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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 21.9.2011

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Perjantai 23.9.

Lippu 10€ 
sis. ep.  

Wintti 24-04

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

Lauantai 24.9.

Ravintolassa palvelemme: 8.10.  Eroottinen ilta Mr Lothar ja tytöt. 
 Rockari kauppa ym ohjelmaa
15.10. Trio Tapani Nevala 
22.10. Maarit Peltoniemi & Federal 

Keittiö avoinna joka 
päivä  klo 14.00-21.00  

 pizzaa

TULOSSA

Keskiviikko 21.9. 
Päivätanssit alk. klo 16- 
Suopanki-orkesterin tahtiin!!!

Trio Naseva
Lippu 4€ sis. ep.

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

KARAOKE Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04

TERVETULOA!

Suljemme puutarhan pe 23.09. klo 18
Toivotamme kaikille oikein mukavaa syksyä !

PENSAAT    5,- 
MONIVUOTISET KUKAT    10,- / kassi

KOMEAT KELLOKANERVAT JA  CALLUNAT !

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 
Avoinna: ma-pe 9-18

KORISTEPUUT    
-30  %

Vielä ehtii istuttelemaan

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

149

OHRARIESKA
3kpl/660g

pss

PIRTEÄT PULLAT
5kpl/300g

199 pss

BROILERIN 
FILEESUIKALE
400g

pkt

PERINTEINEN
HIILOSMAKKARA
400g

pkt

DOMINO MANSIKKA 
TÄYTEKEKSI 350g

SPIRITS
MUROKEKSI
400g

1€

CROCO
SUOLAKEKSI
200g

PEHMEÄ TOFFEE
350 - 400g

-KANERVA
-CALLUNA
-HOPEALANKA

pkt

TINTTI
TALIPALLOT
30kpl

695

KARKKIPUSSIT
120g

1€

TINTTI
MAAPÄHKINÖITÄ
ULKOLINNUILLE
5,5kg

169

4kpl

pkt 299

249

SYYSUUTTA!!

10€ 1995 pussi

uutuus!!

199

-Hunajamarinoitu
-Pehmeänpippurinen

1€ pkt

-hedelmä
-Kerma
-Hopealaku

pss

sanko sanko

Kellokanervat 4 kpl/10€  8kpl/16,50
Isot callunat 3 kpl/10€

TRACKER
esittelypäivä to 22.9.2011
alkaen klo 11.00
KATSO ILMOITUS SIVULLA 7

KOILL ISTELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

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

Puh. 0400 576 745

Tutut ja turvalliset, 
parhaana palkitut 
Hunajatuvan hunajat
pe 23.9 klo 9-16 
K-Supermarketin edessä
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Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

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

Lehden sivulla 
on 6-palstaa

Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

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

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

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

Hartauskirjoitus

MINUN KIRKKONI

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Nälkäpäiväkeräyksellä auttamaan

Arvo Tolkkinen jakoi S-marketin parkkipaikalla turvaliivit ja lippaat OAKK:n aikuisopis-
kelijoiden lähihoitajaryhmälle.

Punaisen Ristin Nälkäpäi-
väkeräys toteutettiin Pudas-
järvellä 15-17.9. Keräysjoh-
taja Arvo Tolkkinen kertoi, 

että kerääjiä oli kahtena päi-
vänä peräti 49, joiden lippai-
siin kertyi 2737 euron kerä-
ystuotto. 

Maria Luis ja Jaana Valkola suorittivat lipaskeräystä S-
marketin edustalla. Ensimmäinen tunti vaikutti vilkkaalta. 

Ilahduttavaa oli useiden 
maahanmuuttajien ilmoit-
tautuminen mukaan Nuo-
ren turvapaikan hakijan po-
lun organisoimana. Useita 
kerääjiä oli myös lähihoitaja-
opiskelijoista, jotka ovat ol-
leet mukana kerääjinä myös 
edellisinä vuosina. Keräys 
toteutettiin lipaskeräykse-
nä kauppojen ja huoltamo-
jen edustoilla. Keräysjohta-
ja Arvo Tolkkinen oli itsekin 
K-Supermarketin pihalla ke-
rääjänä ja piti siinä samalla 
tukikohtaa. 

Vuosi 2011 on Euroopan 
vapaaehtoistoiminnan tee-
mavuosi. Sen kunniaksi Pu-
nainen Risti nosti Nälkäpäi-
vänä esiin järjestön todelliset 
tekijät – vapaaehtoiset. 

Teksti Heimo Turunen 
Kuvat Asko Kurki

”Kellot kaikuu, kellot temppelin…”

On pyhäaamu. Ukki on avannut radion ja istahtanut kei-
nutuoliin. Siinä hän valmistautuu kuuntelemaan radiokirk-
koa ja selailee virsikirjaansa. Kirjoitan Kainuun Sanomain 
reunaan virret, jotka jumalanpalveluksessa lauletaan. En 
muista silti koskaan kuulleeni ukin niitä itse laulavan. Lap-
sia on kielletty mekastamasta kirkonmenojen aikana. Koti 
on jo lauantai-iltana  laitettu muutenkin pyhäkuntoon, liinat 
pöydille ja matot lattioille.

”Nyt on Herran pyhäpäivä, päivä parahin.”

Nämä tunnelmat lapsuuden ”kirkosta” ovat eläväs-
ti mielessä. Maaseutukylistä järjestyi harvoin kirkkokyyte-
jä. Vuosien varrella olen useasti miettinyt, mikä on minun 
kotikirkkoni ja mitä se kulloinkin minulle merkitsee. Onko 
se kirkkorakennus, seurakunnan yhteinen jumalanpalvelus 
tai elämään läheisesti liittyen ja vahvasti muistoja herättä-
vä tapahtuma? Usein se on kuitenkin paikka tai tilaisuus, 
jossa voi rauhoittua ja kokea jotain pyhää. Näitä hetkiä me 
jokainen tarvitsemme. Milloin olen istunut Roomassa Pie-
tarin kirkon portailla suuren turistijoukon keskellä tai tal-
lustellut Inarissa polkua pitkin Pielpajärven erämaakirkon 
hiljaisuuteen. Lapsuuden kotimaisemissa marjaretkillä koen 
usein samaa, mitä Immi Hellen ”Paimenpoika” – runossaan 
tuo esille.

”Nyt metsä kirkkoni olla saa, voi täälläi palvella Jumalaa, mun 
urkuni kauniit, soikaa…”

Tiekirkot palvelevat kesäisin matkailijoita. Monille voi 
olla helpompi poiketa turistina ”taivaalliseen taukopaik-
kaan” ihailemaan ja hiljentymään. Rohkaisen sinua saapu-
maan sunnuntaina  messuun siihen kirkkoon, mikä kulloin-
kin tuntuu elämäntilanteeseesi sopivammalta. Radiokirkko 
kuuluu ainakin joka kodissa.

  ” Kuule ääntä, kirkon kellojen, 
  riennä, hartain mielin riennä 
  Herran huoneeseen” 
  (Immi Hellen)

                           
  Tuulikki Tihinen

Messu seurakuntakodissa 
su 25.9.  klo 10, Juha Kuk-
kurainen, Pirjo Juntunen 
(SANSA), Jukka Jaakkola. 
Sanansaattajien kirkkopyhä, 
kirkkokahvit ja lähetystilai-
suus.

Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 25.9. klo 12.  
Pyhäkouluun voit tulla yk-
sin tai vanhemman kanssa.
Kuorot: Vox Margarita ke 
21.9. klo 18, lapsikuoro to 
22.9. klo 17-17.45. Eläkeläis-
ten musiikkipiiri ke 21.9. klo 
13, kirkkokuoro to 22.9. klo 
18. Sarakylän kappelikuoro 
to 22.9. klo 18.45.
Ystävän kammarin retki ti 
20.9. Korpiselle, lähtö seu-
rakuntakodilta klo 9.00, pa-
luun. 15.30.
Kuulovammaisten kerho 
seurakuntakodissa ti 27.9. 
klo 11., mukana Sampo 
Laakkonen.
Sauvakävelyilta Liepeessä 
tiistaisin klo 18. Iltapala ja il-
tahartaus.
Lähetystyö: Kirpputorin 
suunnittelupalaveri ti 27.9. 
klo 15.00 kirpputorin tilois-
sa – talkoolaiset piipahta-

kaa kahvikupposen äärelle 
keskustelemaan syksyn toi-
minnasta, myös uusia tal-
koolaisia odotellaan mu-
kaan - tervetuloa. Kirpputori 
avoinna ke 28.9. klo 10-13.
Rovastikunnallinen NUOR-
TEN YÖ  rippikoulun käy-
neille nuorille pe 30.9. klo 
19 – la 1.10. klo 07., ilmoit-
tautuminen ke 21.9. men-
nessä Markolle, marko.vay-
rynen@evl.fi / 040-7524387 
tai Tiinalle, tiina.inkeroi-
nen@evl.fi / 040-5714636.
Rippikoulua seurakunta-
kodissa la 24.9 klo 10-13.15, 
ryhmät C ja ERÄ.
Syksyn ensimmäinen Il-
takahvila Rönö pe 23.9. 
klo 18-22, rippikoululaisil-
la mahdollisuus saada muu 
käynti-merkintä, olethan 
paikalla viimeistään klo 19. 
Tervetuloa!

Varhaisnuorten puuhaker-
ho 7-10 vuotiaille, tiistaisin 
17-18.30 Rönössä.
Varhaisnuorten puuhaker-
ho 6-12 vuotiaille, tiistaisin 
klo 17-18.30 Livon koululla.
Partio keskiviikkoisin,  seu-
rakuntatalon nuorisosalis-
sa: Sudenpennut (7-9 v) klo 
17-18, Seikkailijat (10-12 v) 
klo 18-19, Tarpojat (12-15 v) 
klo 19-20. Kaikkiin ryhmiin 
mahtuu uusia partiolaisia. 
Lisätietoja tiina.inkeroinen@
evl.fi, tai 040-5714636.
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 21.9. ja to 22.9. klo 
10 – 13 ja Livon koululla ma 
26.9.  klo 10 -13.
Lapsiparkki seurakuntako-
din  päiväkerhotiloissa ma 
26.9.  klo 10- 13.
Rauhanyhdistys: Lähetys-
seurat:  Hetekylässä Lee-
na ja Tauno Kujalalla ti 20.9. 

klo 18, Yli-Livolla Eija ja Jou-
ni Seppälällä ke 21.9. klo 19. 
Iinattijärvellä Salli Vähä-
kuopuksella to 22.9. klo 18, 
Jongulla  Annukka ja Urpo 
Illikaisella pe 23.9. klo 18, Er-
vastissa ry:n mökillä la 24.9. 
klo 18 ja Kurenalla seura-
kuntakodissa su 25.9. klo 17 
(Osmo Alamäki, Antti Rau-
takoski). Käsityöilta Sara-
kylässä Pasi Kummalalla pe 
23.9. klo 19 ja lauluseurat Sa-
rakylässä Arto Nurmelalla 
su 25.9. klo 19. Seurat Pau-
li Pähtilällä su 25.9. klo 13 
(Matti Pennanen, Niilo Nis-
silä).
Kastettu: Jonna Kristiina Pir-
nes
Avioliittoon vihitty: Jukka 
Tuomas Puolakanaho ja Jo-
hanna Marja Kallio
Haudattu: Esa Jaakko  Lasa-
nen 45 v
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

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

Kiinteistönomistajat Pudasjärvellä

Hyödynnä verovähennys, max 6000,00€ tal.työn osuudesta.

Lisää valaistuksia, vaaleita sisustusmateriaaleja ym..
Sauna pesuhuone, keittiöremontit täydellisenä.
Myös kaikkea muuta rakennus- ja remonttityötä, urakkatyönä tai
tuntiveloituksella.
Asentajillamme sertifikaatit, koulutus työhön.
Omalta paikkakunnalta ostettu palvelu työllistää pudasjärveläisiä työn-
tekijöitä/veronmaksajia.
Myös Mökkitalkkaripalvelut, Suomen mokkitalkkarit.fi

Syksy on hyvää aikaa tehdä sisällä remonttia

lauantaina 24.9.2011 klo 10-15
OSAO/Pudasjärven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18 A

12.30 MUSAA Livenä! Mamma ja mesikämmen, lastenlauluduo
14.00 HUUTOKAUPPA 
15.00 Grillikatoksen arvonta (Kontiotuotteen lahjoittama katos)

Tervetuloa!

Lauantaina kilpaillaan koulu- ja rataesteratsastuksessa, 
sunnuntaina maastoesteillä. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Kenttäalueella grillimakkaroiden ja karkkien myyntiä!

Lauantai-sunnuntai 24-25.9
Junioreiden ja nuorten ratsastajien 
SUOMEN MESTARUUSTASON

kenttäratsastuskilpailut Jyrkkäkoskella

Klo 10 alkaen markkinakojut ja 
suorituspaikat auki

Syysmarkkinat

RUOKALA 
avoinna 10.30–14.30

lihakeittoa, herne-
keittoa, jälkiruokana

vatkattu puolukkapuuro
Hinta aikuiset 6 e, 

lapset: 3,50 

- Ammattialat esittäytyvät 
 NON STOP muotinäytöksenä
- Ohjelmaa lapsille
- Talutusratsastus 
- Pieneläinnäyttely 4H ja yksityiset 
- Lasten ja nuorten vaatteiden ja tavaroiden kirpputori
- Polkutraktori ajoa sekä kilpailu lapsille
- Oppilaskunnan sisäkahvio ja kota, grillikota-arpoja
- Cafe Heinämies MTK Pudasjärvi
- Maatalouskoneiden ja laitteiden esittelyä
-  Tykylevits Livenä lavalla!!!

Kirpputoriasiat p. 040 514 2127
Myyntipaikka-asiat p. 050 575 8307

Tässä ovat koululaisten vanhemmat jättämässä lapsiaan autokyydistä pois oikeassa 
paikassa jalkakäytävän vieressä. 

Hilimat koululaisten 
liikenneturvallisuusasialla

Naisleijonat Hilimoista Vuokko Ulander, Raija Niemelä, Brita Hemmilä ja Pirkko Polvi 
keskustelemassa rehtori Marja-Leena Törrön kanssa koululaisliikenteen sujuvuudesta 
ja olisiko siinä jotain parannettavaa.

Suomen Lions-Liiton ja Ker-
hokeskus- koulutyön tuki 
ry:n yhteistyöprojekti Hyvä 
kaveri- kampanjan merkeis-
sä sekä Opetushallituksen 
valtakunnalliseen liikenne-
turvallisuusviikkoon liittyen 
leijonien naisklubi Pudasjär-
ven Hilimat lähti liikkeelle 
pyrkien edistämään koulu-
laisten liikenneturvallisuut-
ta. He jalkautuivat maanan-
taiaamuna 19.9 Kurenalan 
koulun alueelle kouluun tu-
lemisen aikaan. Naisleijonat 

opastivat vanhempia pysäh-
tymään oikeaan paikkaan jät-
täessään koululaisia. Autoili-
joiden pitäisi ajaa U-kaarteen 
kautta jalkakäytävän viereen 
ja pysähtyä tarpeeksi kau-
as, ettei liikenne ruuhkaudu. 
Ennen U-kaarretta ei saa py-
sähtyä eikä pysäköidä.  

-Talviaikaan erityisesti 
voi olla ruuhkaa ja yhdenkin 
auton pysähtyminen vää-
rään paikkaan voi aiheuttaa 
aikamoisen liikenneruuh-
kan, kertoi Hilimojen luona 

vieraillut rehtori Marja-Lee-
na Törrö. 

