tuotepalkinnot voit-
tivat Martti Puhakka, Essi 
Hinkula ja Joona Sääskilah-
ti. Näyttelyssä olleet lasten 
maalaukset ja lyhdyt voi ha-
kea kansalaisopistolta.

Heimo Turunen

Väkeä alkoi saapua klo 20 seutuvilla. Tulijoita vastaanot-
tamassa Kaarlo Illikainen ja Olavi Paloniemi. Klo 23 ai-
koihin väkeä tuli niin runsaasti, että välillä oli yli lippuluu-
kuilla kymmeniä metrejä pitkät jonot.

Lämpimällä säällä yleisö viihtyi Jyrkkäkosken pihalla. Vaihtoehtona oli tanssiminen, ka-
raoke tai Revontulidisco. 

Viime toimintakauden Suomen Lions-Liiton puheenjoh-
taja Lauri Vainio puolisonsa Kaisan kanssa Tervakos-
kelta olivat noudattaneet pudasjärven leijonilta Vaasan 
vuosikokouksessa saamaansa kutsua ja osallistuivat en-
simmäistä kertaa elämässään Venetsialaisiin ja samalla 
vierailivat ensimmäistä kertaa Pudasjärvellä. Saman vii-
konvaihteen aikana he vierailivat leijonaystäviensä luona 
Kuusamossa. 

Venetsialaisia alun perin 
kaksi vuotta sitten ideoi-
massa ollut Harri Piippo-
nen oli saapunut entiselle 
kotipaikkakunnalleen Iisal-
mesta ja iloitsi tapahtuman 
saamasta suosiosta.

Kari Ranualta oli saapunut 
Jyrkkäkoskelle 25 vuoden 
tauon jälkeen. Silloin hän 
kertoi olleensa tansseissa 
vaimonsa kanssa. Avioliit-
to kariutui myöhemmin ja 
nyt Kari oli poikamiehenä 
paikalla toiveella, että jos-
pa vaikka sopivaa seuraa 
löytyisi. 

Erilaisia tulia oli runsaasti eri 
puolilla tapahtumapaikkaa.

 

Jyrkkäkosken rannalle pystytetty kokko sytytettiin klo 24.

Lasten venetsialaisissa taiteilemia piirustuksia oli esillä 
karaoke huoneen seinillä. 

Alhaalla Revontuli discossa lapset  ja aikuiset tanssivat 
Smurffi musiikin tahdissa. Ipanadisco näyttikin olevan 
suosittu ja värivalot toivat oikean discon tunnelmaa.

Jonotusta riitti, kun Kettumäen kotieläinpihalta saapu-
neet poni ja aasi tarjosivat talutusratsastusta pientä mak-
sua vastaan.
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Maanantaina 16.5 aamul-
la kello 08.00 oli Kurenalan 
koululla suuri päivä. 6B-
luokka lähti viikoksi pois, 
ihanaa! No, niin se oli kuu-
tosten mielestä, ja linkkurissa 
toteutuikin laulu ”linja-au-
tossa on tunnelmaa…” Läh-

6B-luokan luokkaretki Helsinkiin

Koulut ovat alkaneet. Koulujen yhteistyöhön liittyen julkaisemme jutun Kurenalan 6B luokan tekemästä kevätretkestä Helsinkiin ennen koulujen kesälomia.

dössä oli kova tohina. Muu-
tama oppilas seurasi koko 
ajan Kuusamontietä siltä va-
ralta että Lakarin luokkaret-
kibussi olisi ehtinyt edelle. 
Ei ehtinyt, vaan tavaroiden 
pakkauksen jälkeen kuskim-
me Eero Piri ohjasi bussin 

keulan kohti Helsinkiä.
Olimme sopineet pysäh-

tyvämme Uljuan tekoaltaal-
la. Näin kävikin. Söimme py-
säkillä eväitä ja tarjosimme 
myös Lakarin opettajalle ja 
kuskille kahvia. Yhteistyössä 
on voimaa. Kun kaikki olivat 
syöneet, jatkoimme matkaa. 
Seuraavaksi pysähdyimme 
Hirvaskankaan ABC:lle syö-
mään lounasta. Lounaana oli 
kolmea eriä ruokalajia. Ja oli-
han se hyvää. 

Hyppäsimme linja-auton 
kyytiin ja jatkoimme mat-
kaamme. Montakaan tun-
tia ei ehtinyt kulua, kun saa-
vuimme isoon tehtaaseen. 
Paikan nimi oli Pandan kark-
kitehdas. Kävimme tehtaan 
myymälässä ja mukaan tart-
tui vain ja ainoastaan kark-
kia. Myymälässä oli myös 
Pandan tekemä maailman 
pisin laku 328,5 m! 

(Aika menee eteenpäin). 
Seuraavaksi Eero käänsi lin-
ja-auton keulan kohti Espoo-
ta. Pikkuhiljaa aloimme olla 
Velskolan lähellä ja ope neu-
voi miten Velskolaan saa-
puessa toimitaan. Pihalla 
meitä vastaan tuli koripal-
loa pomputteleva mies, jon-
ka nimi oli Johnny Gustafs-
son. Hän kertoi meille miten 
Velskolan leirikeskuksessa 
käyttäydytään ja mitä sään-
töjä pitää noudattaa. (Tai 
siis kaikkia sääntöjähän pi-
tää totella!) Meidät opastet-
tiin laittamaan ensin lakanat 
sänkyihin ja sitten vasta saa-
tiin mennä syömään. (Van-
han sananlaskun mukaan: 
Työ ensin sitten huvi) Lop-
puillasta kaikki alkoivat olla 
niin väsyneitä, että aloimme 
kiltisti nukkumaan. 

TIISTAI 17.5
Heräsimme noin klo. 6.30. 
Teimme aamutoimet ja kä-
vimme aamupalalla. Lin-
ja-auto kyyditsi meidät 
eduskuntatalon pihalle. 
Hyppäsimme pois kyydistä 
ja otimme kuvia eduskunta-
talon komeilla porrastasan-
teilla.

Parin minuutin kulut-
tua ovet aukesivat ja meidät 
johdatettiin turvatarkastuk-
seen. Turvatarkastuksen jäl-
keen opas esitteli meille mitä 
mahtavimpia paikkoja ja ker-
toi kuinka kalliiksi eduskun-
tatalon rakentaminen tuli. 
Edustaja Mirja Vehkaperä 
esitteli meille työtään ja aja-
miaan asioita, sekä pahoitteli 
ettemme päässeet Keskustan 
ryhmähuoneeseen meneillä 
olleiden hallitusneuvottelu-
jen vuoksi. Sanoi menevän-
sä seuraavana päivänä Pu-
dasjärvelle, kun me olimme 
Helsingissä.

Poistuessamme eduskun-
nasta näimme tuttuja. La-
karilaiset ottivat aurinkoa 
eduskunnan portailla. Meil-
le oli kuitenkin sovittu Hel-
sinki Expert kierros, jossa 
opas esitteli Helsingin mah-
tavimmat paikat. Hän kertoi 
meille myös Helsingin his-
toriasta, vaikka sitä oli luet-
tu talvella koulussa. Opas-
tuskierros kesti pari tuntia ja 
näimme Helsinkiä monesta 
eri suunnasta.  

Opastuskierros loppui 
Annankadulle. Söimme Ra-
vintola Chinassa. Siellä sai 
kokeilla puikoilla syömis-
tä. Ruoka oli hyvää ja se oli 
ehkä parasta ruokaa koko 
luokkaretkellä. Kun olimme 
saaneet vatsamme täyteen 

niin kävelimme luonnontie-
teelliseen museoon. Opas 
otti meidät sielläkin vastaan 
ja esitteli meille paikkoja. 
Aulassa oli iso Afrikan-nor-
su jolla oli aidot nahkat ja sil-
märipset. Syöksyhampaista 
tutkijat eivät olleet varmo-
ja, että oliko ne aidot. Siellä 
oli paljon täytettyjä eläimiä. 
Niitä oli tosi mukava katsel-
la. Teimme kaikenlaisia teh-
täviä ja tapasimme museon 
ainoan elävän eläinnäytteen. 
Kuten hyvin voi arvata, se 
näyte oli ihminen. Näytteli-
jä kertoi ihmisen eri aisteista 
ja kyvyistä. Totesimmekin, 
että on se ihminen mahtava. 
Teimme museossa erilaisia 
tehtäviä, ja kun olimme teh-
neet tehtävät lähdimme Kor-
keasaareen.

Sen jälkeen jatkoimme 
matkaa Korkeasaaren mah-
tavaan luontoon ja tutustu-
maan sen eläimiin. Eläintar-

hassa oli vapaana hanhia, 
joilla oli pesimisaika. Lii-
kuimme siellä pienissä ryh-
missä ja katselimme mitä 
kummallisimpia eläimiä. 
Söimme Korkeasaaren Puk-
ki-ravintolassa, ja ruoka 
maistui ihan hyvältä taas. 

Korkeasaaressa asusta-
vat linnut olivat ehkä hiu-
kan tärähtäneitä, sillä ne 
hyökkäsivät päälle ja kiljui-
vat korvaan! (Lokkien pesiä 
kalliolla, eikä niiden pesille 
kannata mennä – ope sanoi). 
Korkeasaaressa oli eläimiä 
joita ei Suomen luonnos-
sa nähdä, koska ne eivät so-
vellu luontoomme. Oli siellä 
myös poroja, jotka ovat aina-
kin meille pohjoisessa asuvil-
le tuttuja. Tämän mukavan 
päivän päätteeksi lähdim-
me Velskolaan päin. Söim-
me siellä iltapalan ja lähdim-
me unten maille. 

Vasemmalta: Ville Siltakoski, Jaakko Matero, Jussa Ranua, Eetu Niemelä, Antti Vengasaho, Jesse Takarautio, Jari 
Riekki, Juuso Tauriainen, Oskari Jokikokko, Aleksi Harju, Sakari Puhakka, Jenna Partala, Janne Moilanen, Soili Törmä-
nen, Lotta Törmänen, Noora Taivalkoski, Laura Simonen, Anni Manninen, Milla Harju, Riina Tamola, Iida Tuomaala, Jen-
nika Karppinen, Jenni Niemelä, Eveliina Piri, Sara Riekki, Jouni Piri, Pauliina Piri.

Viskeltta ratapihalla. Oppilaita Helsingin rautatieasemalla.

Eduskuntatalon sisällä alueen pienoismallia tutkimassa. 
Opas esitteli rakennuksia ja kertoi mm. lisärakennukses-
ta, edustajien torkkupeitoista, ja maanalaisesta postikes-
kuksesta.

Eläintieteellisessä museossa eläinnäytteitä tutkimassa 
vas. Tuomas, Jaakko (selin), Eveliina, Noora, Jenna

Eläintieteellisen museon elävä eläinnäyte esiintymässä. Menossa esitys ihmisen ky-
vystä rakastaa. 

Heurekan ihmeitä tutkimassa vas. Laura, Jennika, Jen-
na, Iida, Lotta, Noora, Anni

Heurekan ilmatykillä sai 
ohikulkijan hiukset heilu-
maan. 
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KESKIVIIKKO 18.5 
Heräsimme, puimme, pe-
simme, ja puunasimme. 
Ensimmäiseksi menimme 
Heurekaan, jossa näimme 
planetaarioesityksen ava-
ruudesta. Ette arvaakkaan, 
kuinka siisti se oli. Huone oli 
ympyrän muotoinen. Siellä 
oli penkkejä riveittäin. Pen-
keissä istuttiin melkein seläl-
leen. Esityksessä tuntui kuin 
ne penkit liikkuivat, koska 
se näytös oli katossa. 

Heurekassa lyötiin myös 
kolikoita. Jokainen sai teet-
tää itsestään kolikon. Kone 
kuvasi oppilaat sivulta ja la-
ser poltti profiilin kolikkoon. 
Söimme Heurekassa, jonka 
jälkeen lähdimme Ateneu-
miin. 

Ateneumin taideteokset 
olivat todella hienoja. Toinen 

taideaiheinen paikka oli ny-
kytaidetta edustava Kiasma. 
Kiasman taideteokset olivat 
täysin eri luokkaa, kuin Ate-
neumissa, mutta ehkä Ate-
neumissa tuntui enemmän 
taiteelta. 

Matkamme jatkui ja läh-
dimme kohti Linnanmäen 
mahtavia kieputuksia ja hur-
jia korkeuksia! Linnanmä-
ki olikin varmaan se paras 
paikka aika monen oppilaan 
mielestä. Siellä aika kului 
nopeasti. Mutta piti meidän 
silti syödäkin, joten söimme 
Lintsiburgerissa. Suurin osa 
kävi hurjimmissa laitteis-
sa esim. Kirnussa, Kiepissä, 
Kieputtimessa ja Salamassa. 
Linnanmäellä oli myös sel-
laisia laitteita joissa kastuu. 
Linnanmäki oli ehkä tuon 
päivän kohokohta. Olim-

me aivan puhki ja lähdim-
me kohti Velskolaa. Vietim-
me siellä kavereiden kanssa 
iltaa ja söimme taas karkkia.                                         

TORSTAI 19.5
Heräsimme klo 6.30 ja vä-
sytti ihan kamalasti. Söim-
me aamupalan. Kun olimme 
laittaneet itsemme siedet-
tävän kuntoon, lähdimme 
klo 7.45 Kauppatorille, jos-
ta lähti vesibussi Suomen-
linnaan. Vesibussin kyyti oli 
aika keikkuvaa. Heräsimme 
viimeistään mennessämme 
lautalla, mereltä puhalsi ni-
mittäin melko kylmä viima. 
Vesibussimatka kesti noin 15 
min. Kun olimme Suomen-
linnassa perillä, meille tuli 
opastaja. Hän esitteli meil-
le eri rakennuksia ja kertoi 
meille Suomenlinnan histo-

riasta. Itse Suomenlinna oli 
hieno. Kävimme myös kat-
somassa Suomen ainoaa su-
kellusvenettä -Saukkoa.

Saavuttuamme vesibus-
silla takaisin Kauppatorille 
meitä odotti linja-auto ja läh-
dimme ajamaan Itäkeskusta 
päin. Itäkeskus on Pohjois-
maiden suurin kauppakes-
kus. Ostos aikaa oli noin kak-
si tuntia. Kun shoppailuaika 
oli umpeutunut, kaikki ryn-
täsivät isoine pusseineen 
kohti linja-autoa. 

Lähdimme viettämään 
hauskaa viimeistä iltaa Lin-
nanmäelle. Kävimme taas 
melkein kaikissa laitteissa. 
Siellä kävimme myös Sea Li-
fessä. Siellä oli paljon hienoja 
kaloja, ja meren eläimiä. Läh-
dimme Linnanmäeltä Vels-
kolaan, kävimme syömässä, 
teimme iltatoimet, täytimme 
leirikouluvihon ja aloimme 
nukkumaan.

PERJANTAI 20.5
Tämä on se päivä kun jou-
dumme lähtemään täältä. 
Laitoimme loputkin tavarat 
kasaan ja menimme aamu-
palalle. Tämän jälkeen raa-
hasimme painavat laukkum-
me linja-autoon ja lähdimme 
kohti pohjoista. Ensimmäi-
nen pysähtymispaikka oli 
Pirkkalan ABC. Siellä ei oltu-
kaan pitkään kun jo jatkoim-
me matkaa. 

Seuraava pysähtymis-
paikka oli Tuurin kylä-
kauppa. Kävimme syömäs-
sä Ravintola Onnenkivessä. 
Ruokaa oli monenlaista, jos-
ta sai sitten valita mitä halu-
aa syödä. Ruokailun jälkeen 
sai mennä kaupan puolelle. 
Sieltä moni osti karkkia tai 
jotakin muuta muun muassa 
tuliaisia. Jatkoimme matkaa 
niin kauan kunnes pysäh-
dyimme Ylivieskan Kärkkäi-
selle syömään. Ensimmäiset 
matkalaiset jäivät autosta jo 
Ylivieskaan, joten oppilaat 
antoivat kiitoslahjana kuljet-
tajalle saunatarvikkeita. Eero 
kiitteli lahjoista ja sanoi että 
hän on saanut usein lahjak-
si matkalta saunamittareita. 

Tämänkertainen taisi olla jo 
yhdestoista - ja päätyy kuu-
lemma muiden tavoin sau-
nan seinälle. 

Syönnin jälkeen oli va-
paata aikaa ostella tavaroi-
ta. Matka Pudasjärvelle al-
koi. Kirjoitimme matkalla 
leirikoulupäiväkirjat. Mat-
ka oli todella kiva, ja monet 
olisivat voineet jäädä sin-
ne vielä toiseksikin viikok-

si! Jatkoimme matkaa kou-
lulle asti ilman pysähdyksiä. 
Siinä oli se luokkaretki. Siel-
lä oli tosi mukavaa! 

Kiitos kaikille luokkaret-
kemme mahdollistaneille!

Oppilaiden kirjoituksia 
yhdistellen, jutun  
muokkasi lehteen  
opettaja Janne Moilanen

Suomenlinnan lautalla vas. Anni, Milla, Jenna.

Suomenlinnan lautalla vas. Juuso, Jari, Antti, Eetu, Alek-
si, Oskari.

Tuurin onnenkenkä on 
nähty. Jospa siitä oli-
si tarttunut jotakin mu-
kaan. 

Kiasmassa nykytaidetta katsomassa vas. Jenna, Sara, Lotta, Iida, Anni.Linnanmäellä Kieputtimessa 

vas. Jaakko, Laura, Jussa.

Kuljettaja Eero sai saunatarvikkeita. Kiitos Eerolle muka-
vasta matkasta.

Me ollaan Anna-Karoliina Ojala ja Katri Väisänen ja 
ollaan just alotettu lukio. Me ollaan harrastettu mm.  
jalkapalloa, mutta ikävä kyllä joukkue hajosi pelaaji-
en puutteen takia ja hoksattiin, että Pudasjärvellä ei 
ole hirveästi mahdollisuutta harrastaa erilaisia laje-
ja. Saatiin mahtava tilaisuus alkaa tutoroimaan ylä-
koululaisten liikuntaharrastuksia. Hyrrä-hankkeen 
kautta yritämme mahdollistaa erilaisten harrastuk-
sien aloittamisen ja järjestetään tapaamisia nuorten 
ja aikuisten kanssa, joissa me sitten mietitään mitä 
kukin haluaa harrastaa ja yritetään mahdollistaa se!

Voit myös vaikuttaa siihen, mitä harrastuspiire-
jä syksyllä aloitetaan, joten otappa meihin yhteyttä.  
Ja meidäthän löytää Rimminkankaan koululta ja fa-
cebookissa voi laittaa viestiä. Sitten meidän apuna ja 
tukena tässä toiminnassa on lapsi- ja nuorisopolitii-
kan kehittäjäkoordinaattori Tarja Väisänen, puh. 040 
5262 765, johon voi ottaa myös tarvittaessa yhteyttä.
Meidän kanssa voi tulla pelaamaan Rajamaan ran-
taan mm. frisbeegolffia aina sunnuntaisin klo 14-16 
syyskuun loppuun saakka.  Me voidaan myös pelata 
jalkapalloa, pesäpalloa ja tennistä.  Tervetuloa!

Anna-Karoliina Ojala ja Katri Väisänen  

Liikuntatutoreina yläasteella
Tänä vuonna Punaisen Ris-
tin järjestämä Nälkäpäivä 
järjestetään 15.-17.9. Vuosi 
2011 on Euroopan vapaaeh-
toistoiminnan teemavuosi. 
Sen kunniaksi Punainen Ris-
ti nostaa Nälkäpäivänä esiin 
järjestön todelliset tekijät – 
vapaaehtoiset. Nälkäpäivänä 
kuka tahansa voi osallistua 
keräykseen joko lipaskerää-
jänä tai lahjoittajana  -  apua-
si tarvitaan tänäkin vuonna, 
vetoaa Pudasjärven keräys-
johtaja Arvo Tolkkinen. 

-Älä jätä tärkeää päätös-
tä huomiseen, vaan ilmoit-
taudu kerääjäksi jo tänään! 
Kannustamme myös koulu-
ja osallistumaan keräykseen 
ja käsittelemään päivään liit-
tyviä aiheita esimerkiksi osa-
na kansainvälistä kasvatusta. 
Tavoitteena Pudasjärvellä on 
viimevuotiseen tapaan hyvä 

Nälkäpäiväkerääjiä tarvitaan
tuotto ja Punaisen Ristin nä-
kyminen kunnan keskustaa-
jamassa.

Kuka tahansa voi ilmoit-
tautua. Turvallisuussyistä 
alakoululaiset keräävät aina 
aikuisen kanssa ja yläkoulu-
laiset pareittain. Viime vuon-
na kerääjiä oli noin 50. 

Kerääjäksi voi ilmoittau-
tua Arvo Tolkkiselle puh. 040 
761 7843. Hän toivoo soittoja 
mieluummin iltaisin. Myös 
netin kautta voi ilmoittautua 
www.nalkapaiva.fi. (ht)

Kuva Rami Marjamäki

Anna-Karoliina Ojala ja Katri Väisänen tutoroivat yläkoulu-
laisten liikuntaharrastuksia. Frisbeegolfia, jalkapalloa, pesä-
palloa, tennistä...
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Palveluntuottajaksi kaupungin alueiden ylläpitopalve-
luihin ajalle 1.10.2011 – 1.10.2013 Tekninen lautakun-
ta valitsi keskiviikkona 24.8 pitämässään kokouksessa 
kokonaistaloudellisuusvertailussa korkeimman piste-
määrän saaneen JT Service Oy:n Kempeleestä. Arvon-
lisäverollinen urakkahinta on 1 585 839 euroa. Kaupun-
ginhallituksen edustaja Paavo Tihinen ja Pentti Salmela 
poistuivat kokouksesta esteellisyytensä vuoksi eivätkä 
osallistuneet päätöksentekoon.