Hän totesi, että aamuisin 
on koulun puolelta useita 
avustajia vastaanottamassa 
sekä taksilla että linja-autol-
la tulevia koululaisia. 

-Vilkkaasta aamu- ja ilta-
päiväliikenteestä huolimat-
ta ei ole sattunut vahinko-
ja. Liikenneturvallisuutta ei 
kuitenkaan koskaan koroste-
ta liikaa, totesi Törrö. (ht)

Seitsemänkymmentä rat-
sukkoa on ilmoittautunut 
viikonloppuna käytäviin 
kansallisiin kenttäratsastus-
kilpailuihin Jyrkkäkoskel-
la. Vaativassa luokassa kil-
paillaan nuorten ratsastajien 
ja helpossa luokassa junio-
reiden Suomen mestaruus. 
Myös Racing Kenttä-Trophy 
-kilpailusarjan ratkaiseva 
osakilpailu nähdään Jyrkkä-
koskella.

Luvassa lienee mielen-
kiintoinen ja tasokas kilpa. 
Mukaan ovat ilmoittautu-
neet junioreiden ja nuorten 
Pohjoismaiden mestaruu-
den aiemmin kesällä voitta-
neesta Suomen joukkueesta 
ratsukot Martina Häggblom 
– Penelope IV ja Veera Pel-
tokangas – Rosedorn. Hei-
dän lisäkseen vaativas-
sa luokassa nähdään juuri 
EM-kilpailuista kotiutunut 

Kenttäratsastusmestaruuksia
ratkotaan viikonloppuna

joukkuetoveri Lotta Välimä-
ki toisella kilpahevosellaan 
Grace Glenwood. Välimäki 
onnistui Portugalissa ratsas-
tamaan maastoestekokeessa 
kilpailun parhaan tuloksen; 
puhtaasti ja liki täydellises-
ti ihanneajassa. Ratsuna toi-
mi täysiverihevonen Desert 
Rock xx. Hetken jopa mitali-
kahinoissa mukana ollut rat-
sukko sijoittui lopulta rata-
estekokeen virheiden vuoksi 
sijalle 25.

Pudasjärven kilpailut tar-
joavat näytön paikan monen 
tasoisille ratsukoille. Tutus-
tumisluokassa paremmuu-
desta kamppailevat Pohjois-
Suomen omat ratsukot. Niin 
seniorien, junioreiden kuin 
poniratsastajien aluemesta-
ruus selviää sunnuntai-ilta-
päivään mennessä. 

Oulun seudun ammatti-
opisto tarjoaa Pudasjärven 

Ratsastajien kilpailuille sopi-
vat puitteet ja ammattitaitoi-
sen henkilökunnan. Jyrkkä-
kosken kankaat on valjastettu 
toistaiseksi tärkeimpään koi-
tokseensa huolella. Maasto-
esteet on kunnostettu ja osit-
tain rakennettu uudestaan.

Ovatko tehtävät helppo-
ja vai vaikeita, se nähdään 
viikonloppuna. Kilpailut al-
kavat lauantaina koulurat-
sastuksella, jonka jälkeen 
ratsukot jatkavat iltapäivän 
rataesteille. Sunnuntaina 
käydään viimeinen ja vaati-
vin osuus maastoesteillä. 

Ammattiopiston pihapii-
ri tarjoaa lauantaina myös 
Syysmarkkinat klo 10-15.

Kumpaankin tapahtu-
maan on vapaa pääsy.

Minttu Pulliainen
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Leiri aloitettiin kurssilais-
ten kameroihin tutustumal-
la. Samalla kerrattiin valo-
kuvauksen teoriaa.

-Usein luullaan että pa-
rempaan ja kalliimpaan ka-
meraan vaihtamalla kuvat 

Harjoittelulla ja opiskelemalla mestariksi
Pudasjärven Nuorten Tuki ry järjesti 

valokuvausleirin Syötteellä 10. –11.9. Kurssin 
opettajana toimi valokuvaaja Piia Väyrynen 

Kiimingistä. Osallistujina oli yhdeksän 12 – 17 
-vuotiasta nuorta. Leirillä otetuista kuvista 

järjestetään myöhemmin näyttely. 

paranee. Näinhän asia ei 
suinkaan ole, vaan harjoit-
telu ja opiskelu tekee mes-
tarin. Parhaat valokuvaajat 
ovatkin hyvin luovia työs-
sään. Ideat tulee kehitellä jo 
ennen kuvausta. Usein aloit-

telija keskittyy liikaa koh-
teen kuvaamiseen, ja unoh-
detaan tausta. Tausta on 
aivan yhtä tärkeä hyvän ku-
van kannalta kuin varsinai-
nen kohde. Siispä pienellä 
kameran tai kuvaajan liik-
keellä pystyy taustan saa-
maan huomattavasti parem-
maksi. Monesti muutaman 
metrin kävelemällä, kyykis-
tymällä tai puistonpenkil-
le nousemalla saa kuvaan 
uudenlaisen, mielenkiintoi-
semman kuvakulman. Suu-
rin osa aloittelijoiden kuvista 
näyttää aloittelijoiden kuvil-
ta juuri huolimattoman taus-
tan takia, valisti Piia Väyry-
nen. 

-Myös yksinkertainen on 
yleensä kaunista. Liian mon-
ta kohdetta samassa kuvas-
sa tekee siitä sekavan. Li-
säksi kuvan kohteen pitää 
olla tarkka. Epätarkka kuva 
ei ikinä ole kivannäköinen. 
Kohde saa kuvassa myös 
enemmän tilaa kun se ei ole 
aivan keskellä. Maisemaku-
vissakaan horisontti ei saa 
olla keskellä kuvaa. Horison-
tin pitää kulkea joko 1/3 ylä-
reunasta tai 1/3 alareunasta, 
riippuen halutaanko koros-

taa taivasta vai maata.
-Vastavalo on monille vai-

kea, kuvia tuhoava asia. Sil-
lä saat kuitenkin valokuviin 
kauniin graafisen, jopa maa-
lauksellisen ilmeen. Myötä-
valo on teknisesti kaikkein 
helpoin valaistus. Kohtee-
seen tulevat sävyerot synty-
vät siitä, miten voimakkaas-
ti kohteen eri osat heijastavat 
valoa. Sivuvalo tuo parem-
min esiin kohteen muodot 
valon ja varjon vaihtelun 
avulla. Sivuvalossa filmin 

Pudasjärven Nuorten Tuki 
ry:n valokuvausleiriläiset 
suorittivat pienen gallupin 
Luppoveden avajaisissa.
Kysymykset kuuluivat
1. Mikä on kaunein ruskan 
väri?
2. Mitä asioita valokuvaat?
3. Millaisen kameran omis-
tat?
Gallupin kyselyn ja kuva-
ukset toteuttivat Anniina 
Blomster, Heidi Roininen ja 
Suvi Roininen.

Juha Kuukasjärvi, Syöte
1. Oranssi, 2. Maisemia, 3. 
Kamerapuhelin

Milla Soininen, Oulu
1. Punainen, 2. Luontoa, 3. 
Olympus-digikamera.

Mikko Utriainen, Haukipu-
das
1. Punainen, 2. Kaikkea, 3. 
Canon

ja kuvaajan taidot joutuvat 
paljon enemmän koetuksel-
le kuin myötävalossa, mut-
ta tuloskin on onnistues-
saan palkitseva. Jännimmät 
kuvat syntyvät yleensä vas-
tavaloon, varsinkin silloin, 
kun kuvassa on osittain lä-
pinäkyviä, kuultavia kohtei-
ta. Tällaisia ovat kasvien leh-
det, lasiesineet, hiukset jne. 
Vastavalo oikein näytettynä 
myös irrottaa kohteen taus-
tastaan upealla tavalla, ker-
toi Väyrynen.

-Henkilökuvauksessa ku-
vattavan kohteen tulee saada 
loistaa. Käyttämällä ilmei-
tä, liikkeitä ja eleitä saadaan 
kuviin mielenkiintoa. Hämä-
rässä tai yöllä kuvaamisesta 
tekee haasteellista vähäinen 
valo. Valon määrää kuvas-
sa voidaan digitaalises-
sa kuvaamisessa kasvattaa 
kolmella eri tavalla, valotus-
aikaa pidentämällä, aukkoa 
suurentamalla, tai digitaali-
sen sensorin valoherkkyyt-
tä kasvattamalla (ISO -arvo). 
Usein on kuitenkin täytettä-
vä kohteesta riippuen täyte-
valoa esimerkiksi salamava-
loa.

Lauantaipäivää jatkettiin 
makrokuvauksella kuvaa-
malla kaikkea pientä luon-
nosta, esimerkiksi marjoja ja 
kasveja. Iltapäivällä tehtiin 
muotokuvausta, jonka jäl-
keen lähdettiin Luppoveden 
avajaisiin valokuvaamaan ja 
tekemään gallup-kyselyä va-
lokuvaamisesta. Avajaisissa 
saatiin kuvattua hieno ilotu-
litus. Lopuksi oli hiihtoma-
jalla valomaalausta.

Sunnuntaina kuvattiin 
vielä Syötteen luontopolulla 
ja Iso-Syötteen huipulla. Li-
säksi tutustuttiin Pertti Kaik-
kosen luontokuviin Syötteen 
luontokeskuksessa. (ALi)

GALLUP

Puolukat kutsuu... Toimitukseen tuli toinen toistaan upe-
ampia valokuvauskurssilaisten ottamia kuvia. Kun kaikki 
eivät mahdu lehteen, valitsimme mielestämme parhaan 
kuvan, jonka on ottanut Salla Petäjäjärvi. Leirillä otetuista 
kuvista on luvassa myöhemmin näyttely.

”Tausta on aivan 
yhtä tärkeä hy-
vän kuvan kan-
nalta kuin var-
sinainen kohde. 
Muutaman met-
rin kävelemäl-

lä, kyykistymällä 
tai puistonpenkil-
le nousemalla saa 
kuvaan uudenlai-
sen, mielenkiin-

toisemman kuva-
kulman.”

Syysmyyjäiset Rauhanyhdistyksellä

Myyjäistavaroiden kauppa 
alkoi käydä alusta lähtien 
vilkkaana. 

Pudasjärven Rauhanyhdis-
tyksellä järjestettiin perintei-
set syysmyyjäiset perjantai-
na 16.9. Oman paikkakunnan 
väen lisäksi myyjäisiin osal-
listuivat opistoseurojen toi-
mikunnan jäsenet Koillis-
maalta, Kiimingistä ja sen 

lähikunnista. Aluksi oli ruo-
kailu, jossa oli tarjolla to-
maattinen jauhelihakeitto 
ja pannacotta jälkiruokaa. 
Myyntipöydillä oli laatikko-
ruokia, leivonnaisia, kakku-
ja, pullaa, piirakoita ym. Vä-
lillä oli narunvetoa, arvontaa 

sekä lapsille omaa ohjelmaa. 
Ilta päättyi hartaushetkeen. 

Tämänkertaisten myy-
jäisten vastuuhenkilö Hannu 
Heikkilä kertoi, että Rauhan-
yhdistyksellä on myyjäiset 
neljä kertaa vuodessa, joista 
järjestämisvastuu on jaettu 

vuoron perään Lakarin (Ii-
joen pohjoispuoli) ja Centru-
min (joen eteläpuoli) alueen 
väelle. Helmikuun tapahtu-
masta ovat miehet vastuus-
sa. Lisäksi on nuorten pie-
nimuotoisemmat myyjäiset. 
Joulumyyjäiset ovat suu-
rimmat ja niissä etenkin laa-
tikkoruoat viedään kilvan 
myyntipöydiltä. (ht)

Myyjäisten alkamista odottaessa kuulumisia vaihtamas-
sa Seppo Leppänen, Leena Heikkinen, Hannu Heikkilä 
ja Risto Lauhikari. 

Arvan ostossa ja muun 
muassa voittoina olevaa 
lasten polkuautoa tavoit-
telemassa Markku Pelttari, 
joka kertoi olevansa myy-
jäisten vakiokävijä. Arpoja 
myymässä Maire ja Soini 
Juujärvi. 

Piia Väyrynen
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Pudasjärven kaupungin-
talolla pidettiin keskiviik-
koiltana 8.9 tilaisuus, jossa 
esiteltiin Iijokivarren yleis-
kaavaa kutsutuille sidosryh-
mille. Menneen kesän aikana 
oli jo pidetty yleisötilaisuu-
det kansalaisopistolla ja Ki-
pinässä. Osallistujat olivat 
kiinnostuneita siitä, miten 
kaavoitus etenee? Kaavoi-
tustekstissä todettiin virhei-
tä muun muassa mukana 
oli Kollaja-allas, vaikka se 
on kuopattu. Tulvakorkeu-
det olivat myös vääriä, sillä 
vuoden 1982 tulvan mukai-
set rajat on otettava toimin-
nan rajoiksi ja tulvakorkeu-
det huomioitava kaavassa.

Kaavoitus todettiin erit-
täin mielenkiintoiseksi, mo-
nitahoiseksi, haastavaksikin, 
mutta hyödylliseksi toimen-
piteeksi. Osallistujat kertoi-
vat odottavansa mielenkiin-
nolla seuraavaa tilaisuutta 
osallistua ja vaikuttaa.

Keskellä virtaa Iijo-
ki – sanotaan. Joki on meil-
le monelle tärkeä elementti, 
maamerkki, kotijoki, mie-
lenrauhan palauttaja, sie-
lunmaisema, harrastusym-
päristö jne. Koko pitäjän 
halkivirtaavana ei ole sa-
mantekevää miten sitä käy-
tetään ja ennen kaikkea mi-
ten sen rannat rakennetaan. 
Vaikutukset ovat näkyviä ja 
pitkäaikaisia. Joki on yhtei-
nen pääomamme, jota tulee 
käyttää hallitusti ja suunni-
tellusti.

Kaavoituksella ohjataan 
rakentamista ja käyttömah-
dollisuuksia haluamaamme 
suuntaan. Tavoitteena on 
toimiva ja käyttökelpoinen 
aluerakenne myös joen ym-
päristössä. 

Kaupungin maanmittaus-
insinööri Markku Mattinen 
toivotti läsnäolijat tervetul-
leeksi ja avasi kaavoitusti-
lannetta muutamalla sanal-
la samalla kun nautimme 
maukkaat pullakahvit.

Varsinaisen asiaesittelyn 
aloitti Airix Ympäristö Oy:stä 
arkkitehti, projektipäällik-
kö Riitta Yrjänheikki, joka 
”madonnat” (mikrofonin) 
paikalleen saatuaan kertoi 
taustoja ja tarkoitusta asian-
tuntemuksella ja seikkape-
räisesti. Rantayleiskaava laa-
ditaan koko Iijoen pääuoman 
alueelle Kipinästä Taivalkos-
ken rajalle saakka, paitsi Ku-
renalan kohdalle, jossa asia 
on jo hoidettu aikaisemmin. 
Kaavoituksella haetaan par-
haat ja sopivimmat raken-
tamis-, palvelu, ja muuhun 
käyttöön soveltuvat alueet. 
Virkistys- ja kalastusalueet 
luovat erittäin mielenkiintoi-
sia näkymiä jokivarren käyt-
täjille. Yleisperiaatteena pi-
detään että käyttökelpoisista 
ranta-alueista puolet säilyte-
tään vapaana rakentamises-

Iijokivarren rantayleiskaava luo uusia 
mahdollisuuksia asukkaille ja matkailulle

ta virkistyskäyttöön. Näin 
rantakalastus, retkeily ja 
muut jokamiehen oikeuteen 
perustuvat mahdollisuudet 
säilyvät.