Tarjousten vertailun yhteispisteissä JT Service Oy sai 
yhteensä 96 pistettä, paikkakunnalta tarjouksen tehnyt 
Kuljetuspudas Oy yhdessä Maanrakennusliike Komu-
lainen Oy:n kanssa sai vertailussa 81 pistettä. 

Alueiden ylläpitopalvelut oli aikaisemmin kilpailu-
tettu vuoden 2010 aikana. Hankinnasta valitettiin mark-
kinaoikeuteen, joka kumosi 18.1.2011 kaupunginhal-
lituksen päätöksen ja edellytti uuden kilpailutuksen 
järjestämistä. Kaupunginhallitus oli käsitellyt asiaa hel-
mikuussa ja päätti käynnistää uuden kilpailutuksen val-
mistelun.

Kilpailutuksen piiriin kuuluvan henkilöstön kanssa 
oli käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut huhti-
kuussa ja kesäkuussa. Kaupunki oli aikaisemmin kilpai-
luttanut teknisen toimen kiinteistönhoito- ja siivouspal-
velut liikkeenluovutusperiaatteella ja samaa periaatetta 
oli päätetty soveltaa myös alueiden ylläpitopalveluiden 
kilpailutuksessa. Työntekijät, joiden työtehtävistä yli 
puolet on koostunut kilpailutuksen piiriin kuuluvista 
tehtävistä, tulevat siirtymään liikkeenluovutuksen mu-
kaisesti valittavan palvelutuottajan tehtäviin. Siirtyvä 
henkilöstömäärä on viisi henkilöä. 

Terveyskeskukseen uusi potilashissi
Terveyskeskuksen uusi potilashissi päätettiin hankkia 
edullisimman tarjouksen jättäneeltä Otis Oy:ltä hintaan 
62.900 eurolla ehdolla, että potilashissin uusintaan osoi-
tetaan tarvittava määräraha. Edelleen lautakunta esittää 
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 62.900 
euron lisämäärärahan myöntämistä potilashissin uusin-
taan.

Potilashissin korjaus edellytti tilapäisjärjestelyä ter-
veyskeskuksen toiseen kerrokseen kulkua varten. Tila-
päisjärjestelyä olisi tarvittu potilaiden ja ateriavaunu-
jen kuljettamiseen kerrosten välillä. Tilapäisjärjestelyjä 
suunniteltaessa oli todettu, että tilapäinen kulkeminen 
kerrosten välissä vaatisi oman väliaikaisen hissin raken-
tamisen. 

Suunnittelussa todettiin, että väliaikaisen hissin ra-
kentaminen vanhan hissin korjaustöitä varten tulee koh-
tuuttoman kalliiksi ja vaatisi muutostöitä terveyskes-
kuksen tiloissa. Näin ollen sen rakentaminen ja vanhan 
korjaaminen ei olisi ollut järkevää toteuttaa. (AK)

JT Service Oy  
palveluntuottajaksi

Tekninen lautakunta päät-
ti oikeuttaa 24.8 kokoukses-
saan teknisen osaston raken-
nuttamaan Pietarilantie ja 
Karhukunnaan alueen läm-
pölinjat Elomatic Oy:n laati-
man suunnitelman mukaan 
siten, että urakoitsijana toi-
mii YIT Teollisuus Oy ja las-
kutus tapahtuu Pudasjärven 
kaupungin ja YIT Teollisuus 
Oy:n välisessä urakkasopi-
muksessa esitetyillä yksik-
köhinnoilla. Kustannukset 
katetaan kaukolämpölinjo-
jen rakentamiseen varatusta 
investointimäärärahasta.

Edelleen Virkailijoiden ri-
vitalo 1 liitetään kaukoläm-
pöön ja kiinteistöön asen-
netaan lämmönsiirtimet. 
Kustannukset jaetaan Pieta-
rilan kiinteistöjen kunnossa-
pitomenoihin.

Pietarilan alueen kaupun-
gin kiinteistöjen lämmitys 
tapahtui keskitetysti Hanka-
lan kiinteistössä sijaitseval-
la kevytöljylämpökeskuksel-
la. Lämpökeskuksen piirissä 
ovat Virkailijoiden rivitalo 
1, entinen kunnan varikko, 
Päiväkoti ja Arkistoraken-
nus. Kyseenomaisen lämpö-
keskuksen laitteet, kattilat 
ja öljypolttimet ovat hyvin 
vanhoja ja heikkokuntoi-
sia, joten lämmityslaitoksen 
käyttövarmuus on erittäin 
huono. 

Lämmityslaitteiden sa-
neerausta on viivästytetty 
mahdollisen kaukolämpö-
linjan rakentamisen takia. 
Nyt kaukolämpöverkos-
to on rakennettu Iijoen poh-
joispuolelle, joten Pietarilan 
kiinteistöjen liittäminen kau-
kolämpöön on tullut mah-
dolliseksi. Lämpölinjaa on 

Lämpölinjoja Pietarilantielle  
ja Karhukunnaalle
tarpeen rakentaa noin 400 
m. Kiinteistöjen liittäminen 
kaukolämpöön edellyttää 
lämmönsiirtimien asenta-
mista Virkailijain rivitalo 1:n 
kattilahuoneeseen ja joitakin 
putki- ja kytkentämuutok-
sia, jotta muiden kiinteistö-
jen lämmitys toimii nykyisil-
lä järjestelmillä.

Virkailijoiden rivitalo 1:n 
lämmönsiirtimien ja kytken-
tämuutosten kustannusarvio 
on 25 000 euroa, lisäksi tu-
lee Kaukolämmön liittymis-
maksu, noin 18 000 euroa. 
Lisäksi Rahtimiehen tiellä 
yksi omakotitalo on esittä-
nyt halukkuuden kaukoläm-
pöön liittymiseen. Liittämi-
nen edellyttää runkolinjan 
jatkamisen noin 150 m ja ta-
lojohdon rakentamisen. Kau-
kolämpölinjojen rakentamis-
kustannus on noin 100 000 
euroa, alv 0.

Tekninen lautakun-
ta päätti yksimielisesti esit-
tää kaupunginhallituksel-
le ja edelleen valtuustolle, 
että Aittojärven Vesiosuus-
kunnalle myönnetään avus-
tusta Ritvan alueen runko-
vesijohdon rakentamiseen 
25 prosenttia toteutuneis-
ta rakentamiskustannuk-
sista edellyttäen, että run-
kojohdon vähimmäiskoko 
halkaisijaltaan on 90 mm 
ja kiinteistöjen omavastuu-
osuus taloutta kohti on vä-
hintään 4000 euroa. Edelleen 
valtuustolle esitetään tarvit-

tavan lisämäärärahan 11 200 
euroa osoittamista hankkeel-
le.

Kalliosuon Vesiosuus-
kunnalle esitetään takausta 
Pudasjärven Osuuspankin 
14 000 euron lainalle runko-
vesijohdon rakentamiseen. 
Lisäksi tälle hankkeelle esi-
tetään 3560 euron lisämää-
rärahaa vuoden 2011 talous-
arvioon. Myös tämä esitys 
menee kaupunginhallituk-
sen ja valtuuston käsitte-
lyyn. 

 Syötteen vv-laitos/ 
SyöteShopin viemärin 
uusiminen
SyöteShopin ja Safarita-
lon välinen viemärin run-
koviemäri on rakennettu 
V110-viemäriputkella be-
tonikaivoin. Viemärissä on 
ollut ongelmia ja viemäri-
kaivot ja viemäri ovat ajoit-
tain tukkeentuneet. Kyseen-
omaiseen viemäriin liittyy 
myös rakenteilla oleva Hiih-
tokeskus Iso-Syöte Oy:n 
uusi huoltorakennus/väli-
nevuokraamo. Rakennuk-
sen rakentaminen aiheuttaa 
viemäriin huomattavan li-
säkuormituksen. Rakennuk-
sessa on muun muassa yh-
deksän WC:tä. Ongelmien 
välttämiseksi viemärilinja 
tulee uusia ja rakentaa V160-
putkella muovikaivoin. Lin-
jaa on noin 110 m ja kaivoja 
tarvitaan neljä kappaletta.

Tekninen osasto oli pyy-
tänyt viemärin uusimisesta 
urakkatarjoukset Maaraken-
nusliike Komulainen Oy:ltä, 
Syötteen Maansiirto Oy:ltä 
ja Esa Särkelä Ky:ltä. Tekni-
nen lautakunta päätti tilata 
kyseen omaisen viemärilin-
jan rakentamisen Maaraken-
nusliike Komulainen Oy:ltä 
edullisimman urakkatarjo-
uksen perusteella.

Virkistysuimala Puikka-
rin korjaustyöhön hyväksyt-
tiin lisä- ja muutostöihin yh-
teensä 7 250 euroa. Lisäksi 
lisätyövarauksena altaiden ja 
liukumäen epoksisaumaus-
työhön lautakunta hyväksyi 
34 800 euroa, laatoitusten li-
säyksiin 3 200 euroa ja latti-
oiden akryylipinnoituksen 
lisätöihin 2000 euroa. Vara-
ukset ovat yhteensä 40 000 
euroa.

Lautakunta hyväksyi lisä-
työvarauksena kaupungin-
talon yläpohjan eristystyö-
hön yhteensä 21 630 euroa ja 
paloaseman kellarin katon ja 
seinien maalaustyöhön sekä 
ovien muutoksiin 500 euroa.

Suojalinnan jääkiek-
kokaukalon toimittajak-
si hyväksyttiin kokonais-
hinnaltaan edullisimman 
tarjouksen tehnyt Rai-Ta 
Sport Oy, kokonaishintaan 
34 235 euroa. Tarjouksen oli 
jättänyt neljä yritystä. (AK)

Ensi viikonvaihteessa Tai-
valkoskelle kokoontuu Suo-
men, Ruotsin ja Norjan suo-
menpystykorvien kerma 
mittelemään linnunhaukun 
Pohjoismaisesta mestaruu-
desta. Maaottelu järjestetään 
Suomessa joka kolmas vuosi 
ja tällä kertaa järjestelyvas-
tuun kantavat Pudasjärven 
metsästyspystykorva- ja ajo-
koirakerho ry ja Taivalkos-
ken kennelkerho ry. Arvo-
kisan sihteeri-koetoimitsija, 
pudasjärvinen Teemu Moi-
lanen kertoo järjestelyiden 
olevan hyvällä mallilla.