Perusselvityksen yhte-
ydessä on kartoitettu mm. 
luonto- maisema- argeologi-
set- ja muut tärkeät ja huol-
tapidettävät alueet ja koh-
teet. Ison joen rantamilla on 
paljon mielenkiintoisia pe-
rinnemaisemia, joiden säi-
lyttämistä tuetaan julkisin 
varoin.

Luontoselvitys toi esille 
mm. arvokkaita lintuvesiä 
Pudasjärven ja Sotkajärven 
alueelta. Yleensäkin luon-
non monimuotoisuus on tär-
keä arvo ja sitä kannatta var-
jella. Eri lajien kirjo on aika 
mahtava alueellamme.

Kaavan laatimistyötä on 
tehty viiden kilometrin pät-
kissä ja kultakin pätkältä on 
inventoitu myös arvokkaat 
kulttuurikohteet kuten en-
nen vuotta 1960 rakennetut 
rakennukset. Rakennusten 
ja pihapiirien kunto, käyttö- 
ja säilymismahdollisuudet 
on arvioitu ja dokumentoi-
tu. Myöhemmin arvioidaan, 
millaisia toimenpiteitä ne 
vaativat.  Väestö, asutus, tul-
va-alueet, emätila – kantati-
la-suhteet, vapaat ranta-alu-
eet, tasapuolinen kohtelu 
jne. Kaavoitus on todella laa-
ja monitahoinen asia.

Kaavoituksesta on tehty 
myös asukaskysely ja vas-
tauksia tuli aika runsaasti – 
212 kappaletta. 

Paluumuuttajista 
elinvoimaa kylille
Illan varsinainen juttu oli 
ryhmätöiden perusteella 
saadut palautteet. Ryhmi-
en aiheet olivat : Asuminen, 
elinkeinot ja matkailu sekä 
virkistys. Puheensorina oli 
ryhmissä melkoinen kun pu-
rimme toiveitamme ja tieto-
jamme enimmäkseen yhtä 
aikaa puhuen, mutta välil-

lä toisiamme kuunnellenkin. 
Tulosta syntyi ja parin tällai-
sen illan jälkeen asiantunti-
joilla ja kaavan laatijoilla oli-
si paljon uusia ideoita työnsä 
tueksi.

Asuminen: Paluumuutta-
jat tuovat elinvoimaa kylille. 
Mökkiläiset tärkeä lisä kylän 
elämään. On hyvä että mök-
kiläiset ja vakinaiset asuk-
kaat ovat yhdessä ja ”sekai-
sin” kylällä. Yhteisöllisyys 
on erittäin tärkeää ja se luo 
vetovoimaa ja yhteishenkeä. 
Harrastusmahdollisuudet 
vetävät kylälle, jossa met-
sästys ja kalastusmahdolli-
suudet ovat tärkeimmät. Ul-
komaalaisille turisteille ja 
ystäville koko kylän elämä 
kaikkine mahdollisuuksi-
neen on mitä parhainta ek-
sotiikkaa. 

Tilojen säilyminen suvus-
sa koettiin tärkeäksi. Nuor-
ten kiinnostus on vaihtele-
vaa. Asukkaat ymmärtävät, 
että kunnallistekniikka ei 
ole mahdollista joka paik-
kaan. Jokainen asukas tai 
naapurit hoitavat kunnallis-
tekniikkansa itse. Ruokavesi 
tuodaan ja jokivedellä pesey-
dytään sekä jätteistä huoleh-
ditaan - on edelleen toimiva 
periaate.

Asutuksen tiivistäminen 
on hankalaa. Asukkaat ovat 
ikääntyneitä. Miten nuoria 
saadaan lisää – edes loma-
ajoiksi? Arvostetaan kult-
tuuriympäristöä. Kollajalla 
perheelliset lisääntyy ja Ou-
lun vaikutus tuntuu Kipinä- 
Kollaja-alueella. Mielenkiin-
toinen kysymys: Jokivarsiin 
on kautta aikojen kuuluneet 
venevajat rantojen vesirajaa 
Saahan niitä tehdä nykyään-
kin? Onhan venevaja (talas) 
ns. vähäistä rakentamista, 
johon ei tarvita rakennuslu-
paa? Asia jäi hieman avoi-
meksi.

Virkistys: Puutarhamök-
kikylillä olisi kysyntää. Etäi-
syys Ouluun on edullinen. 

Joelle on saatava selkeitä 
rantakalastuspaikkoja, pääsy 
niille turvattava ja tiedotus 
ja opastus järjestettävä. Liik-
kuminen virran suunnassa 
on luontaista. Veneen vuok-
raus- ja veneiden laskupai-
kat ovat tarpeen. Yhteislupia 
kalastukseen olisi saatava. 
Palveluita venematkalle tar-
vitaan kuten taukopaikat, 
saunat, kaupat, rantautu-
mispaikat. Vuokraus- ja kul-
jetuspalveluille on kysyntää 
samoin vuokramökeille. Ka-
lastus on suosittua venees-
tä ja rannoilta. Opastuspal-
veluita tarvitaan. Kalastajat 
ja metsästäjät kysyvät pieniä 
erätupia. Yksityiset voisivat 
rakentaa ja myydä. 

Syöte on talvikeskus, jos-
sa moottorikelkkailu tärke-
ää. Pilkkiminen ja kelkkai-
lu. Mökkiläiset tuovat rahaa 
ja virkistystä. Ulkomai-
set matkailijat tervetuloa, 
mutta pitää varautua opas-
tukseen. UKK-reitti Kello-
lammin kautta avaa kalas-
tusmahdollisuuden. Voisiko 
erätupia rakentaa UKK-rei-
tin vaikutuspiiriin lisää? Ki-
pinä on lähellä Oulua, jos-
sa avautuu Oulun kanssa 
kalastus+hotelli  -pakettien 
rakentamiseen. Vapaa ran-
tautuminen ja vesillä liikku-
minen on tehtävä helpoksi. 
Oulu on suuri mahdollisuus. 
Markkinointia tarvitaan Ka-
lamatkalle –hankkeelle, jossa 
tarvitaan lentokuvaus vesis-
töstä ja se laitettava nettiin. 
Kalastuskeskuksen käyt-
tö, jossa tosin WC-palvelut 
puuttuvat. Potansaari potta-
paikka – yäk!. Opastus WC-
paikoille tarvitaan.  

Elinkeino ja matkailu: Al-
kutuotanto matkailu vir-
kistys. Maa- ja metsätalous, 
lampaat, kalastus ja veneily. 
Kaavassa on elinkeinojen ke-
hittyminen ja mökkimatkai-
lu turvattava. Kipinän alue 
on tärkeä Oulun takia. Ohjel-
mapalveluja tarvitaan kaikil-

le ryhmille; nuoret aikuiset 
vanhat. Turisteille on voita-
va tarjota koskenlaskua, ret-
keilyä ja veneenlaskupaikat 
opastettuina. Juustolan mer-
kitys on suuri. Vielä tarvit-
taisiin opastuspaikka, lähi-
ruokamahdollisuus ja ohjeita 
marjastukseen. Maatalouden 
mahdollisuudet ovat suuret.  
Sivuelinkeinoina voi harras-
taa kulttuurimatkailua, kos-
ka kulttuurikohteita on jo 
useita. Retkeily-, koira- ja 
hevospalveluja tarvitaan ja 
niille on kysyntää. Palvelu-
ja voidaan tuottaa jokivarsi-
alueella. 

Miten aktivoidaan kyliä? 
Pitääkö yrittäjät tuoda ulkoa 
vai löytyykö omasta piiristä? 
Metsästysseurat ovat haas-
teen edessä: Miten saadaan 
nuoret mukaan ja entä mi-
ten ulkopuoliset pääsevät si-
sään? Vesistöjen kunnostus 
ja kunnossapitoon on sat-
sattava. Mökkitontit ja mö-
kit on oltava kohtuukokoi-
sia ja -hintaisia. Hiljaisuus 
on tärkeä elementti nyky-
ajan ihmiselle. Halonteko ja 
mökkihuolinta ovat mahdol-
lisuus paikallisille. Haloilla 
saadaan hyvä hinta huonos-
ta puusta. Voisiko ikäänty-
vät vuokrata mökkejään yli 
oman käytön. Sitä rajoittaa 
pelko ryöstäjistä. Esimer-
kin voima olisi voimakas, 
esimerkkiä voisi ottaa sa-
volaisista. Mökkislumme-
ja on varottava. Mökkikylän 
paikka olisi Panumalla. Kal-
liita ja pieniä mökkejä – nii-
den kauppa käy. Paikalliset 
asukkaat voisivat olla toimi-
joina. 

Yrittäjiä tarvitaan, kunta 
ei voi olla yrittäjä, vaan on 
edellytysten luoja. Yhteistyö 
Oulun kanssa avaa tässäkin 
mahdollisuuksia.  Vierasve-
nesatama palveluineen tar-
vittaisiin ja veneiden säily-
tys on ratkaistava. 

Jari Jussila

Eri järjestöjen edustajat antoivat aktiivisesti palautetta työn alla olevaan Iijokivarren rantayleiskaavaan. Valtuustosalin 
edessä seisomassa kaavaluonnosta selostanut arkkitehti, projektipäällikkö Riitta Yrjänheikki Airix Ympäristö Oy:stä.

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16

Ark. 9-17 LA 10-14
08-344134,0400-430 910, 

040-555 2227
www.oulunautoporssi.fi

MB C220T CDIA aj.173tkm ilmast. 1om -08 29500€
MB E280T CDiA aj.170tkm ilmast. 1omi -04 22900€
MB E220 CDiA aj.117tkm ilmast. -03 22900€
Ford Mondeo 2.0TDi Ghia farm 
aj.162tkm ilmast. 1omistj. navi -08 19900€
Opel Zafira 1.9TDi aj.78 tkm ilmast. -08 18900€
MB ML 270CDiA  aj.226tkm ilmast. nahat -01 17800€
Mitsubishi Pajero 3.2DiD  -01 14900€
MB C200T CDIA aj.141tkm ilmast. -02 14900€
Mazda 6 2.0i HB aj.32tkm 1omilmast. -03 13900€
Nissan Terrano II 2.7TDi -04 12900€
Mazda 6 2.0TDi aj.99tkm 1om ilmast. -03 12900€ 
Bmw 330D Touring ilmast. xenon -03 12900€ 
Ford Mondeo 2.0TDi farm ilmast. -06 10900€
Jeep Grand Cherokee 4.0A aj.150tkm -99 9900€
VW Passat 1.9TDi farm ilmast. -03 9500€ 
BMW 316i aj.180tkm ilmast. -99 8900€
Audi A4 1.8i aj.180tkm ilmast. -01 8900€ 
Renault Espace 2.0i aj.180tkm ilmast. -02 6900€
Ford Mondeo 2.0TDi HB ilmast. -02 6900€
Audi A3 1.8T -00 6750€ 
Chrysler voyager 3.3 
automaatti ilmast. 155tkm. -00 5900€
Ford Focus 1.6i ilmast. -02 4350€
Smart Fortwo A 0.6 aj.67tkm ilmast. -03 5990€
Volvo V40 1.9TDi ilmast. -01 5900€
Opel Zafira 1.8i -02 5850€
Toyota Avensis 1.8VVT-I farm ilmast -01 5750€.
Volvo S70 2.5 20V ilmast. -97 4880€
VW Passat 1.8T -97 4500€ 
Seat Cordoba 1.4i aj.170tkm -02 4200€
Renault Twingo 1.2i aj.54tkm -02 3990€
Volvo S40 1.9TDi -99 3900€
Renault Laguna 1.6i ilmast. -01 3900€
MB C180i aj.225tkm -96 3800€
Seat Ibiza 1.4i -02 2950€
Renault Kangoo 1.4i aj.170tkm -99 2900€ 
MB 300E 24v farm. -90 2450€
Volvo 940 2.3iA farm -95 2450€
Citroen Xsara 1.6i -98 1950€
Lada 110 1.5i -02 990€

Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus korjaa Iinattijo-
en sillan päädyt Iinattijärven 
etelänpuoleisella tiellä. Työt 
toteuttaa Skanska Infra Oy. 
Vuonna 1979 rakennetun 
puukantisen sillan hyötyle-
veys on viisi metriä. Silta on 
suljettu yleiseltä liikenteel-
tä 19.9. – 23.9. välisen ajan. 
Yleinen liikenne on ohjattu 
kulkemaan tielle 858. (ht)

Iinattijoen  
siltaa  
korjataan

Korjattava Iinattijoen sil-
ta sijaitsee sijaitsee Iinat-
tijärven eteläpuolentiel-
lä. Kuva: Toni Gussander 
Skanska Oy. 

TARJOTAAN VUOKRALLE

Kauppaan noin 150 m, 
järven rantaan 300 m. 

Vuokra alk.293 e 
(sis.lämpö). 

Sopii seniori-ikäisille. 
Bussiyhteys Oulusta. 

Puhoskylässä 
rivitaloyksiö, siisti. 

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 
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Suomen rinnealueiden en-
simmäinen tekojärvi Lup-
povesi vihittiin käyttöön 
lauantaina 10.9 Syötteellä. 
Mukana oli järjestäjien ar-
vion mukaan noin 500 hen-
keä. Tosin jotkut arvelivat 
jopa suurempaa määrää. Sa-
dat tulet valaisivat yli puo-
len kilometrin pituisen Lup-
poveden rannoilla, keskellä 
järveä paloi kokko ja täysi 
kuu teki kuun sillan veteen. 
Näyttävä ilotulitus kruuna-
si illan. 

-Kaiken yhteiskunnan 
muutoksen ja murroksen 
vaiheissa Syötteen toimijoil-
la on ollut luja usko alueen 
erinomaisuuteen ja ainutlaa-
tuisuuteen, sanoi avauspu-
heessaan kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila.

-Ihmiset kaipaavat va-
paa-ajalleen luonnon rau-
haa, tilaa, raikasta ilmaa, 
yhdistettyinä nykyaikai-
siin mukavuuksiin ja asu-

miseen, viihdykkeisiin ja 
monipuolisiin palveluihin. 
Luontomatkailun merkitys 
on yhä suurempi lomakoh-
detta valittaessa. Tämä Lup-
poveden vihkiäistilaisuuden 
järjestäminen on hyvä esi-
merkki Syötteellä nykyisin 
vallitsevasta hyvästä jouk-
kuepelistä ja yhteishenges-
tä sekä asiakkaan näkökul-
man asettamisesta keskiöön, 
joka johtaa parhaaseen kehi-
tykseen. Luppovesi –hanke 
on erinomainen esimerkki  
hankkeesta, joka on suunni-
teltu perusteellisesti – hank-
keen suunnittelu ja toteutus 
kesti seitsemän vuotta. Han-
kekokonaisuus maksoi noin 
kaksi miljoonaa euroa, johon 
on saatu lähes miljoonan eu-
ron Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen ja Euroopan 
aluekehitysrahaston tukea. 
Iso-Syötteen Hiihtokeskus 
Oy:n panos oli ratkaiseva 
yksityisen rahoituksen osuu-
tena sekä Pudasjärven kau-
punki on vastannut reilun 
miljoonan euron rahoitus-
osuudesta, selosti Daavitti-
la. Hän kiitti Pohjois-Pohjan-
maan liittoa, Metsähallitusta, 
yksityisiä maanomistajia 
sekä alueen yrittäjiä. Lopuk-
si Daavittila haastoi Taival-
kosken kunnan johdon ja 
päättäjät heille hyvinvointia 
säteilevän Syötteen kehittä-
miseen. 