- Vielä tehdään viimei-
siä viilauksia koemaastojen 
valinnassa mutta muuten 
kaikki alkaa olla valmista. 
Kisakoiria on kaksitoista ja 
jokaiselle tarvitaan yksi pal-
kintotuomari. On ollut ilo 
huomata, miten nätisti esi-
merkiksi koetuomarit löytyi-
vät. Hyvästä kennelhengestä 
iso kiitos jo tässä vaihees-
sa kaikille mukana olijoille, 
Moilanen kiittää.

Linnunhaukkukokeessa 
koirat näyttävät linnunkäsit-
telykykynsä jokainen omas-
sa maastossaan. Neljän tun-
nin koe-erän aikana tuomari 
arvioi muun muassa koiran 
hakua, löytökykyä ja hauk-

Linnunhaukkua kolmella kielellä
kuominaisuuksia. Maaotte-
lun ylituomari Kari Sarajärvi 
uskoo, että ainakin maasto-
jen puolesta koirat pääsevät 
näyttämään parastaan:

- Lintukanta on tänä syk-
synä erinomainen joten 
maastojen valinnassa meillä 
on ollut lähinnä positiivinen 
ongelma. Suurin osa maas-
toista sijaitsee Syötteen kan-
sallispuiston alueella ja kuta-
kuinkin puolet Pudasjärven 
puolella.

Jokainen osallistujamaa 
lähettää kisaan nelihenki-
sen joukkueen. Pohjoismai-
den mestaruudesta kisataan 
sekä joukkue- että yksilöta-
solla. Kisapaikalla selostuk-
set kuullaan niin suomen 
kuin ruotsinkin kielellä, kii-
tos Suomen Pystykorva-
järjestön tulkin, Thommy 
Svevarin. Metsässä palkin-
totuomarin ja koiranohjaa-
jan on kuitenkin tultava toi-
meen omillaan.

- Kaikki saavat mukaansa 
pienen monisteen, josta löy-
tyy tyypillisten lintutilantei-

den avainsanasto suomeksi 
ja ruotsiksi. Todennäköistä 
on, että käytännössä neljä 

Pudasjärvellä ja Taivalkos-
kella haukutaan lintuja ensi 
viikonvaiheessa maaotte-
luhengessä.

tuntia mennään kuitenkin 
peruselekielellä, Teemu Moi-
lanen nauraa.

teksti Heidi Lahtinen
kuva Esko Taivalkoski
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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 
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Meillä kaikilla on joko syn-
nyinseutu, kotiseutu tai 
asuinseutu. Minä jouduin 
jättämään synnyinseutuni 
reilut kuusikymmentä vuot-
ta sitten alle kymmenvuoti-
aana ja muistikuvat ovat sen 
mukaisia lapsen mieleen jää-
neitä muistikuvia.

Olen usein haaveillut pa-
luuta niihin maisemiin näke-
mään ja kokemaan mitä rei-
lut kuusikymmentä vuotta 
ovat pienen pojannassikan ja 
ikäpapan väliin jättäneet. Tä-
hän tarjoutui oiva tilaisuus 
kun jo edesmenneen siskoni 
tyttö, Laila, lensi Etelä-Ruot-
sista Landskronasta ja pyysi 
minua kaveriksi kiertämään 
äitinsä ja minun lapsuuden-
maisemia. Käynti oli meil-
le molemmille ensimmäinen 
ja syystäkin kiinnostava. Se 

paluu juurille oli aivan kuin 
pyhiinvaellusta. Haettiin 
isoja ja pieniä murusia men-
neestä ja aistittiin miten en-
simmäisellä reissulla ja vain 
silloin löytää sen mitä on ha-
kemassa.

Sarakylän  
maisemissa
Ja missähän me sitten kä-
vimme? Me kävimme Pu-
dasjärven Sarakylässä. Se 
on Pudasjärven kaupungin  
pohjoisosassa sijaitseva har-
vaan asuttu kylä. Sinne on 
matkaa Pudasjärven kes-
kustasta lähes sata kilomet-
riä. Aivan Lapinläänin rajal-
la. Sarakylä on suurelta osin 
Livojoen ja Sarajärven ym-
pärillä, mutta sieltä on vielä 
paljon matkaa niille Saraky-

län alueille missä meillä oli 
lapsuuden koti ja leikkitan-
tereet. Kylän asuttajina ovat 
olleet lähinnä metsästäjät 
ja kalastajat, joita ovat hou-
kutelleet hyvät kalavedet ja 
metsästysalueet.

Minun synnyinseutuni, 
Sarakylän etäisimpiä aluei-
ta on jylhien vaarojen, jän-
kien, soitten ja erämaalam-
pien hiljainen kylä. Maaston 
ja luonnon monimuotoisuus 
esiintyy siellä parhaimmil-
laan. Voi sanoa, että jos mai-
semilla eläisi, ei tarvitsisi 
tehdä päivääkään töitä. Siel-
lä sijaitsee mannerjäätikön 
aikojen alussa muovaama 
jyrkkärinteinen rotkolampi, 
Kaunislampi. Se on nähtä-
vyys, jonne on opastus. Pa-
tikkamatkaa on lähes neljä 
kilometriä. Montakohan ta-
rinaa sieltä olisi kerrottava-
na. Muistuu mieleen vain 
isäni kertomat tarinat. Kyl-
lä siellä minäkin kävin pik-
kupoikana useasti ongella 
ja ansoja kokemassa. Saaliit 
olivat hyviä ja ne tulivat tar-
peeseen. Mökki oli pieni ja 
lapsilauma suuri. Lähimmät 
naapurit olivat noin kilomet-
rin päässä, mutta kanssa-
käyminen oli kiinteää. Näen 
yhä mielikuvissani ne pienet 
huivipäiset mummut lasten 
kanssa kyläilemässä. Se oli 
aina merkkitapaus. Ei kyläi-
lyistä ilmoiteltu etukäteen 
ja aina oltiin hyvillä mielin 
vierailuista. Yhteenkuulu-
vaisuuden tunne oli voima-
kas ja aina autettiin naapuria 
isommissakin töissä.

Naapurisopu oli aina 
hyvä kaiken sen puutteenkin 
keskellä, johon toi helpotus-
ta luonnosta saatava leivän 
jatke. Ne asuinalueet olivat 
erittäin halla-arkoja ja se ai-
heutti joskus epätoivoisia ti-
lanteita. Tässä pieni kuvaus 
niistä lapsuuden asuinalu-
eesta, joita minä Lailan kans-
sa lähdin tavoittelemaan.

Mieleenpainuva  
vierailu
Täysin muuttuneet tieolo-
suhteet tuottivat hiukan vai-
keuksia, mutta löysimme 
äidin ja minun synnyinko-
din kylläkin laajennettuna 
ja osittain purettuna muun 
muassa navetta, sauna ja lii-
teri. Kuitenkin siinä pihal-
la kävellessä tunteet maina-
si nousta pintaan.

Nykyinen talon omista-
jan poika, Teuvo Raiskio, oli 
erittäin ystävällinen ja vie-
raanvarainen. Hän esitte-
li paikkoja ja oli kylän tavan 
mukaan valmis kestitsemään 
meitä. Mieleenpainuvin ja 
miellyttävä vierailu tapah-
tui Sisko Raiskion kotona. 
Lähes saman ikäpolven ih-
misinä muistelimme aiko-
ja ennen vuotta 1945. Siihen 
aikaan puhuttiin asukkaista 
etupäässä talon nimellä. 

Minun vanhempieni ta-
lon nimi oli Sadinaho ja lä-
hin naapuri oli Kummala, 
joissa asuivat Raiskiot. Mo-
lemmissa taloissa oli suu-
ret perheet. Yhdessä leikit-

tiin ja aloitettiin koulutie 
Pisteen koulussa. Opettaja-
na oli Aune Sarala. Koulul-
la toimi opettajan myöhem-
min muun muassa kirjailija 
Mauri Sariola. Koulu oli sil-
loin maalaistalon pirtti, joka 
tolimi luokkahuoneena. 

Uusi Pisteen koulu val-
mistui vuonna 1955. Yhdes-
sä samalla luokalla käytiin 
koulua muun muassa Raiski-
on Liisan kanssa, joka oli mi-
nun ensi-ihastus. Se oli eka-
luokkalaiselle vakava asia. 

Kylällä yhteisiä tapahtu-
mia oli vähän, mutta niissä 
oli koko kylän väki mukana. 
Oli vain koulun joulujuhla, 
päättäjäiset, jossa aina lau-
lettiin suvivirsi.  Tuo iki-iha-
na virsi. Seurat. Kylä oli us-
konnollinen. Talkoot, joihin 
osallistuttiin aina. Häät ja 
hautajaiset kokosivat kylän 
yhteen kuten myös jotkut sa-
tunnaiset tapahtumat. 

Mieleenpainuvia muis-
tikuvia oli, kun tuli määrä-
ys lähteä evakkoon jatko-
sodan loppuvaiheissa, mutta 
se peruttiin. Siskolta saatu-
jen neuvojen saattelemana 

kiertelimme Lailan kanssa 
kylää kymmeniä kilometre-
jä ja paikallistettua tulivat 
niin Alitalo, Ylitalo, Lökkee-
ni, Hyötylä, Malinen ja mo-
net muut, mutta lähes au-
tiona. Tuli mieleen laulun 
sanat ”Rannalla erämaajär-
ven, peitossa pensaiden, au-
tio harmaja mökki. Lahon-
nut surullinen…” 

Lopuksi kävimme Saraky-
län hautausmaalla hakemas-
sa läheisten ja sukulaisten 
hautoja ja löysimme melkein 
kaikki. Lähtö kylästä tuli ke-
sällä 1945. Se oli naapureit-
ten ja ystävien kanssa haikea 
eroaminen halausten ja var-
maan jokusen kyyneleenkin 
kanssa. En voi kuin ihme-
tellä, miksi piti mennä reilut 
kuusikymmentä vuotta käy-
mättä synnyinseudulla. Siel-
lä asuu nuo lapsuuden leik-
kikaverit – nuo ihanat, aidot 
ihmiset. Aika on osan otta-
nut poissa. On pakko käydä 
vielä uudestaan.

Olavi Peltoniemi
Oulu

Olavi Peltoniemi

Laila Heiskanen

Paavo Niskasaaren näyttely kirjastossa
Tyrnäväläisen taiteilija Paa-
vo Niskasaaren näyttely on 
Pudasjärven kirjastossa 1.9. 
– 30.9.

-Olen aloittanut maalaa-
misen 1970-80 – luvun vai-
heilla. Ensimmäiset tauluni 
maalasin Lakeuden kansa-
laisopistolla Tyrnävän pii-
rissä. Työelämän kiireet kat-
kaisivat välillä lähes tyystin 
maalaamisen. Eläkeajan ko-
ettaessa olen saanut jälleen 
jatkaa maalaamista pääasi-
assa kotona, mutta koko ajan 

olen käynyt kansalaisopis-
toissa oppia saamassa. Olen 
saanut olla myöskin useilla 
taideleireillä, kertoo Niska-
saari. 