Tekemisen  
meininkiä
Maakuntajohtaja Pauli Har-
ju totesi Luppoveden ja tule-
vien muiden alueen kehitys-
hankkeiden vievän Syötettä 
eteenpäin. Hän varoitti, että 
tulevaisuudessa EU-avus-
tusrahat voivat olla vai-
keammin saatavissa. 

Laatumaan johtaja Aimo 
Oikarinen Kuopiosta koki 
Luppoveden olevan hyvin 
tärkeä osa ympärivuotisen 
matkailun lisääntymisessä 
Syötteellä. 

-Järvi edistää myös alueen 
tonttikauppaa ja rakentamis-
ta sekä on eduksi Metsähalli-
tuksen muillekin toiminnoil-
le. Tonttikaupassa on ollut 
hyvä kysyntä Ollukan alu-
eella. Kysyntään on vastattu 
perustamalla uusia tonttialu-
eita niin Iso-Syötteen alueel-

le, kuin Syöte hotellin lähelle 
Pikku-Syötteelle. 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen strategia-
yksiön päällikkö Riitta Ilola 
antoi tunnustusta Pudasjär-
ven kaupungille ”tekemisen 
meiningistä”. 

-Nykyisellä rakennera-
hastojen ohjelmakaudella 
(vuosina 2007-2013)  Pudas-
järvi on mukana jo kym-
menessä  ELY -keskuksen 
ja Euroopan sosiaalirahas-
ton  (ESR) osittain rahoitta-
massa hankkeessa. Lisäk-
si Pudasjärvelle kohdentuu 
seitsemän Euroopan alueke-
hitysrahaston (EAKR) osit-
tain rahoittamassa hanketta 
ELY -keskuksen kautta. Näi-
den lisäksi hankkeita koh-
dentuu alueelle myös maa-
kuntaliiton kautta.  Runsas 
hankkeiden määrä on osoi-
tus kaupungin ja alueen 
muiden toimijoiden kehittä-
mismyönteisyydestä ja täällä 
näyttää olevankin ”tekemi-
sen meininki”, totesi Ilola.  

Luppoveden rakentami-
seen yksityisenä rahoittaja-
na osallistunut yrittäjä Jorma 
Terentjeff kertoi tekojärven 
olevan Pärjänjoen ohella ve-
den lähteenä rinteiden lu-
metuksessa. Laskettelukausi 
voidaan aloittaa pari viik-
koa aiemmin, kuin edellisinä 
vuosina. Hän kertoi myös lä-
hiaikana valmistuvan uuden 
suksivuokraamon, johon tu-
lee myös muita asiakaspal-
velua helpottavia toiminto-
ja. 

Mökkiläisten toiveita 
kuunneltiin
Ennen iltajuhlaa järjestettiin 
alueen toimijoiden ja mök-
kiläisten välillä keskustelu-
tilaisuus, joka kokosi väkeä 
Romekievariin tuvan täydel-
tä. Mökkiläisten toiveita oli-
vat kuuntelemassa Kaarina 
Daavittila, Mikko Kälkäjä ja 
Ritva Kinnula Pudasjärven 
kaupungista sekä Veikko 
Mustonen Metsähallitukses-
ta. Tilaisuudesta toi terveiset 
Katri Virtanen.

-Mökkiläisten edustajana 
kannustin mökkiläisiä pu-
humaan, vaikka ne omat asi-
at tuntuisivat pieniltä kaik-
kien kaavoitus-, osake- ja 
kehittämishankkeiden rin-

nalla. Mökkiläisille lähialu-
een asiat ovat kuitenkin tär-
keitä. Viestinnän merkitystä 
ei voi korostaa liikaa. Yhdes-
sä ideoitiin mökkiläisrekiste-
riä, joka voitaisiin luoda yh-
teisen tiedottamisen avuksi. 
Myös palautejärjestelmää 
ideoitiin sekä sähköisessä- 
että laatikkomuodossa. 

Latujen kunto ja latupoo-
lin toimivuus puhuttivat ja 
se, ettei moottorikelkoilla 
ajettaisi laduilla. Rinteiden 
osalta kiinnosti tuolihissien 
hankintasuunnitelmat sekä 
hissien lisäämistarve nostet-
tiin myös esille. Terveyden-
huolto- ja hyvinvointipalve-
luja tulisi tehostaa Syötteellä 
sekä sadepäivinä tai kovilla 
pakkasilla tulisi olla nykyis-
tä enemmän vaihtoehtoja te-
kemisessä. 

Muurinpohjalettuja 
jonotettiin
Puheenvuoron käytti myös 
Pudasjärveltä Sotkamon 
kunnanjohtajaksi siirtynyt 
Petri Kauppinen ja tilaisuu-
den puuhahenkilö Helena 
Huhtamäki. Juontajana toi-
mi kirjakauppias Aune Ek-
dahl ja musiikkia esitti-
vät Syötteen hanurikerho ja 
Syötteen koululaisryhmä. 
Arpajaisissa sai ensimmäise-
nä mökkiviikonloppupalkin-
non Sirkku Rissanen ja lisäk-
si arvottiin runsaasti muita 
alueen yrittäjien lahjoittamia 
palkintoja. 

Mauri Ylisirniön keittä-
mä, poronlihaa, paljon ker-
maa ja voita sisältänyt, La-
pin ukon keitto teki hyvin 
kauppansa, joskin vielä pi-
tempi jono oli kahvi- ja muu-

rinpohjalettujen tarjoilupai-
kalle. Lettutaikinaa meni 
lähes viisi sangollista, ker-
toivat talkoilla työtä tehneet 
yrittäjät, mökkiläiset ja ky-
läläiset. Tapahtuman tuotto 
ohjataan Syötteen jouluvalo-
jen hankintaan. 

Heimo Turunen

Rannan sadat tulet, kokko keskellä järveä, ilotulitus ja 
täysikuu takasivat suuren elämyksen. 

Sarakylästä olivat saapu-
neet katsomaan tekojärveä 
Eero ja Pirkko Hanhisuan-
to. Eero sanoi olleensa 
Syötteellä 80-luvun raken-
nusaikana paljon kirves-
miehenä.

Luppoveden vihkimistilaisuuden osallistujat saivat nähdä ainutlaatuisen tekojär-
ven lisäksi kuluneena kesänä tehdyt laiturit, rakennukset, polut ja lasten leikki-
alueen uusine välineineen. 

Syötteen toimijoilla luja usko 
alueen erinomaisuuteen

Laatumaan johtaja Aimo Oikarinen, maakuntajohtaja Pauli 
Harju, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, Iso-Syötteen 
Hiihtokeskus Oy:n yrittäjät Jorma ja Tarja Terentjeff sekä 
Pudasjärven kaupungin kehitysjohtaja Mikko Kälkäjä. Ta-
kana hänen työnsä edeltäjä, nykyisin Sotkamon kunnan-
johtaja Petri Kauppinen, joka oli aikanaan laittamassa te-
kojärvihanketta pystyyn.

Katri Virtanen toi esille 
mökkiläisten toiveita.

Ohjelmaan kuului lasten onkikilpailu, joka osoitti Luppo-
vedessä olevan hyvä kalakanta. Kisan voitti vasemmal-
la oleva 9-vuotias Matias Kiimingistä, jonka kalojen yhtei-
seksi pituudeksi oikealla oleva Kyösti Naamanka mittasi 
yli 50 senttiä. 

Tilaisuuden juontajana toi-
mi kirjakauppias Aune Ek-
dahl, joka on hoitanut 
myös Pudasjärven mark-
kinoiden juontamistehtävät 
yli 10 vuoden ajan. 

Muhokselta Syötteellä va-
paa-ajan asunnolla paljon 
aikaa viettävä Eero Suo-
mela kertoi käyneensä 
usein Eetu-poikansa kans-
sa Luppovedellä uimassa.

Helena Huhtamäki kiitte-
li päätöspuheessaan alu-
een yrittäjien hyvää yhteis-
henkeä. 
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Opinpolulle haluavalle 
mahdollisuuksia vielä jäljellä
Moni nuori ja aikuisempikin 
jäi kevään yhteishaussa opis-
kelupaikkaa vaille. Tilanne 
ei kuitenkaan ole aivan loh-
duton, sillä parhaillaan on 
meneillään yhteishaku am-
mattikorkeakouluihin, 12.9.-
7.10., ja ammatilliseen koulu-
tukseen voi hakea 28.9.-7.10 
välisenä aikana. Lukio-opin-
toihinkin ehtii vielä hakeu-
tua mukaan.  Näiden lisäk-
si on mahdollista pyrkiä 
aikuiskoulutuskeskuksen 
järjestämiin eri alojen ai-
kuiskoulutuspaikoille ja TE- 
toimistojen järjestämille työ-
voimapoliittisille kursseille.

Yhtenä oivallisena vaih-

toehtona on järjestää itsen-
sä pätevöitymään ja saa-
maan ammatillinen tutkinto 
oppisopimuskoulutuksen 
kautta. Tällaisessa vaihto-
ehdossa opiskelemaan halu-
avalla täytyy olla työpaik-
ka ja työnantajan halukkuus 
antaa mahdollisuus työnte-
kijälleen opiskella ja tehdä 
työtä yrityksessä samanai-
kaisesti. Kannattaa rohkeas-
ti ottaa asia puheeksi työn-
antajan kanssa, sillä monilla 
työpaikoilla oppisopimus-
koulutus on luonteva hyvän 
työntekijän työpaikalla pitä-
misen varmistus.

Ellei ammattitutkintoon 

suuntaava opiskelu tun-
nu vielä ajankohtaiselta, voi 
osallistua kansalaisopisto-
jen järjestämille moninaisille 
kursseille ja opintosuoritus-
ten tekemiseen, joiden kaut-
ta saa vahvuuksia myöhem-
pien opintojen aloittamiseen 
ja tutkinnon suorittamiseen 
jopa yliopistotasolla. Nuor-
ten työpajojen, kuten Pu-
dasjärven Karhupajan, kaut-
ta on mahdollista suorittaa 
loppuun keskenjääneitä am-
mattiopintojaan tai harjoit-
telun yhteydessä korottaa 
heikoiksi jääneitä arvosano-
jan. Karhupajalla yksilöval-
mentaja ja työvalmentajat 

auttavat opiskeluhalukas-
ta yhteistyön järjestämiseen 
koulujen ja oppilaitosten 
kanssa, ohjaavat ja opetta-
vat käytännön harjoittelu- ja 
muissa opiskeluun liittyvis-
sä asioissa.

Kaikista näistä opiskelu-
mahdollisuuksista ja – rei-
teistä saa tietoja ja neuvontaa 
oppilaitoksista, TE-toimis-
toista ja tietenkin MOL:n si-
vuilta netistä. www.haenyt.
fi on edelleen tärkeä ja käyt-
tökelpoinen osoite.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja
Pudasjärven Karhupaja

Kansalaisopiston opinto-ohjelma on ilmestynyt 14.9.2011 
Pudasjärvi-lehden liitteenä. 
Opinto-ohjelma löytyy myös opiston kotisivuilta
http://www.pudasjarvi.fi/koulutus-ja-opiskelu/kansalaisopisto

TAEKWON-DO ja SIRKUSKOULUT 
Rimminkankaan salissa 27.9. ja 29.9. 2011

110256 KUNTOJUMPPA - Iinattijärvi 20 € 
IINATTIJÄRVEN KYLÄTALO
28.9.-07.12.11 ja  11.01.-04.04.12 KE 19.30-20.30 Paula Ylitalo
Kokoontuu joka toinen viikko.
Syksy: 28.9., 12.10., 9.11., 23.11. ja 7.12.
Kevät:  11.1., 25.2., 8.2., 22.2., 21.3. ja 4.4.

110257 KUNTOJUMPPA - Paukkerinharju 20 €
PAUKKERIN KYLÄTALO
05.10.-30.11.11 ja 18.01.-28.03.12 KE 19.30-20.30 Paula Ylitalo
Kokoontuu joka toinen viikko. 
Syksy: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.
Kevät: 18.1., 1.2., 15.2., 29.2., 14.3. ja 28.3.

Aira Siuruainen-Kalliolan musiikin opetus alkaa 
ohjelmasta poiketen viikolla 41!

110298 MUSIIKKIPIIRI - Pärjänsuo 45 € 
SUVANNON KYLÄTALO
11.10.-13.12.11 ja 17.01.-17.04.12 TI 15.00-17.30 
Aira Siuruainen-Kalliola

110251 VIULU 2 TPO 56 € 
PIANOLUOKKA 2/Jussi Paavola
13.09.-29.11.11 ja 10.01.-24.04.11 KE 17.00-18.15

110299 VIULUNSOITTO 1 45 € 
PIANOLUOKKA 2/Jussi Paavola
21.09.-30.11.11 ja 19.01.12-11.04.12 KE 18.00-19.45

110300 PIANONSOITTO J 45 € 
PIANOHUONE/Anita Ldinina
22.09.-01.12.11 ja 19.01.-12.04.12 TO 15.15-18.00

110144 PIANONSOITTO K 45 € 
STUDIOLUOKKA/Lasse Aaltonen
22.09.-01.12.11 ja 19.01.-12.04.12 TO 18.30-20.00

110199 YKSINLAULUKOULU  184 € 
PIANOHUONE
26.09.-19.12.11 ja 16.01.-30.04.12 MA 17.00-18.30 
Keijo Piirainen

110259  MEDIA-KURSSI - Hirvaskoski  26 € 
HIRVASKOSKEN KOULU/ Liisa Pöllänen
19.9.-12.12.11 MA 16.15-17.45
Digivalokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteita. Kurssi on tarkoi-
tettu nuorille ja aikuisille. Omat kamerat mukaan. Kurssille mahtuu 
vielä mukaan!

   Soitinryhmiin (piano, kitara, rummut, huilu) 
   ilmoittaudutaan suoraan opettajille kurssipaikalla.

   110161 YLEINEN LAULUPIIRI 
   HUOM! AIKA MUUTTUNUT!
   KE 12.00-13.00, kokoontuu joka toinen viikko. 
   Ensimmäinen kokoontuminen 28.9.
   Opettajana Lasse Aaltonen/PIANOLUOKKA 2

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
TIEDOTTAA 21.9.2011

Tämän vuoden Kuntamark-
kinat 14.-15.9. kokosi Hel-
sinkiin reilut 7000 kävijää eri 
puolilta Suomea. Tärkeistä ja 
ajankohtaisista, yhteensä yli 
kahdestasadasta, paneelista, 
seminaarista ja tietoiskusta 
osallistuja sai valita kiinnos-
tavimman ja antoisimman. 
Tietoa ja vinkkejä työhön, 
koulutukseen, vapaa-aikaan, 
terveyteen ja työyhteisön ke-
hittämiseen sai lisäksi parin 
sadan näytteilleasettajan in-
fopisteistä. Näihin asioihin 
tutustuivat Pudasjärveltä 
Mikko Kälkäjä, Marja-Leena 
Törrö ja Sointu Veivo.