Viime aikoina Niskasaari 
on maalannut kantaa ottavia 
tauluja: Kirkko ja sosiaalinen 

Taiteilija Paavo Niskasaa-
ren näyttely on syyskuun 
ajan Pudasjärven kirjas-
tossa. Niskasaaren taulu-
ja voi käydä katsomassa 
myös netissä: www.paavo-
niskasaari.net 

media, Morsiusunelma, Leh-
mä – auto; lannasta polttoai-
netta. 

-Myöskin kotikyläni Ku-
ren maisemia olen maalan-

nut: Honkasenkoski talvella, 
Kokkovaaran lumous muun 
muassa Abstraktit aiheetkin 
kiinnostavat – joitakin kokei-
luja olen tehnytkin. (ht)

Paluu juurille lapsuuden maisemiin
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Alk.

Led TV 
19”

-30%

-20%
-30%

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

Pussiton
pölynimuri
1600w

6950
LIHAMYLLYT

Alk.

SAMURAI CROSSI 
50 cc

1500w

Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

Led TV 
22”
Led TV 
26”

249,-
299,-
349,- 399,-

TV 32”

349,-

pölynimuri
2000w
Performance

700w

8900

VAKUUMIKONE

5950
leikkurilla

7950

199,-

GXT MÖNKIJÄ  
110 cc kartaaniveto

990,-
ASEKAAPIT

199,-

KAASUKEITTOTASO
2 polttimolla
ulkokäyttöön

sisäkäyttöön

3490
6900

5950 149,-
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Perjantaina 26.8.2011 rantau-
tui iloinen väkijoukko Ko-
rentojärven rantaan Bloms-
terin kohdalla. Rannalla 
olevissa nuotioissa tuli leikki 
iloisesti lennättäen kipinöi-
tä tuuleen. Kynttilälyhdyt 
loivat tunnelmaa alueelle ja 
Kynttilätalon naisten teke-
mät roihulautat keinuivat 
järven aalloilla. Elävä tuli, 
kaunista katseltavaa!

Hirvaskosken kyläyhdis-
tyksen ja Sotkajärven maa- ja 
kotitalousseuran yhteistyös-
sä järjestämät Pikku-Venet-
sialaiset keräsi reilut 60 eri-
ikäistä ihmistä illanviettoon.  
Ohjelmassa oli haitarimusiik-
kia, yhteislaulua ja Markku 
Kemppaisen esittämiä kap-
paleita kitarasäestyksellä. 
Pesiön Timo taituroi haitaril-
la ja säesti yhteislaulua. Lap-
set pääsivät lennättämään 
leijaa tuulen hieman yllyt-
tyä. Leija nousikin komeas-
ti korkeuksiinsa. Iloinen pu-
heensorina täytti tienoon ja 
kiireettömän yhdessäolon 
lomassa nautittiin puffetin 
antimista. Ja eihän se ole ta-
pahtuma eikä mikään, jos ei 
jotain kommellusta satu! Al-

Pikku-Venetsialaiset Hirvaskoskella
kuillan tuulenpuuska lennät-
ti puffettikojun pitkin peltoa 
ja sai hetkeksi säpinää järjes-
täjiin. Samainen tuulenpuus-
ka sammutti roihulautat ker-
taalleen ja näin ollen järjesti 
vähän ylimääräistä soutelua 
järvellä. Tuulen tyynnyttyä 
ja nuotioiden hiivuttua hiil-
lokselle, laskeutui leppoisa 
hämärä järvenrantaan tuo-
den mukanaan aavistuksen 
saapuvasta syksystä. 

Onnistuneen tapahtu-
man jälkeen on hyvä alkaa 
suunnittelemaan seuraavaa 
tapahtumaa, joka onkin jo 
sunnuntaina 4.9.2011 Koil-
lis-Golfilla. Silloin siellä pe-
lataan Niemitalon Juustolan, 
Koillis-Golfin ja Hirvaskos-
ken kyläyhdistyksen järjes-
tämä Niemitalo-Golf. Päivän 
ohjelmaan sisältyy puffetti 
laavulla, poniratsastusta ja 
pöllin parkkausta. Yleisöllä 
on myös mahdollisuus seu-
rata golfkisaa.

Lämmin kiitos kaikille 
Pikku-Venetsialaisiin osallis-
tuneille, järjestämässä olleil-
le, Blomsterin rannan asuk-
kaille, Kynttilätalon naisille 
ja musiikillisesta osuudes-

ta vastanneille muusikoille. 
Syystuulten puhaltaessa on 
mukava muistella kylämme 
ensimmäisiä Pikku-Venet-
sialaisia.

”Hentoinen tuulenvire hyväili 
kasvojani, tuoksui syksyltä/Pil-
vet näyttivät raskaimmilta kuin 
muutama viikko sitten/Jostain 
lennähti vesipisara poskelleni, 
keltainen lehti leijaili porras-

pieleen Luonto pukeutuu hiljal-
leen väriloistoonsa/Vuodenajan 
vaihtumisen lumoissa askellan-
järven rantaan ja kerään kat-
seellani kesänviimeiset rippeet 
matkaevääksi kohti talvea”

Lämmintä syksyä kaikille 
toivottaen,
Paula Ylitalo

Rannalla olevissa nuotioissa tuli leikki iloisesti  ja Kynttilä-
talon naisten tekemät roihulautat keinuivat järven aalloilla.

Hirvaskosken kyläyhdistyksen ja Sotkajärven maa- ja kotitalousseuran yhteistyössä 
järjestämät Pikku-Venetsialaiset keräsi reilut 60 eri-ikäistä ihmistä illanviettoon.

Lukijan kynästä

Pudasjärvi-lehden lukija 
Matti Vuolteeanho lähetti 
lehteemme mielenkiintoisen 
kuvan ja kyselyä, joka kos-
kee vinttikaivoa. Siihen toi-
vomme lehteen kertomuksia 
ja palautetta. Vastanneiden 
kesken arvomme kahvipa-
ketteja. Palautteet: lehti@pu-
dasjarvi-lehti.fi, p. 0400 385 
281. 

Kävin perjantaina 19.8 
Pudasjärven Hirvaskoskel-
la kotimuseo Penttilän ko-
koelmia katselemassa. Siel-
lä talon isäntä Yrjö Vikström 
(synt 1928) esitteli kaikenlai-
sia esineitä. 

Varsinaisesti menin kat-
somaan olisiko siellä kun-
nossa olevia kuorimarautaa 
ja petkelettä, mutta niitä ei 
löytynyt. Sen sijaan silmiini 
tarttui kuvassa oleva esine, 
joka tiettävästi on vinttikai-
von pystypuun alaosa, missä 
on ollut vesiämpäri kiinni. 

Esineen käyttötarkoitusta 
Yrjö Vikströmkään ei muis-

Vinttikaivosta juttuja ja kertomuksia
tanut. Samoin ovat hukassa 
vinttikaivon puuosien nimi-
tykset: pitkä puu, jonka toi-
sessa päässä on vastapaino 
ja toisessa päässä on puuvar-
si mihin tuo ämpäri on kiin-
nitetty ja joka työnnetään 
kaivoon ämpäreineen ja si-
ten nostetaan vettä ylös vas-
tapainon avustamana. 

Lisäksi mikä lienee koko 
rustinkia pystyssä pitävä 
haarapuu. Vinttikaivo lienee 
ollut yleinen Pudasjärvel-
lä. Monella saattaa olla kai-
voon liittyviä muistoja, jois-
ta toivottaisiin kertomuksia 
lehteen. 

Matti Vuolteenaho

Ps. Penttilän kotimuseos-
sa oli paljon muutakin, mikä 
saattaisi kiinnostaa lehden 
lukijoita, joten voi olla, että 
palaamme historiallisten esi-
neiden merkeissä vielä asi-
aan. 

Yrjö Vikströmin kädessä oleva esine on tiettävästi vinttikai-
von pystypuun alaosa, missä on ollut vesiämpäri kiinni. 

Norjan ikävät tapahtumat nostivat aselain lisäuudistamisen tar-
peen jälleen esille. Meidän päättäjien on syytä harkita muutok-
sia huolellisesti. Ulkoministeri Tuomiojan puheet aseiden ke-
räämisestä yksiin paikkoihin osoittaa täydellistä maaseudun ja 
metsästysharrastuksen tuntemuksen puutetta.

Sorsan metsästys alkoi juuri. Jahdin alkamista on odotettu 
innolla, vaikka käyty keskustelu on syyllistänyt aseiden omis-
tajia. Maassamme on noin 300.000 metsästyksen harrastajaa. 
Joukossa on paljon nuoria ja aktiivisia naismetsästäjiäkin on yli 
15.000. Metsästäjätutkinnon suorittaa vuosittain noin 8.000 
henkilöä. Maaseutupaikkakunnilla metsästys on usein suosituin 
ja monille nuorille myös ainoa harrastus. Metsästys onkin aina 
kuulunut olennaisena osana suomalaiseen elämänmuotoon. Vä-
kilukuun suhteutettuna meillä on metsästäjiä enemmän kuin 
missään muualla Euroopassa.

Metsästys ei ole pelkkä harrastus, vaan sillä on merkittävä 
rooli myös riistanhoidossa. Esimerkiksi hirvikannan koolla on 
ratkaiseva merkitys hirvikolareiden määrään maassamme. Li-
säksi maaseudun harvoilla harrastuksilla on myös merkitystä 
nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisemisessä. Monille nuoril-
le tutkinnon suorittaminen on tärkeämpi etappi kuin ajokor-
tin saaminen. 

Yhteiskuntamme turvallisuus ei välttämättä lisäänny asela-
kia kiristämällä. Tuomiojan esitys syyllistää lainkuuliaisia met-
sästyksen harrastajia, ja on käytännössä erittäin vaikea toteut-
taa. Taustalla on poliittista päätöksentekoa pitkään vaivannut 
harha, että voisimme ratkoa yhteiskunnan ongelmat pelkästään 
lainsäädäntöä tiukentamalla. Kaventuuko elintilamme lopulta 
niin pieneksi, että hengittäminenkin tuottaa ongelmia?  

Tärkeintä olisi miettiä syitä viimeaikaisille tapahtumille. Seu-
rauksia hoitamalla lopputulos on sama kuin lentomatkustami-
sessa. Lainkuuliaisia matkustajia nöyryytetään turvallisuuden 
nimissä. Laitetaanpa nyt jäitä hattuun ja arvioidaan  tarvittavia 
toimenpiteitä huolellisesti.

Juha Sipilä
kansanedustaja Kempeleestä

Metsästysharrastuksen 
edellytykset turvattava

Taiteilija Paavo Tolosen säätiön ensimmäinen taidenäyttely 
järjestetään Kulttuurikeskus Pohjantähdessä. Näyttely koos-
tuu säätiön omista sekä yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishen-
kilöiltä lainatuista töistä. Pääosassa ovat taiteilijan realistisen 
kauden henkilöhahmot. Mukana on myös hänen viimeisiä 
töitään.

Paavo Tolosen säätiö perustettiin vuonna 2011 vaalimaan 
taiteilijan elämäntyötä sekä tukemaan lasten ja nuorten tai-
dekasvatusta ja taideopintoja. Säätiön tavoitteena on kerätä 
kattavasti taitelijan teoksia ja pitää niitä yleisön nähtävillä. 
Säätiö ottaa vastaan teos- ja rahalahjoituksia sekä testament-
teja ja käyttää saamansa lahjoitukset näyttelytoimintaan sekä 
perustettavan stipendirahaston kartuttamiseen.

Näyttely on avoinna 3.-28.9.2011 välisenä aikana ma-ke 
klo 15-20 ja la-su 14-17. Näyttely sijaitsee Kulttuurikeskus 
Pohjantähdessä osoitteessa Teollisuustie 1. Näyttelyn järjes-
tävät Paavo Tolosen säätiö ja Pudasjärven kaupunki. Näyt-
telyvieraille sisäänpääsy on maksuton.

Ryhmävierailut pyydetään sopimaan etukäteen näyttely-
vastaavan kanssa puh. 040 826 6586.

Marianne Mäntylehto
säätiön asiamies 

Paavo Tolosen näyttely
Pohjantähdessä

Näyttelyn avajaisia vietettiin 11.8. Kaarina Daavittilan 
syntymäpäiväjuhlan yhteydessä Pohjantähdessä.
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Ota yhteys p. 040 1951 732

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

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

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

 • 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

Palveluhakemisto

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA

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

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAuTTAMME LVI-, säHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT sEKä TArVIKKEET

TAKSEJA

Palveluhakemisto 
on edullista ilmoitustilaa!

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT VUOKRAKONEITA

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

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

KALASTUS, METSÄS-
TYSTARVIKKEET YMS. 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

LUONTAISTUOTTEITA

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

LAHJATAVAROITA

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

FYSIOTERAPIAA
KAUNEUDENHOITOA Mika Luokkanen

Autohitsi

Kauppatie 16, 93100 Pudasjärvi

0400 998 361
• Auto-/muut hitsaustyöt
• Alustajarruremontit

- Kyllä se nälkä näkyy lähte-
vän sienelläkin, vaikka minä 
vähän sitä epäilin, tuumaili 
Antti Alatalo lauantaina 27.8 
olleen sieniretken päätteeksi 
nautitulla tattikeittoaterialla.

Anttia kiinnosti myös 
sienten ravitsemuksellisuus. 
Sienineuvoja Riitta Alamar-
timon mukaan sienissä on 
korkea kivennäis- ja hiven-
aineainepitoisuus. Luonnon-
olosuhteissa kasvaessaan ne 
sisältävät erityisesti kaliu-
mia, rautaa, sinkkiä ja selee-
niä.

Malisensuon metsiin lau-

Nälkä lähtee sienikeitollakin
antaina järjestettyyn sieni-
retkeen osallistui seitsemän 
henkilöä, joista yli puolet oli 
miehiä. Mukana ollut Seppo 
Manninen kertoi pitävänsä 
sienien mausta ja poimineen 
joitakin tuntemiaan sieniä 
pikkupojasta lähtien.

Sienien tunnistamisen li-
säksi Riitta neuvoi, miten 
sienet kannattaa esikäsitel-
lä jo metsässä. Opastetuille 
sieniretkille kannattaisi jo-
kaisen joskus osallistua, sil-
lä metsissä on paljon sellai-
sia sieniä, jotka eivät kelpaa 
ruokasieniksi. Joukossa on 

myrkyllisiäkin sieniä. Rii-
tan mukaan kannattaa poi-
mia vain niitä sieniä, jotka 
varmasti tunnistaa syötävik-
si lajeiksi.

Parin tunnin mittaisen 
Malisensuon metsäretken ai-
kana jotkut retkeläiset poimi-
vat koreihinsa kangasrous-
kuja. Monelle sienestäjälle se 
on ainut sieni, jota he uskal-
tavat poimia vasuunsa.

- Rouskujen hyvä tunto-
merkki on valkoinen mai-
tiaisneste. Lakritsirouskun 
maitiaisneste on vesikirkasta 
- ainoana rouskuista. Sitä ei 
kannata poimia, opasti Riit-
ta retkeläisiä, jotka saivat tu-
tustua myös haapa- ja karva-

rouskuun.
Ruokasieniksi kelpaavia 

haperosieniä kasvaa met-
sissä aika paljon, joten nii-
den tunnistaminen voi olla 
vaikeaa. Sieniähän kannat-
taa haistaa ja maistaa. Sil-
lihaperon tuntee hajusta ja 
tulipunahaperon kitkerästä 
mausta. Miedon makuisen 
isohaperon malto on hauras-
ta ja pysyvän valkoista ja se 
ei tummu leikatessa, mikä 
on yksi sienen hyvä tunto-
merkki.

Retkeläiset löysivät muu-
taman männynherkku-
sienenkin, joka on helppo 
tunnistaa pönäkästä olemuk-
sestaan. Kehnäsientäkin löy-

tyi yksi kappale, jonka erot-
taminen seitikeistä on Riitan 

mukaan helppoa jalasta löy-
tyvän renkaan ansiosta. (rr)

Sieniä voi säilöä pakastamalla, suolaamalla ja myös kui-
vattamalla. Retkelle osallistujat tutustumassa Riitta Ala-
martimon kuivaamiin sieniin ja hänen mukanaan tuo-
maan sienikirjallisuuteen.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

VUOKRATTAVANA

SEKALAISTA

Halutaan lp-levysoitin isoilla 
kaiuttimilla. Otetaan Abban ja 
Souvareiden cd-levyjä. Otetaan 
vastaan kunnossa olevia cd-
soittimia.Puh. 044 251 3289.

Kunnossa oleva väritelevisio. 
Pöytä ja kaksi penkkiä. Puh. 
044 251 3289.

Kiikaritähtäin Simmons aetec 
2.8-10x44 master series trup-
lex ristikolla, pinnoitetut linssit, 
okulaarin pikasäätö, kiikari on 
uusi. Sopii niin lintu- kuin hirvi-
metsälle, hinta 190 €. Puh. 040 
540 8961.

Vuokrattavana kolmio, heti va-
paa. Puh 0400 150 442.

Hiljalleen huomaan, 
että ilma tyyntyy. 
Taivas on kirkas.

Pieni poika on tehnyt 
kaarnalaivan ja uittaa 

sitä lammikossa.                                                                                

Aurinko paistaa 
kirkkaalta taivaalta. 

Vesipisarat kimaltavat, 
kuin timantit koivun 

lehdillä.

 -Anna-Riikka Huhta-

Myrskyn jälkeen

Yli kymmenen vuoden ta-
kainen haave toteutuu syys-
kuun lopussa, kun Oulun 
seudun ammattiopiston Pu-
dasjärven yksikön ja Pudas-
järven Ratsastajien pitkälli-
nen työ palkitaan junioreiden 
ja nuorten ratsastajien Suo-
men mestaruustason kenttä-
ratsastuskilpailuilla 24-25.9. 
Jyrkkäkoskella. Lauantaina 
kilpaillaan koulu- ja rataes-
teratsastuksessa, sunnuntai-
na maastoesteillä. Tapahtu-
maan on vapaa pääsy.

–Näin, mikäli kaikki me-
nee kuten on suunniteltu, sa-
noo kenttäkilpailujen puu-
hamies ja ratamestari Hannu 
Kinnunen.

Järjestelyt Jyrkkäkoskella 
ammattiopiston pihapiirissä 
ja ympäröivillä pelloilla ovat 
sitä myöten vauhdissa, että 
ainoastaan epäsuotuisat sää-
olosuhteet voivat enää tul-

SM-kenttäratsastuskilpailut Jyrkkäkoskella

la kilpailujen esteeksi.  Pro-
jekti sai alkunsa kymmenen 
vuotta sitten, kun ensimmäi-
nen versio maastoesteradas-
ta valmistui ja Pudasjärvellä 
järjestettiin historian ensim-
mäiset kenttäkilpailut.

Kenttäratsastus on ns. 
ratsastuksen kuninkuuslaji – 
yhdistetty kilpailu, jossa rat-
sukko näyttää taitojaan niin 
kouluratsastuksessa, rataes-
teillä kuin haastavilla maas-
toesteillä. Maastoesteratojen 
vähyyden vuoksi Suomessa 
on vain noin kymmenkunta 
paikkaa, joissa kilpailuja pi-
detään. 

Pudasjärven maastoes-
teet ovat olleet maatalous-
työnjohtaja Kinnusen lempi-
lapsia liki koko opiston uran 
ajan. Sekä rataa että muita 
puitteita on vuosi vuodel-
ta kehitetty siten, että tänä 
vuonna viimein heltisi Suo-

men Ratsastajainliitolta siu-
naus järjestää arvokilpailut 
junioreille ja nuorille ratsas-
tajille.

Kenttäratsastus on vaati-
va kilpailumuoto järjestäjil-
le. Toimihenkilöitä tarvitaan 
tuplaten muihin ratsastusla-
jeihin nähden. Maastoestera-
dalla jokaiselle estetehtäväl-
le pitää olla oma tuomarinsa, 
sillä varsinainen tuomaristo 
ei ole näkemässä kuinka rat-
sukot suoriutuvat. 

Pudasjärvellä asian hoita-
vat ammattiopiston opiskeli-
jat, jotka perehdytetään teh-
tävään osana koulutustaan. 
Se on kilpailujen järjestämi-
sen edellytys, sillä pienehkön 
ratsastusseuran voimava-
roilla tämä tuskin onnistui-
si. Opiskelijoiden merkittävä 
osuus toimihenkilöistä sane-
li tällekin vuodelle kilpailu-
jen myöhäisen ajankohdan. 

Toisaalta syksyn myötä juuri 
puidut pellot tarjoavat oivan 
miljöön tapahtumalle.

Turvallisuuteen  
panostettu
Kenttäratsastus on viime 
vuosina ollut otsikoissa ikä-
vässä valossa: vakavat rat-
sastusonnettomuudet vai-
keimmalla kansainvälisellä 
tasolla ovat jopa herätelleet 
keskustelua lajin olympias-
tatuksen säilyttämisestä. 

Kinnunen kuitenkin 
muistuttaa, että huolellisel-
la radan suunnittelulla voi-
daan vaikuttaa turvallisuu-
teen merkittävästi. Esteiden 
materiaalit valitaan tark-
kaan, vaikka ne ovatkin 
usein hyvin luonnollisia, ku-
ten aitoja tukkeja, lammikoi-
ta, hautoja... Ennen kuin Pu-
dasjärvellä hypätään yhtään 
rataa, on vesieste pohjattu 
uudelleen varmasti pitäväk-
si, ponnistuspaikat siivottu 
ja varmistettu sorahiekalla 
ja jokainen este sijoiteltu si-

ten, että se on hevoselle ys-
tävällinen. Esteiden laadun 
ja paikkojen valinnassa ote-
taan huomioon jopa valon 
määrä ja suunta – hevosen 
täytyy kyetä hahmottamaan 
tehtävä hyvissä ajoin ennen 
ponnistusta eikä turhia opti-
sia harhoja saa olla.