 Kuntarakenteesta ja pe-

Kuntauudistuksen ja yhteistyön kuvioita Kuntamarkkinoilla
ruspalvelujen järjestämisestä 
saatiin kuunnella värikkäitä 
mielipiteitä ja kannanottoja 
paneelikeskustelussa Timo 
Kauniston, Jan Vapaavuo-
ren, Mikael Jungerin, Timo 
Juurikkalan, Risto Kallio-
rinteen ja Reijo Ojennuksen 
esittäminä. ”Hoxnokkaa” 
eli nopeutta havaita ja tart-
tua toimeen rakentavasti pe-
räänkuulutettiin useamman 
paneeliosallistujan suusta 
eri sanoin. Hallinto- ja kun-
taministeri Henna Virk-
kunen totesi vahvasti, että 
hallitus toteuttaa kuntauu-
distuksen koko maan laajui-
sena ja hallitus määrittelee 

kuntauudistuksen tarkem-
mat kriteerit ja etenemisen 
vuoden 2011 loppuun men-
nessä. Vahvat peruskunnat 

muodostuvat luonnollisista 
työssäkäyntialueita ja ovat 
riittävän suuria pystyäk-
seen itse vastaamaan perus-
palveluistaan. Uudistuksissa 
luvataan kuitenkin huomi-
oida alueiden erilaisuus ja 
monimuotoisuus monilta eri 
kanteilta.Eteläpohjanmaan 
maakuntajohtaja Asko Pel-
tola selvitteli maakuntien 
roolia teemalla kadonnut-
ta kansanvaltaa etsimässä. 
Hän esitteli maakuntaraken-
teista vaihtoehtoisia visioi-
ta palvelumaakuntamallis-
ta, suurkunnat-maakunnat-, 
valtio ja suurkunnat- ja ajo-
puumalleihin. Tarkempaa 

Sointu Veivo ja Marja-Lee-
na Törrö kuntamarkkinoil-
la. Kuva Erkki Taskila.

sisältöä hänen luentonsa ai-
heisiin löytyy Sitran sivuil-
ta. Yhteistyön merkittävyys 
kuntien elinvoiman ja muun 
kehityksen tiimoilta tuli vä-
kevästi tietoon Maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmän 
pääsihteerin Eero Uusitalon 
luennossa ja perusteluissa 
Ilomantsin valinnasta Kylä-
myönteisimmäksi kunnak-
si. Kuntien ja kylien kulke-
minen ja toimiminen yhtä 
matkaa asukkaiden palve-
lujen ja viihtyvyyden kehit-
tämiseksi voidaan toteuttaa 
suoran demokratian muo-
tojen, kuten kyläneuvosto-
jen, avulla edustuksellisen 

toimintatavan rinnalla. Pai-
kallistoimijoiden ja kunnan 
suhteen vahvistaminen on 
ensisijainen tulevaisuuteen 
suuntaava toimintamalli. 
Vastuun kantamista paikal-
listasolla on lisättävä  ja van-
hoista toimintamalleista on 
opittava pois ja suunnatta-
va katse erilaisiin ja uuden-
laisiin yhteistyösuhteisiin. 
Lisää tietoa seminaarien si-
sällöistä löytyy www.kunta-
uudistus.fi ja kuntamarkki-
nat nettisivuilta.

Sointu Veivo  
Kaupunginvaltuuston 
jäsen

DNA Onni S + DNA Liikkuva Laajakaista +

24 kk. Tarkemmat tiedot
saat myymälästä.

Nokia C5-03
= 6,66 €/kk

Nokia 5230
= 5,66 €/kk

24 kk. Tarkemmat tiedot
saat myymälästä.

Nokia E52
= 11,66 €/kk
24 kk. Tarkemmat tiedot
saat myymälästä.

Joustava

Tarkemmat tiedot saat myymälästä.

kaikki koot nyt
9,90 €/kk/4 kk

12 kk Etuoikeus -sopimuksella

+Liikkuva Laajakaista S
2 €/kk (12 kk)

TRACKER
esittelypäivä to 22.9.2011
alkaen klo 11.00

Tracker 
G400 -panta

NYT 449,- 

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

MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO



8 nro 38PUDASJÄRVI lehti

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

Syysuutta!!

Loput ruohon-
leikkurit
Syyshintaan

2 pyöräinen
kottikärry

4950
Yhteishintaan

Valmis lahja-
pakkaus!

Erä vihreää
juureslaatikkoa

995

Säilykepurkki + 
kansi 075 kpl

Yli 50kpl:n

065kpl

Viikinki
kumisaapas

3950

Otso
Kumisaapas

2790

Reppu

1750

Hupparit

Naisten college
hupparit 34904950

”Konnakaulus”
huppari

harmaa ja musta
4950

Miesten pitkät alushousut tyttöjen 
pipo + hanskat1190

Setti

Kynttilätarjotin

1595

Öljykynttilät
6-pack

595isot

990

395pienet

Lyhtykynttilät

095
5 kpl:n paketti

Leveä lehtiharava
-Muotoiltu varsi + 
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Lukijan kynästä

Näin voidaan kysellä ihan aiheellisesti kun lukee lehdistä, että 
kaupunginhallitus on hyväksynyt räätälöidyn esityksen muuta-
malle kaupalle ja taksille vanhusväestön asiointimatkan nimissä 
alueelle, jossa on ollut, ns. kimppakyytisysteemi käytössä jo to-
vinaikaa ja on toiminut asiakkaiden mielestä erittäin hyvin. Käy-
dä on saanut missä liikkeessä on halunnut ja kenen kyydillä. Ou-
lunkaaren kuntayhtymän vanhuspalvelujohtaja on kiitettävästi 
hommannut ja palvelutuotantolautakuntakin ollut myönteinen 
kimppakyytimahdollisuuden saamiseksi. Lisäpalvelujen tarjonta 
vanhusväestölle kyläkulmilla on ok, mutta tämäntyylinen välistä-
veto on mielestäni ihmisten jakamista vuohiin ja lampaisiin. Ky-
syä myös jos sopii, että mitenkähän lienee ne jääviysasiat olleet 
siinäkin työryhmässä, jotka tämänlaisen asian ovat työstäneet ja 
logistiikkapäällikölle esitelleet. On tosi näppärää ansionlisäystä. 
Kaikesta huolimatta hyvää syksyn jatkoa ja käytetään niitä juttu-
ja, jotka on hyviksi koettu.

Erkki Honkanen.

Miksi ei kimppakyyti  
kelpaa?

Ammattitaitoinen tulkki 
sekä maahanmuuttajan että 
viranomaisen oikeus
Uusien maahanmuuttaji-
en asettuminen Suomeen on 
tuonut viranomaistyösken-
telyyn uuden instrumentin: 
tulkin, joka on puheviestin-
nän ammattilainen. Hän vä-
littää puhetta kielestä toi-
seen. Tulkkauskoulutus 
järjestetään Pudasjärvellä 
torstaina 22.9 Nuoren Tur-
vapaikan polku –hankkeen 
toimesta. Rahoitus koulu-
tukseen tulee Euroopan pa-
kolaisrahastosta. 

Viranomaisen tulee järjes-
tää tulkkauspalvelua maa-
hanmuuttajalle, joka ei vie-
lä hallitse suomen tai ruotsin 
kieltä siinä määrin, että pys-
tyisi ymmärtämään vaati-
via asioita tai ilmaisemaan 
itseään. Tulkkaus on väli-
ne kielellisen tasa-arvon to-
teutumiselle etenkin silloin, 
kun asiointi koskee maa-
hanmuuttajan oikeuksia ja 
velvollisuuksia tai yhteis-
kunnan tarjoamia etuuk-
sia. Suurin osa tulkkauk-
sista tapahtuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakas-
tapaamisissa. Tarvittaessa 
viranomainen myös kään-
nättää kirjallisesti maahan-
muuttajaa koskevia asiakir-
joja tai päätöksiä.

Tulkkaus on myös viran-
omaisen oikeus. Käyttämäl-
lä ammattitaitoista tulkkia 
viranomainen voi vakuut-
tua siitä, että hänen asian-
sa tulee välitettyä muodol-
lisesti oikein asiakkaalle ja 

että hän saa asiakkaaltaan 
oikeat tiedot päätöksente-
on tueksi. Ammattitaitoinen 
tulkki tutustuu kussakin ti-
lanteessa tarvittavaan ter-
minologiaan ja valmistautuu 
tulkkaustilanteeseen pohti-
malla etukäteen termien ja 
kokonaisuuksien kääntämi-
sen. Tulkki pystyy myös ot-
tamaan huomioon maahan-
muuttajan kulttuuritaustan 
päättäessään sopivasta, mah-
dollisimman ymmärrettä-
västä tulkkauksesta.

Oulun kaupungin yk-
sikkönä toimivan Pohjois-
Suomen tulkkipalvelun ky-
sytyimpiä kieliä kuluvana 
vuonna ovat olleet somali, 
arabia ja kurdin soranin mur-
re. Näistä kielistä ainoastaan 
arabiaa on mahdollista opis-
kella Suomessa yliopistota-
solla. Tästä syystä valtaosa 
tulkeista on ensimmäisen 
polven maahanmuuttajia, 
jotka ovat oppineet suomen 
vieraana kielenä. He käyt-
tävät työssään omaa äidin-
kieltään sekä suomea, min-
kä riittävä taito arvioidaan 
Pohjois-Suomen tulkkipal-
velussa haastattelutilantees-
sa sekä kirjallisen testauksen 
kautta. 

Tulkiksi tahtoville on 
ajoittain tarjolla eritasoisia 
koulutuksia. TE-toimistot 
järjestävät silloin tällöin työ-
voimapoliittisia koulutuksia 
lähinnä maahanmuuttaja-
taustaisille työnhakijoille ja 

aikuiskoulutuskeskukset jär-
jestävät asioimistulkin am-
mattitutkintoon valmistavaa 
koulutusta sekä näyttötut-
kinnon, jonka perusteet mää-
rittää Opetushallitus. Tämän 
lisäksi juuri tänä syksynä on 
alkanut ensimmäinen kor-
keakoulutasoinen koulutus-
ohjelma Helsingin Diako-
nia-ammattikorkeakoulussa. 
Pohjois-Suomessa koulutuk-
sia on toistaiseksi järjestetty 
vain hyvin harvoin. Lisäksi 
koulutusta tai näyttötutkin-
toa ei aina ole saatavilla kai-
kissa tarvittavissa kielissä. 
Tästä syystä moni halukas 
jää mahdollisuuksien puut-
tuessa ilman koulutusta. 

Tulkki nimikkeen käyt-
tö ei ole mitenkään säännel-
tyä. Periaatteessa kuka vain 
voi esiintyä tulkkina. Kos-
ka koulutuksen saaneita 
tulkkeja on suhteellisen vä-
hän, korostuu tulkkikeskuk-
sen merkitys viranomais-
työskentelylle. Käyttämällä 
tulkkikeskuksen välittämiä 
tulkkeja, viranomainen voi 
luottaa siihen, että tulkkien 
soveltuvuus alalle on testa-
uksen kautta todennettu ja 
että he ovat sitoutuneet nou-
dattamaan tulkin ammat-
tietiikkaa. Pohjois-Suomen 
tulkkipalvelu myös järjes-
tää säännöllisesti koulutuk-
sia tulkeilleen sekä kehittää 
parhaillaan etätulkkausme-
netelmiään. Tällä hetkellä 
etätulkkaukset tapahtuvat 

puhelimen välityksellä, mut-
ta lähitulevaisuudessa vi-
ranomaisella on mahdol-
lisuus ottaa tulkkiin myös 
videoyhteys. Tulevaisuu-
den etätulkkausmenetelmät 
hyödyttävät etenkin Pohjois-
Suomen maahanmuuttajia ja 
viranomaisia, koska ne pa-
rantavat tulkkauspalvelujen 
käytettävyyttä suurten taa-
jamien ulkopuolella, missä 
tulkkeja on harvemmin saa-
tavana paikan päällä.

Pohjois-Suomen tulkki-
palvelu toiminta alkanut 
vuonna 2000, on nykyisin 
Oulun kaupungin yksikkö ja 
kuuluu Oulun Konttori –lii-
kelaitokseen. Valtionhallin-
non tulkkauspalvelujen pui-
tesopimustoimittaja tarjoaa 
pääasiassa asioimis- ja oi-
keustulkkausta sekä kään-
nöksiä. Suurin tilaajakunta 
ovat kunnat ja kuntayhty-
mät. 

Ammattisäännöstöstä 
mainitaan, että tulkilla on 
vaitiolovelvollisuus, tulkki 
ei ota vastaan toimeksian-
toa, johon hänellä ei ole tar-
peellista pätevyyttä tai jos-
sa hän on jäävi ja tulkki on 
puolueeton, eikä anna hen-
kilökohtaisten asenteidensa 
tai mielipiteidensä vaikuttaa 
työhönsä.

Elina Heiniemi 
Pohjois-Suomen 
tulkkipalvelu

p. 040 581 9930
markus.sarkela@msarkela.com

Vielä ehdit käyttää täyden 
kotitalousvähennyksen ennen 

vuoden alusta tulevia muutoksia!

Pyydä tarjous vielä 
täydellä vähennyksellä!

Perinteinen riistanhoitoyh-
distyksen järjestämä hirvi-
palaveri kiinnosti hirvimie-
hiä kokoontumaan viime 
perjantaina 16.9 yhteiseen 
palaveriin ennen syksyn 
metsästyksen alkua. Hir-
venmetsästyshän alkaa ensi 
lauantaina Alkukahvittelun 
lomassa oli mahdollisuus 
arvata tulevan syksyn kaa-
toprosenttia. Tulevaan syk-
syyn mennään odottavissa 
tunnelmissa, miten hirviä eri 
alueilla tulee olemaan.

Tilaisuuden avaukses-
sa riistanhoitoyhdistyksen 
puheenjohtaja Alpo Turpei-
nen toi esille, ettei ikään-
tyviä miehiä laitettaisi ko-
vimpiin paikkoihin, sillä 
terveys ikääntyessä tahtoo 
remppaantua. Hirvilupi-
en osalta Turpeinen on saa-
nut lukuisia yhteydenottoja, 
jotka ovat olleet tervetullei-
ta. Kevään lupaprosessissa 
Riistanhoitoyhdistys oli hy-
vässä yhteistyössä Riistakes-
kuksen Oulun toimiston riis-

Hirvipalaveri kiinnosti hirvimiehiä
tapäällikön Keijo Kapiaisen 
kanssa ja lupia haettiin yh-
teisen näkemyksen pohjalta. 
Hakemuksen jälkeen suorat 
yhteydenotot Riistakeskuk-
seen kuitenkin vaikuttivat 
lopulliseen Riistakeskuk-
sen päätökseen, joka oli täy-
sin erilainen. Kateus on Tur-
peisen mukaan hirvimiesten 
”vitsaus” ja sitä toivoisi yh-
teistyö vähentävän.

Poliisien puheenvuorossa 
vanhempi konstaapeli Mau-
ri Liikanen toi esille, että sir-
palealueilla ei voi metsästää, 
vaikka ne hakemusvaihees-
sa kartalle on merkittykin. 
Samoin hakemuksen jäl-
keen vuokratuilla mailla ei 
voi metsästää., kun yleisöstä 
tällainen kysymys esitettiin. 
Haavoittuneen hirven jäljit-
täminen ja mahdollinen kaa-
to vieraalle alueelle tuo mah-
dollisuuden kyseisen paikan 
metsästysoikeuden haltijal-
le ottaa hirvi omaksi. Valtion 
mailla on kuitenkin useita 
seurueita ja näin ollen haluk-

kuus ottaa hirvi tulisi esittää 
kaikille.

Yhteisluvan Ari Ranta-
la kävi läpi kaatoilmoitusta, 
jossa uutena on karttakoor-
dinaatit. Yleisön kysymyk-
seen, mitkä koordinaatit lai-
tetaan, niin selvennyksenä 
tuli, että ne, johon hirvi kaa-
tuu. Samoin se täytetään ai-
kajärjestyksessä eli miten 
hirviä saadaan nurin ja jokai-
nen hirvi omalle rivilleen.