Parhaimmillaan kenttä-
ratsastus tarjoaa katsojilleen 
upeaa viihdettä. Tämä on 
otettu Jyrkkäkosken radoilla 
huomioon siten, että oikein 
sijoittumalla katsoja näkee 
useamman tehtävän kerral-
la. Hannu Kinnunen toivoo-
kin, että hienot puitteet ja 
taidokas ratsastus houkut-
telisivat paikalle yhä useam-
man katsojan. 

Jos pelkästään ratsastus-
urheilu ei houkuta, on kil-
pailualueen välittömässä lä-
heisyydessä lauantaina 24.9. 
Syysmarkkinat -tapahtuma, 
josta löytyy kaikenlaista mu-
kavaa koko perheelle.

Minttu Pulliainen

Ratamestari Hannu Kinnunen pohtii pitäisikö harmaata 
tarkkuusestettä vielä muokata, jotta sen säleikkö ei ai-
heuttaisi hevosille hahmotusvaikeuksia väärässä valais-
tuksessa. Taustalla joukko esteitä, jotka odottavat sijoit-
telua maastoon

Luonnonmateriaaleista tulee hyviä esteitä. Tukit ja kivet muodostavat luonnollisen ko-
konaisuuden.

Myydään jäteastia peltinen, 
normaali kokoinen. Siisti lähes 
uutta vastaava. Hp. 15 €, puh. 
040 508 4673.

Myytävänä teollisuustontti 2400 
m2  Suojalinnan teollisuusalu-
eella. P. 0400 589 153.

Iskun kolmenistuttava sohva 20 
€. Philipsin tv 20 €, hyväkunt. 
Puh. 040 820 3619.

Pudasjärvi-lehdessä julkais-
tiin pari viikkoa sitten sit-
ten Rauni Räisäsen lähettä-
mä linnunpesän kuva, johon 
pyydettiin lukijoilta palau-
tetta. 

Tenho Kokko Kokkoky-
lästä arveli, että kuvassa nä-
kyy harmaasiepon poikasia. 
Lintu tekee pesän vähän mi-
hin sattuu. 

-Kerrankin se pesi mökil-
lämme seinää vasten olleen 
varsiluudan päälle. 

Olen kiinnostunut lin-
nuista, vaikka ikää on jo ker-
tynyt 70-vuotiaaksi. Lapsena 
minua kaverit tituleerasivat 
lintuspesialistiksi. Se lienee 
tullut siitä, kun äidin isä Kal-
le Koivukangas oli tunnet-
tu lintumies eli hän oli tai-
tava metsästäjä, joka ampui 
paljon lintuja ja oli muuten-
kin niistä kiinnostunut, ker-
toi Tenho Kokko. (ht)

Linnun pesässä 
harmaasiepon 
poikasia Nukketeatteri Sytkyt on Juha 

Laukkasen ja teatteriteknik-
ko Arto Ollikaisen kiertä-
vä ammattiteatteri. Sytkyt 
perustettiin 25 vuotta sitten 
ja nykyään esityksiä järjes-
tetään niin koti- kuin ulko-
mailla. 

Vuosittain esityksiä on 
lähes 250 kappaletta, mm. 

Nukketeatteri Sytkyjen syksyn uutuusesitys Pudasjärvelle
päiväkodeissa, lastenjuh-
lissa ja sairaaloissa. Lisäk-
si työtehtäviä tulee usein 
ulkomaille Suomen suur-
lähetystöiltä ja kotimaisilta 
suuryrityksiltä, tutuksi ovat 
tulleet esiintymismatkoil-
la mm. Thaimaa, Singapore, 
Etelä-Korea, Egypti ja Kii-
na. Nukketeatteri Sytkyt oli 

Teatterin tiedotuskeskuksen 
tilastojen mukaan vuonna 
2008 eniten ulkomailla vie-
raillut ryhmä 38 esityksellä. 
Toiseksi eniten kansantans-
sit. Rimpparemmi (30 esi-
tystä) ja kolmanneksi eniten 
Tero Saarinen Company (21 
esitystä).

Juha Laukkanen on valit-

tu myös Unicefin hyväntah-
don lähettilääksi. 

Sytkyjen uutuus, Juhani 
Aho ja Kapsäkki. juhlistaa 
Juhani Ahon 150-juhlavuot-
ta. Tarinoita Juhani Ahon 
retkistä Kallavedeltä Parii-
siin.

Juhani-pojalla oli muka-
na kapsäkki, kun lähti Iisal-

mesta kouluun Kuopiooon 
ja kirjailijana Ranskan mat-
kalla.

Tarina kirjailijasta nuk-
kien, aikakauden musiikin 
ja Juha Laukkasen kerron-
nan avulla. Teatteriesityksen 
kesto on noin 25 minuuttia. 
Esitys on Pudasjärven kirjas-
tossa 5.9. klo 18.

Nissan Primera.  Soitin, kah-
det renkaat ja katsastettu vm. 
94. Hyväkuntoinen  hp. 570 €, 
p.044-914 8508.

Myytävänä Corollan talviren-
kaat hyvät jako 4x100 Hp: 100 
€. P. 044-914 8508.

MYYDÄÄN MYYDÄÄN Pudasjärven kaupungissa on 
parhaillaan käynnissä kau-
punkisuunnitelman päivittä-
minen vuoteen 2018 saakka. 
Tämän viikon maanantaina 
29.8. tämä suunnitelma esi-
teltiin Pudasjärven yrittäjille 
Kulttuurikeskus Pohjantäh-
dessä järjestetyssä yrittäjäil-
lassa. Tilaisuuteen osallistui 
lähes 40 kunnan ja yrittäjien 
edustajaa.

Yrittäjäillasta on juttu ensi 
viikon lehdessä.

Yrittäjät evästivät 
kaupungin kehittämistä

Yritysesittelyssä myynti- ja markkinointipäällikkö Veli-
Pekka Luukkosen esitteli Kostak Oy:n toimintaa.



14 nro 35PUDASJÄRVI lehti

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 toimituk-
seen 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)
Taidenäyttely Luonnollista ja mielikuvituksellista Paavo Niskasaaren 
taidenäyttely Pudasjärven kirjastossa 1.9.-30.9. 
Nukketeatteriesitys Juhani Aho ja kapsäkki Pudasjärven kirjastossa 
5.9. klo 18. Esittää Juha laukkanen & Sytkyt.
Kurenkoskessa tanssit. 3.9. Ässien Jore Siltalan levyjulkkarit, 17.9. 
Jarkko Honkanen & Taiga,  21.9. Trio Naseva,  8.10. Eroottinen ilta Mr 
Lothar ja tytöt.  Rockari kauppa ym ohjelmaa, 15.10. Trio Tapani Nevala, 
22.10. Maarit Peltoniemi & Federal.
Hotelli iso-Syötteellä: 9.9. Joy Karaoke, 10.9. Bilebändi Mikkoa Wil-
kastus, Disco Snapsi baarissa, 16.9. Joy Karaoke, 17.9. Kake Randelin, Dis-
co Snapsi baarissa, 23.9. Joy Karaoke, 24.9. Tanssiorkesteri Crystal, Disco 
Snapsi baarissa, 30.9. Joy Karaoke, 1.10. Tanssiorkesteri Frisco, Disco 
Snapsi baarissa.
Jukka Nivakosken Maalauksia ja sarjakuvia 1.8.-31.8. Taidehuone 
Pudikissa. Avoinna ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu.                         
Huippukymppi juoksutapahtuma 16.-17.9. Iso-Syötteellä.
Kiihdytyspäivä lentokentällä la 10.9. Kauden viimeinen. Mahdollisuus 
tehdä omia ennätyksiä. Ks tarkemmin www.pudasjarvi.fi/tapahtumat.
Kansalliset kenttäratsastuskilpailut 24.9.-25.9. OSAO/Pudasjärven 
yksikkä Jyrkkäkoskentie 18. Syysmarkkinat Perinteiset syysmarkkinat 
OSAO/Pudasjärven yksikkä Jyrkkäkoskentie 18. 24.9. klo 10-15.

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 04.09.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

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

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

Pe   9.9. Joy Karaoke lippu 6€
La 10.9. Bilebändi Mikkoa Wilkastus, 
 Disco Snapsi baarissa, lippu 8€
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

Paikkana Syötteen Hiihtomaja
Opettajana valokuvaaja Piia Väyrynen
Järjestää Nuorten Tuki ry

VALOKUVAUSLEIRI
13-17 vuotiaille

Lähtö la 9.9.2011 klo 10.00 Nuokkarilta 
ja paluu su 10.9.klo 16.00 Nuokkarille

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 5.9.mennessä:
Kari 040 513 9470, Arto 040 871 1717
nuorten.tuki@pudasjarvelainen.com

facebook/nuortentuki

Teoriaa ja käytäntöä eri kuvaustilanteista: 
luonto-, muoto-, makro-, 
sininen hetki- ja yönmustakuvaukset. 
Mahdollisuus kokeilla digijärjestelmäkameraa.

14 osallistujaa, maksu 10 euroa, 
valokuvanäyttely myöhemmin syksyllä.

Mukaan oma kamera (pokkarikin käy), 
taskulamppu ja liinavaatteet tai makuupussi.

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.

Ässien biisinikkari 
Jore Siltala sooloilee
Ässät-yhtyeen säveltäjä-sa-
noittaja Jore Siltalan uutuus-
levyn julkkaritanssit ovat 
lauantaina 3.9 Kurenkoskes-
sa. Legendaariseen ravinto-
laan Jore teki ensimmäisen 
keikkansa jo 70-luvun alus-
sa basistina isoveli Beni Sil-
talan triossa. Ässätkin on 
keikkaillut paikassa useita 
kertoja. Ohjelmistoa onkin 
täydennetty tanssiyleisölle 
sopivammaksi kokemuksen 
pohjalta. Levyjulkistamis-
tanssien 25 ensimmäiselle on 
luvassa ilmainen Polte ve-
ressä pitkäsoitto. Illan aika-
na arvotaan myös uutuus-le-
vyjä.

”Olet lämmin tuuli” kap-
pale on Joren säveltämä ja 
sanat ovat Jorma Toiviaisen. 
Yleisön toivomuksesta syn-
tyi hempeä ja tunnelmalli-
nen balladi. Kappale on saa-
nut hyvän vastaanoton myös 
radioaalloilla. Keväällä Jore 
Siltala julkaisi ensimmäi-

sen pitkäsoiton omalla ni-
mellään. George Mallmsten 
säätiön myöntämä apura-
ha sävellystyöhön edesaut-
toi oman levyn julkaisussa. 
”Polte veressä” CD pitää si-
sällään tanssittavaa iskel-
mäkantria. Tekijätiedoista 
löytyvät Joren lisäksi sanoit-
tajat Jorma Toiviainen ja Jou-
ni Hakanpää, jotka ovat Suo-
men arvostetuimpia alallaan. 
Musiikkitoimittajat valitsi-
vat levyn sijalle kolme, kuu-
kauden levy äänestyksessä.