Kun hirvestä on puolet 
ihmisravinnoksi kelpaama-
tonta, niin tilalle on mahdol-
lisuus saada uusi lupa. Lupa 
haetaan Riistakeskukselta ja 
netistä löytyy valmis hake-
muspohja, mutta vapaamuo-
toinenkin hakemus kelpaa. 
Yhteisluvan osalta hake-
muksen tekee Ari Rantala. 
Luvan liitteeksi voi liittää 
joko eläinlääkärin lausun-
non tai Riistanhoitoyhdis-

tyksen toiminnanohjaajan 
Mikko Lehtolan lausunnon.  
Hakemuksen voi lähettää il-
man lausuntoakin. Jos seu-
rue on itse aiheuttanut tällai-
sen tilanteen, niin Liikasen 
mukaan ei kannata uutta lu-
paa hakea, sillä silloin voi 
esimerkiksi petos tulla kysy-
mykseen.

Koiralla metsästys on tänä 
päivänä niin yleinen, että 
tästä näyttää tulevan yleinen 
puheenaihe, niin tässäkin ti-
laisuudessa. Valtion mailla, 
kun seurueita on monta, niin 
koirien määrä on tullut on-

gelmaksi. Yksi ehdotus oli, 
että kullakin seurueella oli-
si kerrallaan vain yksi koira 
metsässä. Kun hirvien mää-
rä vähenee, niin haukulle 
ampumisesta tulee turvalli-
suusriski, jos siellä on usei-
ta koiria. Vieraalla alueella 
haukkuva koira tulisi hakea 
pois puolen tunnin pääs-
tä tai jos se ei ole mahdollis-
ta matkan, tiestön tai muun 
syyn johdosta, niin voisi olla 
yhteydessä alueen metsäs-
tyksenjohtajaan.

Pentti Timonen

Kansalaisopiston juhlasalin kaikki istuimet täyttyivät hirvipalaverin osallistujista.
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Helppoa ja mukavaa askartelua!

Kaulakoru.
Helppo virkkausvinkki!
Onnistuu keneltä vaan, 
joka osaa virkata! :)

1. Valmiista sävy/koko lajitelmahel-
mipusseista on helppo aloittaa hel-
miaskartelu virkaten.
2. Pitkään kaulakoruun tarvitset: 
ohutta virkattavaa metallilankaa, 
mieluiten eri kokoisia ja sävyisiä 
helmiä ja virkkuukoukun (koko 2-4, 
käsialan mukaan). Koru virkataan 
ketjusilmukoilla.
3. Pujota rullasta tulevan lankaan 
80-120kpl helmiä haluamassasi jär-
jestyksessä.
4. Jätä lankaan n.10cm pitkä häntä 
ja tee vetosolmu. Vedä helmi lähelle 
koukkua, langankierto, vedä lanka 
koukulla olevan langan läpi.
Nyt olet tehnyt ketjusilmukan hel-
mellä!
5.  Tee jokaisen helmellä tehdyn ket-
jusilmukan väliin 1-2 ketjusilmukkaa 
ilman helmeä, näin korusta ei tule 
liian tiivistä. Virkkaa kunnes helmet 
loppuvat tai korusta on tullut tar-
peeksi pitkä. Katkaise lanka, päättele 
ja solmi hännänpäät yhteen.
6. Helppotekoinen kaulakoru syntyy 
alle puolessa tunnissa!
(Vinkin antoi Heli ja Reija)

Askartelunurkkaan ovat tervetulleita mukavat askarteluvinkit,
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

ASKARTELUNURKKA

1.

2.

3.

4.

5.

Kotiäideillä nettikauppa syrjäkylällä

Kahden lapsen äiti Mer-
ja Herukka Hirvaskoskel-
ta ja neljän lapsen äiti Han-
ne Vähäkuopus Pintamolta 
pitävät yhteistä radio-ohjat-
tavien (=remont control) au-
tojen ja –panssarivaunujen 
sekä varaosien nettikauppaa 
syrjäkylältä käsin. Hartsu.
fi – nimisessä nettikaupassa 
naisten viime vuoden lopus-
sa hankkima Mahetsu Oy ni-
minen yritys tekee kauppaa 
kovasti kilpailulla ja jopa 
miesvaltaisella alalla. 

– Meidän yrityksellä ei ole 
vielä muuta toimintaa. Toi-
nen verkkokauppa on kyl-

läkin suunnitteilla, yrityk-
sen parhaillaan äitiyslomalla 
oleva toimitusjohtaja Hanne 
Vähäkuopus kertoo.

Hartsu.fi nettikaupassa 
on edellisen omistajan neu-
vojen mukaisesti keskitytty 
maan päällä liikkuviin au-
toihin ja panssarivaunuihin. 
Lentokoneita ja helikopterei-
ta kaupassa ei enää ole, kos-
ka niitä löytyy nykyään joka 
paikasta.

– Meidän tuotteet ovat 
halvimmasta päästä. Ne so-
pivat aloittelijoille ja harras-
telijoille, mutta kilpailutoi-
mintaan ne eivät riitä. Siksi 

kauppamme käy hyvin alas-
ta kiinnostuneille kokeilijoil-
le, hallituksen puheenjohtaja 
Merja Herukka toteaa.

Hanne ja Merja laskeske-
levat, että Suomessa on run-
saasti RC-tuotteiden har-
rastuskerhoja ja harrastajia 
löytyy kymmeniä tuhansia. 
Useimmat harrastajat eivät 
kuitenkaan kuulu mihinkään 
kerhoihin, vaan harrastavat 
laitteita yksityisesti.

Molemmat rouvat ovat 
tyytyväisiä siitä, että he reilu 
puoli vuotta sitten uskalsivat 
ostaa Kalevassa myynnissä 
olleen valmiin verkkokau-
pan, jolla on oma maahan-
tuonti. Me olemme saaneet 
rutkasti arvokasta oppia ja 
kokemusta, Hanne kertoo.

Alun pitäen tarkoitus oli 
saada työtä kahdelle kotiäi-
dille, joilla on lapsia ja siinä 

on jokseenkin onnistuttu.
– Kauan me sitä mietim-

me ennen kuin päätettiin. 
Ongelmia meillä on riittä-
nyt yleensä logistiikkaan liit-
tyvissä asioissa, mutta niistä 
on selvitty. Meillä oli ilma-
vat tavoitteet alussa ja niihin 
päästiin. Emme ole heittä-
neet kirvestä kaivoon, em-
mekä heitäkään, yrittäjät 
kertovat ja jatkavat:

– Nettikauppa on var-
teenotettava työllistäjä aina-
kin osa-aikaisesti myös syr-
jäkylillä.

Yrittäjäasenteesta kerto-
nee myös se, että molemmat 
naiset lähtevät nyt opiskele-
maan yrittäjän ammattitut-
kintoa ja toinen nettikauppa-
kin on suunnitteilla.

Asko Kurki

Nettikauppojen suosio nousussa

Merja Herukan ja Hanne Vähäkuopuksen nettikaupassa 
myydään pääasiassa K14 autoja ja K18 panssarivaunu-
ja. Jos pudasjärveläinen haluaa ostaa näitä tuotteita, niin 
silloin tehdään treffit Kurenalle ja vältytään postimaksuil-
ta.  

Bensiinikäyttöinen RC auto voi saavuttaa jopa 80 km/h 
nopeuden. Kyseessä ei siis ole aivan pienten lasten leik-
kikalu. Autot ja panssarivaunut tuodaan Suomeen Sak-
sasta ja Iso-Britanniasta.

Maanantaina 19.9. kokoon-
tui Rajamaan rantaan iloinen 
joukko eri-ikäisiä ihmisiä 
nauttimaan Kokokansan lii-
kuntatapahtumasta ja aurin-

Aurinkoinen syyssää suosi liikuntatapahtumaa
koisesta syyssäästä. Tapah-
tuman aloitti kansainvälinen 
solistiyhtye Oneplusone, 
joka on myös esiintynyt Pu-
dasjärvellä Oodimetsälle ta-
pahtumassa. Antti Pesälä 
jutteli liikunnan tärkeydestä 
ja kuinka mukavaa on, että 
Pudasjärvellä on tällainen ta-
pahtuma, jossa kaikki voivat 
liikkua yhdessä ikään katso-
matta. Varttuneempaa väkeä 

Sampo Laakkosen oh-
jaamana mentiin reipas-
ta jumppaa marssimusiikin 
tahtiin.

olikin saapunut paikalle mu-
kava joukko ja tapahtuman 
tarkoituskin on saada ihmi-
set pitämään kunnostaan 
huolta kaikenikää. Myös 
koululaisia opettajineen oli 
paikalla, koska tapahtuma 
oli järjestetty koulupäivänä. 
Sukupolvien kohtaamista 
olikin mukava katsella.

Musiikkiesityksen ja pu-
heen jälkeen Sampo Laak-
konen liikutti meitä jumpal-
la marssimusiikin tahtiin. 
Reippaasti käsiä ja jalkoja 
heilutellen saatiin mukava 

lämmin ja veri kiertämään jä-
senissä. Jumpan jälkeen läh-
dettiin kiertämään vaihto-
ehtoisesti kolmea eripituista 
lenkkiä. Jokainen valitsi rei-
tin kuntonsa ja jaksamisensa 
mukaan. Pisin reitti oli kol-
me kilometriä. Puheensori-
nan siivittämänä reitit tait-
tuivat reippaasti ja takaisin 
tullessa oli tarjolla mehua ja 
pipareita sekä kaikille osal-
listujille jaettiin rintamerkki 
muistoksi.

Jenni Peltoniemi

Eripituisten lenkkien kiertäminen aurinkoisessa 
säässä oli leppoisaa puuhaa.

Tänä päivänä pudasjärveläiset yritykset ovat entistä pa-
remmin ottaneet avuksi nykytekniikan markkinoidessaan 
tuotteita lähiympäristöön ja kauemmaksikin maailmalla. 
Suurten firmojen vanavedessä jo reilusti toistakymmen-
tä pientä ja keskisuurta liikettä, ovat avanneet omat netti-
kauppansa, joiden avulla ne tehostavat markkinointia ja 
sitä kautta tuotteiden menekkiä.

Tällä erää pudasjärveläisten nettikaupoista löytyy 
aseita ja metsästysvälineitä, lahjatavaroita, RC-autoja, 
turpeennostolaitteita, kiinteistönhuoltoa, kone- ja auto-
myyntiä, hopeakoruja, kynttilöitä, lukkotuotteita, puu-
käsitöitä, hiha- ja kangasmerkkejä, polttopuuta, silkki-
neuleita, sisustussunnittelua, bioklapeja ja niin edelleen.

Tässäpä esimerkkejä  
pudasjärveläisistä nettikauppoista:
 Anon ase ja Tukku Ay www.anonase.com, AarreArk-
ku www.aarrekauppa.net, Mahetsu Oy www.hartsu.fi, 
Kokkopeat Oy www.kokkopeat.fi/myydaan.php,  Kul-
kurin HopeaPuoti Ay www.kulkurinhopeapuoti.com, 
Kynttilätalo www.kynttilatalo.fi,  T:mi Matti Hankki-
la http://lukkomatti.nettisivu.org,  Pahkanikkari Risto 
Vuorma www.ristovuorma.com, Painopalvelu Puuru-
nen http://hihamerkki.fi/  T:mi Veikko Ojala www.pil-
kepalvelu.com, Juha Vepsäläinen Usvalintu http://us-
valintu.com, Wattivanu Oy www.wattivanu.fi,  Bioklapi 
Oy  www.bioklapi.fi, Pudasjärven Matkailu Oy Pudas-
järven Matkatoimisto www.syote.net… ja lisääkin voi 
löytyä.  (AK)
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Tulokset:
Miehet yleinen 

1. Lewis Korir Kenia 32,36, 2. 
Kimmo Kymäläinen Suomus-
salmi 37,03, 3. Jonne Seppänen 
OulunHS 38,23, 4. Pauli Turti-
nen LNM 38,39, 5. Pasi Heino-
nen Valkeakosken Haka 39,55, 6. 
Arto Hiltula SO Rainbow 40,14, 
7. Sami Vuoti OulunHS 41,04, 8. 
Hannu Kirstinä OulunHS 41,14, 
9. Kauko Heinikoski IinHS 42,11, 
10. Markus Isola UtajU 43,01, 11. 
Jani Oravamäki OulunHS 43,30, 
12. Juha Hiltula Kokkolan Kau-
punki 45,27, 13. Jouni Heikkinen 
RaSVe 47,55, 14. Rami Petäs-
noro OulunHS 48,24, 15. Jorma 
Puurunen Yli-Iin Naseva 49,25, 
16. Jussi Lassila Sievi 49,40. 

Miehet 40 v.
1. Kai Ojala Paksumahat 43,15, 2. 
Kari Kokko OP 43,36, 3. Markus 
Urmala PudasjU 54,12, 4. Erkki 
Leppänen Kivijärvi 1.05,13. 

Miehet 45 v.
1. Sampo Laakkonen PudasjU 
43,02, 2. Taisto Latvalehto Lait-
Veto 45,50, 3. Juha Viuhkola Pu-
dasjU 46,53, 4. Antti Pietilä Pak-
sumahat 59,20. 

Miehet 50 v.
1. Taisto Puurunen PudasjKun-
to 46,18, 2. Bror Westin Jeppo 
46,22, 3. Pentti Määttä PudasjU 
49,37. 

Miehet 55 v.
1. Mikko Koivukangas ONMKY 
45,15, 2. Kari Jylhänlehto Pudas-
ju 47,12, 3. Juha Ronkainen Pu-
dasjU 50,12, 4. Kauno Ronkai-
nen Pölkky Oy Kuusamo 53,40, 
5. Kari Mursu IK Kronan 59,00

Miehet 60 v.
1. Olavi Peura RDS 43,03, 2. 
Pertti Issakainen Mikkeli 52,50, 
3. Leevi Moilanen Kuusamo 
53,50

Miehet kuntosarja:
1. Miika Tuuli Liminka 48,50, 

2. Sami Klemola Oulu 50,53, 3. 
Sakari Mäntyniemi Oulu 52,15, 
4. Teemu Karppinen Pudasjärvi 
56,55, 5. Jouko Pätsi MuurolKV 
57,27, 6. Hannu Timonen-Nissi 
Oulu 57,34’, 7. Pekka Timonen-
Nissi Oulu 57,34, 8. Toni Sanka-
ri Oulu 57,51, 9. Valo Ruottinen 
58,22, 10. Jaakko Etelämäki Oulu 
1.07,12, 11. Benjamin Aapaoja 
Posion tilitoimisto 1.10,35, 12. 
Eetu-pekka Heikkinen Kiimin-
ki 1.27,36. 

Naiset yl
1. Flora Kandie Kenia 38,53, 2. 
Elina Lindgren Oulun Pyrintö 
39,28, 3. Monika Kinnunen Saa-
järven Pullistus 46,28, 4. Sari Or-
vola Grooppi Ylläs 48,07, 5. Jenni 
Ylilehto Pudasjärvi 49,03, 6. Ele-
na Skrebneva PosPy 51,38.

Naiset 40 v.
1. Marjo Mulari OSAO 45,41, 2. 
Mirja Keskiaho PudasjU 55,23, 3. 
Maarit Kvist Kivijärvi 1.30,52, 

Naiset 45 v.
1. Paula Matinaho Ii 59,48, 2. Mai-
re Kosamo PudasjU 1.02,26, 3. 
Eila Puurunen PudasjU 1.09,38

Naiset kuntosarja
1. Marianne Haapea Oulu 56,41, 
2. Minna Anttila Pudasjärvi 
58,10, 3. Taimi Karppinen Pudas-
järvi 58,10, 4. Pirkko Leskinen 
Tyrnävä 58,34, 5. Katja Siekkinen 
Pudasjärvi 1.04,21, 6. Irene Tuuli 
Liminka 1.04,23, 7. Suvi Etelämä-
ki Oulu 1.07,11, 8. Ritva Aapa-
oja Posion tilitoimisto 1.12,57, 
9. Inkeri Turtinen Haukipudas 
1.13,14, 10. Kaisa Heikkinen Kii-
minki 1.29,30.

Naiset/Miehet 
Sauvakävely

1. Raija Anttila 1.28,01, 2. Moona 
Harju PudasjU 1.28,47, 3. Em-
ma-Noora Jaakola 1.28,47. 

Syötteen Huippukympillä 
lauantaina 17.9 kenialainen 
Lewis Korir pokkasi 1500 eu-
roa alittamalla 32,36 ajallaan 
miesten tavoiteajan 33.30 lä-
hes minuutilla. 

Usean vuoden Suomes-
sa asunut Korir voi olla pian 
Suomen kansalainen. Hän 
opiskelee Turussa 10 tun-
tia viikossa Suomen kieltä, 
kertoi kuuluttaja Jorma Jo-
kela. Viime vuoden voittaja 
Suomussalmen Kimmo Ky-
mäläinen oli nyt toinen ajal-
la 37,03. Yleisessä sarjassa ei 
ollut pudasjärvisiä mukana, 
mutta muissa sarjoissa lähes 
20 juoksijaa ja sauvakäveli-
jää. Sampo Laakkonen juok-
si pudasjärvisistä parhaan 
ajan 43,02. Naisten sarjas-
sa toinen kenialainen juoksi-
ja jäi tavoiteajasta 38,50 har-
mittavasti kolme sekuntia. 

Pudasjärvisistä tuli ensim-
mäisenä maaliin yleisen sar-
jan Jenni Ylilehto 49,03 ajal-
laan. Reilun viiden minuutin 
kuluttua ilmestyi maalisuo-
ralle 40 v sarjan Mirja Kes-
kiaho 55,23. Parkkisen avio-
pari juoksi mäen juurelle 
samaa tahtia. Mäessä Tee-
mu pinnisteli vaimoaan pari 
minuuttia nopeammin ja otti 
vielä maalialueella hurjan 
loppukirin. 

Taimi Karppinen ja Min-

Korir juoksi huippuajan Huippukympillä

na Anttila juoksivat koko 
matkan yhtä matkaa, eivätkä 
saaneet kovasta yritykses-
tä huolimatta eroa toisistaan 
loppusuorallakaan ja tulivat 
rinta rinnan maaliin reilusti 
alle tunnin ajalla. Umpihan-
kihiihdon voittaja, pudas-

järveläinen Juha Ronkainen, 
kellotti 55 v sarjassa ajan 
50.12. Hän kertoi juosseensa 
tänä kesänä kuusi puolima-
ratonia ja viisi muuta pitem-
män matkan juoksukisaa. 

-Uuvuttava oli juosta. 
Meinasin rinteen puolivälis-
sä vaihtaa kävelyksi, mut-
ta sitten vaan yritin sinni-
tellä juoksuaskelin tunturin 
huipulle, oli monen juoksi-
jan kommentti maaliin pääs-
tyään. 

Juoksun alun perin ide-
oinut Hotelli Iso-Syötteen 
yrittäjä Juha Kuukasjärvi 
oli tyytyväinen tapahtuman 
saamaan huomioon sekä 
osallistujamäärään. 

-Lausuin kerran huippu-
kympistä ideani ääneen. Sen 
kuulivat paikalla olleet Hei-
no Ruuskanen ja Jorma Joke-
la, innostuivat asiasta ja niin 
kisasta tuli viime vuonna 
totta. Odotan tämän nouse-
van vielä suureksi tapahtu-

Pudasjärveläiset Taimi Karppinen, Minna Anttila, Teemu Karppinen ja Maire Kosamo 
Syötteen ruskamaisemissa.

Nopeimman startin on ottanut nyt toiseksi sijoittunut, viime vuoden kisan voittaja, Kimmo Kymäläinen. Huippukympin 
nopein pudasjärveläinen Sampo Laakkonen pientareella vasemmalla. 

Puutarhayrittäjä Markus Urmala kertoi hoitavansa kun-
toaan käymällä koiransa kanssa lenkillä 3-4 viikossa. 
Säännöllisen kuntoilun tuloksena hän juoksi haastavan 
reitin 54.12. 

Suomen kieltä ahkerasti opiskelevalla, 51 kg painavalla 
Lewis Koririlla oli kevyt askel, sillä hän juoksi jyrkän rin-
neosuuden 3.15 km vauhtia, keskiajan ollessa kilometril-
lä noin 3.10.  Radalla hän on juossut 10 km 27,43.

Kilpailun johtaja Heino Ruuskanen ja tapahtuman ideoi-
nut matkailuyrittäjä Juha Kuukasjärvi odottavat Huippu-
kympin kasvavan vuosi vuodelta yhä suuremmaksi juok-
su- ja matkailutapahtumaksi. 

maksi, toivoo kestävyysur-
heilusta innostunut ja itsekin 
kuntoilua aktiivisesti harras-
tava Kuukasjärvi. 

Perjantai-iltana oli hotel-
li Iso-Syötteellä keskusteluti-
laisuus kestävyysjuoksusta, 
jossa oli mukana kolmisen-

kymmentä osallistujaa muun 
muassa Jussi Saarela, Ant-
ti Lähteenmäki (kenialais-
ten juoksuharjoittelu), Jorma 
Jokela, Maija Oravamäki ja 
Janne Ukonmaanaho. 

Heimo Turunen
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LAHJATAVAROITA

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

 • AUtOMAALAUKset
 • KOLArIKOrJAUKset
 • LAsINVAIHDOt
 • VAKUUtUsyHtIöIDeN työt
 • trAILerIN VUOKrAUs

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Palveluhakemisto

0400 251 671

Palveluhakemisto 
on edullista  
ilmoitustilaa!

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Konttien vuokraus

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

HUOM! Puhelinpäivystys
joka päivä

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

Tule käymään!
VUODENVAIHDE LÄHESTYY!

Mika Luokkanen
Autohitsi

Kauppatie 16, 93100 Pudasjärvi

0400 998 361
• Auto-/muut hitsaustyöt
• Alustajarruremontit

AUTOHITSAUKSIA

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.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

Pihojen syystyöt

huolto ja korjaus-/fiksaustyöt
Myös maatalouden aputyöt 

takuulla, edullisesti

Autojen, 
raskaankaluston sekä 

traktoreiden ja työkoneiden

Puh. 040 910 0622

AUTOSÄHKÖKORJAAMO 
UNTO SIIRA

Varastotie 1, 93100 
Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

KORUT JA KELLOT

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

Minnan Body Sportin ja Pu-
dasjärvi-lehden Painonhal-
linta- ja kuntopiiri on ko-
koontunut viikon välein 
neljä kertaa. Suurimmillaan 
painonpudotukset ovat jo 
viisi kg, keskimäärin noin 
500 g viikossa ja jokaisella 
on tapahtunut jotain edistys-
tä. Ruokailutottumuksia on 
muutettu, kuntoilua aloitet-
tu, lisätty ja pyritty saamaan 
siihen säännöllisyyttä. Poru-
kan kokoontumisissa on ol-
lut joka kerran lähes kaik-
ki 17 henkilöä mukana ja jos 
kerran on ollut poissa, niin 
toisella kerralla sitä innok-
kaammin mukana. 

Ryhmäkuntoilut on suo-
ritettu liikuntahallilla spin-
ning pyörillä lisättynä lihas-
kuntoharjoittelulla ja joka 
toinen kerta on oltu Jyrkkä-
kosken maastossa kirmai-

Painoa pudonnut – kunto kohentunut
lemassa mäkiä ylös ja alas 
sekä sen jälkeen vielä heilu-
teltu kahvakuulia. Kokoon-
tumissa on aluksi punnitus 
sekä keskustelu- ja kysely-
tuokio sekä sen jälkeen on 
alkanut hikinen kunnon ko-
hottamisen osuus. 

Piirin vetäjä Minna Antti-
la innosti meitä viime sähkö-
postiviestissään: 

-Viime tapaamisesta mi-
nulle jäi hyvä mieli sen vuok-
si, että teistä jo näkee niin 
selvästi kehon ulkomuodos-
ta, ryhdistä ja kasvoista, että 
voitte paremmin, paino on 
laskusuunnassa ja kunto on 
nousujohtoinen. Se näkyy 
teistä uutena itsevarmuute-
na. Olenko oikeassa?

 -On hienoa, että tuotte 
avoimesti ilmi myös retkah-
dukset ja itsekurin menetyk-
set. Se kuuluu tähän ja ne 

ovat niitä hetkiä, jolloin si-
nun on löydettävä itsestäsi 
lujuutta ja tahtoa palata ta-
kaisin siihen hyvään oloon ja 
itsestä huolehtimiseen. Keho 
on meidän kotimme ja se 
vaatii huolto ja huolenpitoa, 
jotta meidän olisi siinä hyvä 
olla. Tämä huolenpito näkyy 
ja vaikuttaa myös ympäris-
töömme ja ennen kaikkea 
niihin ihmisiin, jotka ovat lä-
himpänä meitä. 

-On helpompaa huoleh-
tia muista kun jaksan huo-
lehtia itsestäni ja oma kotini 
on kunnossa. Fyysinen kes-
tävyys kulkee käsi kädes-
sä psyykkisen kestävyyden 
kanssa. Viime viikko oli suh-
teellisen kevyt liikuntaohjel-
man suhteen. Laitan nyt tälle 
viikolle ohjelman, joka sisäl-
tää kaksi korkeasykkeistä 
ja kuluttavaa treeniä, muut 

treenit ovat pitkäkestoisia ja 
palauttavia. 

-Sydämen täydeltä kai-

kille lujuutta ja tahtoa, olette 
ottaneet jo isoja askelia kohti 
hyvinvointia, tästä mennään 

Joka kerta painonhallinta- ja kuntopiiriin kuuluu punnitus. Minna Anttila kirjaamassa 
ylös, mitä vaaka näyttää.

yhdessä eteenpäin! Näin 
Minna kannusti meitä eteen-
päin! (ht)

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset



13nro 38 PUDASJÄRVI lehti

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/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksulli-
nen, 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).

SEKALAISTA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

syötteeN MaaNsIIrtO Oy

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 syöte
Jari särkelä, p. 0400 374 259

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt
• Maisemointityöt 

• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät 
• Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

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

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

Pudasjärven  
Luontaistuote

Puistotie 2
040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45, la 10-14

LUONTAISTUOTTEITA

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

Palveluhakemisto

VUOKRAKONEITA

KOTIELÄIMIÄ

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

Hirvihommiin kiikari Kahles C 
1,5 – 6 X 42. Takuuta jäljellä 20 
v. P. 040 722 6101.

Lipputanko jalustoineen, pituus 
12 metriä, puh. 044-5822 015.

Hyväkuntoisia keittiökalustei-
ta, mm. kaappeja, kaapinovia, 
3-os.lasivitriini sekä sähköurut 
ja miesten polkupyörä. Puh. 
040 507 1294.

Hyväkuntoinen ja vähän käytet-
ty KUNTOKESKUS. Painot 54 
kg saakka. H 150 e. Puh. 040 
771 5885, 0400 251 668.

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Tilaukset: 

AE Innovation  
Alpo Laakkonen 
p. 045 263 0780
www.aosteel.fiLumi tulee kuitenkin - oletko valmis?

Ota yhteys p. 040 1951 732ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA

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

PARTURI-KAMPAAMOJA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 0400 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

Annetaan suloinen musta-
valkoinen kissapentu hyvään 
kotiin. Killillä ikää on 11 viikkoa. 
Soita! Puh. 041 435 5849.

Luovutusikäisiä, hyväsukuisia 
dreeverin pentuja. Molemmat 
vanhemmat riistaverisiä ja sin-
nikkäitä jänisajureita. Vapaana 
vielä 1 uros ja 1 narttu! Puh. 
050 492 7061.

Kuntaliitto perusti laajan 
kuntauudistusryhmän

Laaja erityyppisten kunti-
en edustajien ryhmä ryhtyy 
seuraamaan ja edistämään 
hallituksen käynnistämää 
kuntauudistusta. 

Suomen Kuntaliitto on 
koonnut noin 30-jäsenisen 
ryhmän, jota täydennetään 
tarpeen mukaan. Pohjois-
Pohjanmaan kuntajohtajista 
työryhmään kutsuttiin kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-
vittila. 

Kuntauudistusryhmän 
tehtävänä on seurata kun-
tauudistuksen suunnittelua 
ja toimeenpanoa kuntaken-
tän näkökulmasta ja esittää 
näkökulmia ja aloitteita eri-
laisiin toimintaympäristöi-
hin soveltuvista ratkaisuis-
ta. Ryhmän on määrä myös 
arvioida kuntien mahdolli-
suuksia toteuttaa kuntauu-

Suomen Kuntaliitto kutsui 
Pudasjärven kaupungin-
johtaja Kaarina Daavitti-
lan vuoden 2012 loppuun 
saakka toimivaan kuntien 
edustajien ryhmään, joka 
ryhtyy seuraamaan ja edis-
tämään hallituksen käyn-
nistämää kuntauudistusta.

distusta.  
- Ryhmän vankka koke-

mus tuo vahvistusta tutki-
mus- ja tilastotietoihin. Uu-
distustyö edellyttää myös 
jatkuvaa vuorovaikutusta 
kuntien, Kuntaliiton ja val-
tion välillä. Samalla kaikki 
muutkin Kuntaliiton verkos-
tot ovat mukana uudistuk-
sen eri vaiheiden viestin-
nässä, sanoo Kuntaliiton 
kehitysjohtaja Kaija Majoi-
nen. 

Kuntauudistusryhmä on 
asetettu vuoden 2012 lop-
puun asti. Sen puheenjohta-
jana toimii Kuntaliiton toi-
mitusjohtaja Kari-Pekka 
Mäki-Lohiluoma.

Kuntaliiton tiedotus

Haluaisin kirjeenvaihtokaverin 
ja tosi ystävän 48-50 vuotiais-
ta miehistä Olen 48-vuotias 
luotettava, rehellinen ja iloinen 
nainen Pudasjärveltä puh. 044 
334 0722.

HENKILÖKOHTAISTA

Kunnossa oleva väritelevisio. 
Väritelevisio digiboxsilla. Pirtin 
pöytä ja kaksi penkkiä. Cd-soi-
tin p. 044 251 3289.

Myydään Pudasjärven Saraky-
lässä pientila rakennuksineen 
2,7 ha. Ks. nettiasuntokohde ID 
44210. Puh. 0400 395 107.