Ässät-yhtye ei keikkaile 
ihan joka viikonloppu. Jore 
päättikin täyttää kalenteria 
omalla ohjelmistollaan. Mu-
siikkina on Ässät-levytyksiä, 
omaa levytuotantoa ja tieten-
kin rehellistä tanssimusiik-
kia laidasta laitaan. Kuren-
koskessa hän soittaa myös 
uusia levyttämättömiä kap-
paleita, jotka pääsevät näin 
yleisön arvioitavaksi. (ht)

Jore Siltalan levyn-
julkistamistilaisuus 
on Kurenkoskessa 
ensi lauantaina 3.9.

Luppoveden vihkiäistilaisuuteen 
syötteelle la 10.9 klo 18.00

TERVETULOA

Yhteistyössä mökkiläiset, alueen yrittäjät, 
Pudasjärven kaupunki ja Metsähallitus

Ohjelmassa: 
kaupunginjohtajan tervehdys, 

sadat tulet syttyvät, 
musiikkiesityksiä, 

muita tervehdyksiä, 
mato-ongintaa lapsille, 

keskustelutilaisuus mökkiläisten 
asemasta ja yhteistyöstä alueen 

toimijoiden kanssa, 
ostettavissa keittoa, 

lettuja ja kahvia,  
Illan päätteeksi ilotulitus 

ja tanssitaan.

Tuotto Syötteen jouluvalojen hankintaan!

myös paikanpäälle tuotuna   
           

Poroille laadukasta

Puh. 044 990 8720

JÄKÄLÄÄ
MARAN KARAOKE (K-18) DISCO

PUDASJÄRVI 

10.9. Lasse Hoikka & Souvarit  SOUVAREIDEN ENNAKKOLIPUT 
MYYNNISSÄ TUURITUVALLA

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

LA 3.9. KLO 21.00-02.00
ANNIINA MATTILA 

& AVENUE
Puolen yön aikaan alkaa naisten tunti

Liput 12e/8e (alle 18v.)
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Lainaussali ma, ti, to ja pe klo 10-19
 ke klo 10-16
Lehtisali ma, ti, to ja pe klo 8-19
 ke klo 8-16

juhlapyhien aattona 10.00-15.00 
(lehtisali 8.00-15.00)

KIrJAsTON AuKIOLOAJAT 
1.9.2011 alkaen 

Pudasjärven kaupunginkirjasto
Puh. 040 826 6434
kirjasto@pudasjarvi.fi

Asmundi,Konttila,Ylisiurua alue, ilmoittakaa tämän-
vuoden vesimittarilukema, 15 pv.syyskuuta mennessä.

Vesihuollon turvaamiseksi.
Siuruan vesiosuuskunta raivaa vesijohtolinjoja ja 
sulkujen ympäristöä, osuuskunnan toiminta-alueella.

Lisätietoja.U.Degerström  040-1523914,040-5960783
R.Tapojärvi 040-1523903, 0400-918810

Sihteeri: 040-9624655 klo16.00 jälkeen 
siuruanvesiosuuskunta@gmail.com

pidetään ke 7.9. klo 18.00 Hotelli Iso-syötteellä
Samassa tilaisuudessa esitellään tulevan 
talvikauden markkinointisuunnitelma ja kampanjat.

Tervetuloa!

Iso-Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
syyskokous

Matkailuyhdistyksen hallitus

Terveyskeskuksen kokoushuoneella
ti 13.9.2011 klo 17.00
hallitus kokoontuu klo 16.00

suPEr AO 211
Sääntömääräinen syyskokous

Tervetuloa!

Nukketeatteriesitys

JUHANI AHO 
JA KAPSÄKKI

Tarinoita Juhani Ahon 
retkistä 

Kallavedeltä Pariisiin.

Esittää 

Juha Laukkanen 

& Sytkyt

Pudasjärven kirjastossa
5.9.2011 klo 18.00  
(kesto n. 25 min)

Vapaa pääsy 
Tervetuloa!

Oulunkaaren jäsenkuntien perhe-, terveys- ja vanhuspalve-
luiden työntekijät ovat siirtyneet Oulunkaaren kuntayhty-
män työntekijöiksi vuoden 2010 alusta ja kuntapalvelutoi-
miston henkilökunta vuoden 2009 alusta. Henkilökunnan 
palkat on päätetty tasoittaa vuosina 2010–2013. 

Palkkojen harmonisointi tarkoittaa, että vaativuustasol-
taan samaa tehtävää tekevät työntekijät saavat samansuu-
ruista palkkaa kuntayhtymän eri alueilla. Harmonisointi 
edellyttää työn vaativuuden arviointimallin yhtenäistämis-
tä ja osassa tehtäviä myös tehtävänkuvien uudistamista – 
ovathan palvelujen tuottamismallitkin joiltakin osin muut-
tuneet.

Yhtymähallituksen linjauksen mukaan palkkojen tasoi-
tus tehdään keskitasoon. Yhteensovittamisen vuosikustan-
nukseksi on arvioitu vuoden 2010 palkkatason mukaan 150 
000 euroa.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ja kunnallisen 
lääkärien virkaehtosopimuksen piiriin kuuluville työnteki-
jöille on tullut toukokuun alusta lähtien voimaan 1,2 pro-
sentin yleiskorotus. Lisäksi työehtosopimusten mukaan 
KVTES:n piiriin kuuluville maksettiin sadan euron suurui-
nen ja lääkärisopimuksen piiriin kuuluville 250 euron ker-
taerä.

Työehtosopimusten mukaan työnantajan kuului varata 
toukokuussa palkkojen korottamiseen niin sanottu järjeste-
lyvaraerä, joka on KVTES:n osalta 0,8 prosenttia ja kunnal-
lisen lääkärien virkaehtosopimuksen osalta 0,62 prosenttia 
kaikista maksetuista kuukausipalkoista.

Pääsopijajärjestöjen ja Tehy ry:n kanssa on sovittu, että 
toukokuun järjestelyerä käytetään Oulunkaarella palkkojen 
tasoittamiseen. Järjestelyerän suuruus on yhteensä 18 100 eu-
roa, josta harmonisointiin käytetään noin 16 500 euroa kuus-
sa. Loput summasta käytetään harmonisoinnin piiriin kuu-
lumattomien kokonaispalkkojen korotuksiin.

Palkat sovitetaan samaa tehtävää suorittavien tai muutoin 
samassa viiteryhmässä olevien keskiarvoon lukuun ottamat-
ta lähi- ja sairaanhoitajia, joilla yhteensovittamistasoksi tulee 
1935 euroa ja 2 200 euroa. Lähi- ja sairaanhoitajien ryhmissä 
työskennellään useilla eri nimikkeillä, ja ryhmään kuuluvat 
esimerkiksi kehitysvammatyössä toimivat ohjaajat.

Keskitason ylittävät tehtäväkohtaiset palkat säilyvät en-
nallaan, ja ylittävää osaa ei eroteta tässä vaiheessa erillisek-
si lisäksi. Palkkaero pienenee ja katoaa ajan mittaan sen jäl-
keen, kun työn vaativuusarviointi valmistuu ja sen mukaiset 
tavoitepalkat asetetaan. 

Yhteensovittamisessa palkat korjataan takautuvasti tou-
kokuun alusta alkaen. Korjatut palkat tulevat maksuun syys-
lokakuussa. Tehtäväkuvien laadinta ja työn vaativuuden ar-
viointityö aloitetaan tänä syksynä ja samalla yhtenäistetään 
myös henkilökohtaisen lisän määräytymisperusteet.

Oulunkaari tiedotus

Oulunkaari harmonisoi 
palkat ennakoitua aiemmin

Jäkälävaara-Mäntyjärvi tien 
peruskorjaus on alkamassa 
syyskuussa. Urakkasopimus 
on allekirjoitettu. 

Tie sijaitsee kahden kun-
nan, Posion ja Pudasjärven 
alueella. Hallinnollisesti se 
on yksityistie. Mutta sillä 
on huomattavasti läpikul-
ku-, metsätalous- ja virkis-
tyskäyttöliikennettä. Tie on 
päässyt vuosien mittaan huo-
noon kuntoon ja on perus-
korjauksen tarpeessa. Tien 
hoitokunta on saanut työ-
hön rahoitusta Lapin ELY-
keskukselta 50 prosenttia to-
teutuvista kustannuksista, 
sekä Pudasjärven kaupun-
gilta että Posion kunnalta 5 
000 euroa molemmilta. 

Urakasta saatiin aikaan 
kunnon kilpailu. Tarjouksia 
saatiin kahdeksalta urakoit-
sijalta. Urakkakilpailun voit-
ti paikallinen urakoitsijapari 
Eero Kouva ja Ari Väärälä.  

-Työt alkavat lähiviik-
koina. Tänä syksynä on tar-
koitus tehdä tien runkoon 

Peruskorjaus alkamassa 
Jäkälävaara-Mäntyjärvi tiellä

kohdistuvat rakentamistoi-
menpiteet. Työt keskeyte-
tään talveksi pakkaskau-
den alettua. Viimeistelytyöt 
tehdään touko-kesäkuussa 
2012, kertoo rakennuttaja-
konsulttina hankkeessa toi-
miva Topi Hyötylä Liidea 
Oy:stä. 

-Rakentaminen aiheuttaa 
tilapäisiä liikennekatkoksia 
tiellä, koska mm. kaikki 21 
rumpua uusitaan. Urakoit-
sija tiedottaa katkoksista en-
nakkoon. 

teksti Heimo Turunen
kuva Topi Hyötylä

Tienhoitokunnan puheenjohtaja Jussi Kuukasjärvi ja ra-
hastonhoitaja Lasse Kouva sekä urakoitsijat Ari Väärälä 
ja Eero Kouva urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuudes-
sa Pudasjärven Metsähallituksen toimitiloissa 26.8. 

Pudasjärven kirjastossa

Tervetuloa!

Luonnollista 
ja mieli-

kuvituksellista

Paavo Niskasaaren 
taidenäyttely

1.9.-30.9.2011

Pudasjärven hammashoito toimii 7.9.2011 alkaen 
hammashoitolan tiloissa. oulunkaari.com

Hammashoitolan 
remontti on valmis 

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

Pudasjärven kaupunki/
Liikuntapalvelut

TEHY Pudasjärven 
ammattiosasto 715

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

Jäsenet tervetuloa! 
Hallitus

Liikuntahallin 
ja koulujen
liikuntatilojen 

kauden 
2011- 2012 

käyttövuorojen 
palaveri.

Torstaina 
1.9 klo. 19.00 

liikuntahallilla.
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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

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