Otetaan Abban ja Souvareiden 
cd-levyjä. Otetaan vastaan 
kunnossa olevia cd-soittimia.
Kunnossa oleva lp-soitin isoilla 
kaiuttimilla. Puh. 044 251 3289
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17.00-
20.00 omatoiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet 
kerholaiset.
Zumba® tunnit Kurenalan koululla sunnuntaisin klo 19-20 11.9 
alkaen! 
Taidenäyttely Luonnollista ja mielikuvituksellista Paavo Niskasaaren 
taidenäyttely Pudasjärven kirjastossa 1.9.-30.9. 
Taidenäyttely Paavo Tolosen taidetta ajasta aikaan 3.9.-28.9. Kulttuuri-
keskus Pohjantähdessä. Ma-Ke klo 15-20, La-Su 14-17.
Kurenkoskessa tanssit.  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: 23.9. Joy Karaoke, 24.9. Tanssiorkesteri Crystal, 
Disco Snapsi baarissa, 30.9. Joy Karaoke, 1.10. Tanssiorkesteri Frisco, 
Disco Snapsi baarissa.             
Tupailta Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Nevalalla torstai-
na 22.9.2011 klo 19.00. Mukana myös Tupperware-esittelijä.
Kansalliset kenttäratsastuskilpailut 24.9.-25.9. OSAO/Pudasjärven 
yksikkä Jyrkkäkoskentie 18. 
Syysmarkkinat Perinteiset syysmarkkinat OSAO/Pudasjärven yksikkö 
Jyrkkäkoskentie 18. Lauantaina 24.9. klo 10-15.
Vielä virtaa Sarakylän koululla 27.9. klo 13.
Kansainvälinen kyläpäivä Hirvaskosken koululla la 1.10. klo 11-15. 
Kirppis, puffetti, vieraita eri kulttuureista ja maista...

Sydämelliset 
kiitokset kaikille
merkkipäivääni 

muistaneille.

Erkki Hyttinen

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

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

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€

Juoksutapahtuma 
huippukymppi 17.9.Muista tapahtumat!

Hotelli Iso-Syötteen  
tapahtumat

Kurssin sisällöt:
 • vapaaehtoistoiminta Punaisessa Ristissä
 • vuorovaikutus ja kohtaaminen
 • tukea haastaviin tilanteisiin
 • ystävätoiminta käytännössä
 • Maahanmuuttajatoiminnan osio antaa
  perustiedot Suomesta maahanmuuttomaana,
  kotoutumisesta ja kotouttamisesta sekä
  kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edellytyksistä.

ANNA AIKAASI -
TULE MUKAAN YSTÄVÄTOIMINTAAN

Ystävätoiminnan peruskurssi ja
maahanmuuttajatoiminnan täydennysosa

Aika: 30.9 klo 17 - 20.30 ja 1.10.2011 klo 10 - 18
Koulutuspaikka: Lentäjän maja, 
Lentäjäntie 1, 93100 Pudasjärvi

Käymällä kurssin saat valmiuksia toimia vapaaehtoisena
ystävänä ja pääset mukaan toimintaan.

Ilmoittautumiset: 25.9.2011 mennessä 
www.redcross.fi/oulu tai
puhelimitse Oulun piiriin p. 08-561 8200
www.oleystava.fi

Kouluttajina Punaisen Ristin monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä ja sosiaalipalvelusuunnittelija.

NUOREN TURVAPAIKAN HAKIJAN 
POLKU PUDASJÄRVELLÄ

Bussireitti: 
Kuusamo-Pudasjärvi-
Oulu-Helsinki-Tallinna

KYLPYLÄMATKA
VIROON

Kylpylähotelli Laulasmaa 
2.-13.11.2011

Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset:

puh. 040 7222 022
Ruka Charter Oy
Nordic Holidays

Hinta: alk. 690,00 €

Jyrkkäkosken kesä alkaa 
olla jo huvien osalta taputel-
tu. Vielä on kuitenkin jäljellä 
talkooväen kiitosilta tämän 
viikon perjantaina. 

Sinne ovat tervetulleita 
kaikki seuran jäsenet, mutta 
erityisesti kutsuvieraina ovat 
kaikki ne, jotka ovat vuoden 
mittaan talkoilleet Pudasjär-
ven Urheilijain järjestämissä 
eri tilaisuuksissa ja toimin-
noissa: Umpihangen MM-ki-
soissa, Kesäpilikissä, Jyrkän 
kunnostustalkoissa ja hu-
veissa, Syötehiihdossa, Ju-
hannuskisoissa, kaikissa eri 

Talkooväen kiitosilta Jyrkällä
jaostojen järjestämissä kil-
pailuissa ja tapahtumissa. 
Haluamme näin lämpimästi 
teitä kaikkia kiittää siitä suu-
renmoisesta työstä, jota olet-
te seuran hyväksi tehneet. 

Tämä ilta on samalla 
myös kesälajien päätöstilai-
suus, jossa suunnistus- ja 
yleisurheilujaosto palkitse-
vat kesän kisoissa menesty-
neitä ja työmyyriään. 

Illan ohjelmassa on tä-
män lisäksi leikkimielisiä 
kilpailuja ja makoisaa suu-
hunpantavaa: broileriwok-
kia, käristemakkaraa, muu-

rinpohjalettua yms. 
Ja illan päätteeksi voi vielä 

panna jalalla koreasti musii-
kin tahtiin. Pihaa juhlistavat 
värivalot. Kaiken kaikkiaan 
tarjolla on mukava ilta mu-
kavassa seurassa. 

Jyrkkäkosken kesä on 
mennyt varsin mukavasti. 
Aluetta ja sen rakennuksia 
on edelleen talkoiltu entistä 
ehompaan kuntoon ja huvei-
hin on riittänyt juhlavierai-
ta. Huvivieraita on alkanut 
tulla myös oman pitäjän ul-
kopuolelta. Nämäkin ihmi-
set ovat kiitelleet paikkaa ja 

sanoneet viihtyneensä. Mu-
kava on ollut myös havaita 
talkoolaisten määrän kasvu 
huvien järjestys- ja kioski-
tehtäviin. Puheenjohtajal-
la on sellainen tuntu, että 
seurahenki on kehittymässä 
ihan hyvään suuntaan. 

Jyrkän huvikesän koho-
kohtia olivat Jyrkkä-Rock 
ja Venetsialaiset, jotka mo-
lemmat kasvattivat suosio-
taan ja joiden järjestelyissä 
PuU oli voimakkaasti muka-
na. Myös päättäjäiset onnis-
tuivat. Niissä Souvarit tans-
sitti liki tuhatpäistä joukkoa. 
Mieleen jäivät myös Matti 
ja Teppo sekä Charles Blog-
man. 

Järjestys niin nuorten 
kuin varttuneemmankin 
väen osalta on ollut edelleen 
ilonaihe. Tämän päivän hu-
viyleisö tulee viihtymään ja 
pitämään hauskaa eikä häiri-
köimään. Ja se on hieno asia 
niin järjestäjille kuin kanssa-
juhlijoille. 

Miten sitten ensi kesä? 
Sitä pohdimme niin nuor-
ten kuin aikuistenkin kans-
sa tämän suven kokemukset 
eväinämme. Varmaan joita-
kin muutoksiakin tarvitaan 
ohjelmapolitiikkaan. 

Jyrkällä tavataan perjan-
tai-iltana. 

Seppo Sammelvuo 
Liikuntaneuvos, 
PuU:n pj

Pe klo 16-02, 
illalla Karaoke
La klo 11-02, 

Lasten Olympialaiset klo 12, 
Fazer-karkkibingo klo 18, 

ilalla isoille karaoke.
su klo 11-16.

Pärjänkievari palvelee 
tulevana viikonloppuna:

- Rintajoupin vaunu ja autonäyttely
- myyjiä moneen makuun Pärjän nuorisotiloissa

- Monenlaista ohjelmaa lapsille ja aikuisille
- romekievarin saunabaari 

avataan pe 30.09.2011 klo 20. 
Saunabaari palvelee

pe ja la klo 20 alkaen.
- runsaasti tilaa myös viikoloppukävijöille

Tervetuloa viihtymään 
Pärjän rentoon menoon.

tulossa ruskatreffit la 1.10.2011

Pärjänkievari
Pärjänjoentie 626, 3280 syöte

p. 0400-499216

JYRKKÄKOSKI
Kaikille vuoden mittaan Pudasjärven 
Urheilijoiden talkoissa ja kilpailuissa ja 
tapahtumissa työntekijöinä olleille.
Jyrkkäkoskella… Pilikissä….. 
Umpihankihiihdossa… jaostoissa….
Tienvarsisiivouksissa…. 
Joulumyyjäisissä ja kaikissa muissa….

Alkuillasta pelejä ja kisailua…
Ruokaa…..
Hauskaa…..
Ullmaxin tuote-esittely
Lopuksi voi laittaa jalalla koriasti.
Diskokin on avoinna….

TALKOOLAISTEN
KIITOSILTA

TERVETULOA !!!!!

Joka tanssi-iltoina on ollut iso joukko talkoolaisia töissä varmistamassa 
että sekä kävijöillä että esiintyvillä artisteilla on onnistunut ilta.

PE 23.9.2010 klo 18.00-24.00
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven rakennuslautakunnan katselmustoimi-
kunta pitää katselmuksen Pudasjärven keskustassa ja 
lähialueella 27.9.2011 kello 16.00 alkaen. Kiinteistön 
omistajilla on mahdollisuus osallistua katselmukseen 
oman kiinteistön osalta.

Pudasjärvi 19.9.2011 

Tapio Pohjanvesi
Rakennuslautakunnan puheenjohtaja

KATSELMUS

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

Kansanedustaja ja Vasem-
mistoliiton varapuheenjoh-
taja Risto Kalliorinne vierai-
li Pudasjärven kaupungin 
vieraana maanantaina 19.9. 
Kaupungin puolesta olivat 
vierasta ottamassa vastaan 
virkamies- ja luottamus-
henkilöjohto lähes kokonai-
suudessaan. Tutustumis-
kohteena oli Hirsikunnas 
Metsähallituksen toimitalo, 
johon muutto tapahtuu tä-
män kuun lopulla ja Paavo 
Tolosen taidenäyttely. Kau-
pungintalossa Kalliorinteel-
le luovutettiin muistio, jossa 
esiteltiin kaupungin Harva 
pilottihanke, Pudasjärven 
keskeiset elinkeinot, uusiu-
tuva energian mahdollisuu-
det kylien elinvoimaisuuden 
säilyttäjänä sekä uusiutuvan 
energian hyödyntämiseen 
tähtäävän kannattavan liike-
toiminnan edellytykset. 

Kalliorinnettä muistutet-
tiin uuden hallitusohjelman 
kuntapolitiikan linjauksista, 
jossa tavoitteena on turvata 
laadukkaat ja yhdenvertai-
set kunnalliset palvelut koko 
maassa, luoda edellytyk-
set kuntien taloutta vahvis-
tavalle kehittämistoiminnal-
le ja yhdyskuntarakenteen 
eheyttämiselle sekä vahvis-
taa kunnallista itsehallintoa 
ja paikallista demokratiaa. 
Edelleen hallitusohjelmassa 
todetaan, että kuntauudis-
tuksella halutaan varautua 
mm väestön ikääntymisen 
johdosta kasvavalle palvelu-
jen kysynnälle. Pudasjärven 
kaupunki on viime vuosi-

Kalliorinne kaupungin vieraana
en aikana käynnistänyt usei-
ta eri kehittämishankkeita 
mm Oulun Yliopiston kans-
sa, joilla kehitetään esimer-
kiksi sähköisten palveluiden 
käyttöä ikääntyvän väestön 
palveluiden turvaamiseksi. 

-Pudasjärven kaupun-
gin sisäiset välimatkat kes-
kustasta sivukylille mitattu-
na ovat pisimmillään lähes 
sata kilometriä. Kaupungin 
laajasta pinta-alasta johtuen 
työssäkäyntialue muodos-
tuu tavanomaista monimuo-
toisemmaksi. 

-Pidämme tärkeänä, että 
kuntarakenneuudistuksessa 
otetaan, kuten hallitusohjel-
massa todetaan, huomioon 
harvan asutuksen ja pitkien 
etäisyyksien tuomat erityis-
piirteet. Nämä hallituksen 
kuntauudistuksen linjaukset 
sopivat hyvin yhteen Harva-

pilottikokeilun kanssa, tode-
taan Kalliorinteelle luovute-
tussa kaupungin muistiossa.

Kalliorinne piti Pudasjär-
ven kaupungin toimia on-
nistuneena vaikuttamisena. 
Hän oli kovasti kiinnostunut 
Pudasjärvellä toteutettavasta 
hirsirakentamisen hiilijalan-
jäljen tutkimuksesta, jota hä-
nelle kaupungin edustajien 
taholta selvitettiin ja josta on 
kiinnostuttu aina Euroopan 
Unioniin saakka. Kalliorin-
ne ihmetteli juuri valmistu-
neen Hirsikunnas rakennuk-
sen valoisuutta. 

-Tavallisesti tiivis hirsi-
rakennus rakennetaan pie-
nillä ikkunoilla. Täällä luon-
nonvalo on vallitsevana, hän 
huomioi. 

Heimo Turunen

Kehitysjohtaja Mikko Kälkäjä (oikealla) selosti asiantun-
tevasti Karhukunnas hirsitalokortteliin liittyvää hirsira-
kentamisen hiilijalanjälki tutkimusta, jota tullaan hyödyn-
tämään hirsirakentamisessa jopa maailmanlaajuisesti. 
Risto Kalliorinne (toinen oikealla) ihmetteli hirsirakennuk-
sen valoisuutta. 

Kerttu ja Kauko –hankkeen vuosi sitten aloittamat Kylä-
kuhina –tapahtumat saavat jatkoa kuluvan syksyn aika-
na. Kuhinat järjestetään Syötekylässä 26.9., Iinattijärvellä 
27.9. ja Kuressa 29.9. Aikaisemmin kuhinoita on pidetty 
kahdeksalla eri kylällä. 

Kylien kuulemiskierroksen, Kyläkuhinoiden, tarkoi-
tuksena on ollut voimistaa Pudasjärven kylien toimin-
nan tasoa ja lisätä yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen 
kanssa.  

Kuhinoissa pyritään tuomaan esille kylien vahvuuk-
sia ja ominaisuuksia sekä voimistamaan ja kehittämään 
niitä. Lisäksi kuhinoissa keskustellaan siitä, miten elin-
voimaisuutta ja hyvinvointia voitaisiin lisätä uudenlai-
silla, yhteisesti luoduilla, kylälähtöisillä palveluilla. Yh-
tenä tarkoituksena Kyläkuhinoissa on mennä kylille 
kuuntelemaan ja kirjaamaan kyläläisten toiveita ja tar-
peita. Lisäksi kaupungin virkamiehet ja päättäjät ovat 
mukana keskustelemassa ja vastaamassa kyläläisten ky-
symyksiin.

Pudasjärven kaupunki on laatimassa parastaikaa 
kuntasuunnitelmaa, jonka on tarkoitus valmistua vuo-
den loppuun mennessä. Kyläkuhinat on hyvä tilaisuus 
kyläläisille vaikuttaa tulevaan kuntasuunnitelman si-
sältöön. Suunnitelmaan pyritään sisällyttämään kyliltä 
nousseita asioita ja kehittämistarpeita.

Kuhinoihin liittyy olennaisesti Harva –toiminnan esit-
tely. Pudasjärvi on valtiovallan toimesta nimetty Harva 
–kunnaksi. Harva –pilottitoiminnalla haetaan harvaan 
asuttujen alueiden palvelurakenteisiin uudenlaisia rat-
kaisuja. Harva –toiminnan kehittämisen edellytyksenä 
on laajan toimijaverkoston yhteistyö ja sitoutuminen.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

Kyläkuhinat jatkuvat 
Pudasjärven kylillä

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen on nimittänyt 
tiistaina 20.9 kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilan Vihannin 
kuntaa koskevan arviointiryhmän puheenjohtajaksi. Vihanti 
on ns. kriisikunta ja arviointiryhmä tekee ehdotuksen kun-
nan asukkaiden palveluiden turvaamiseksi tarvittavista toi-
menpiteistä. Valtiovarainministeriö päättää arviointiryhmän 
esityksen ja kunnanvaltuuston päätösten perusteella ratkai-
sun kuntajakolaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeel-
lisuudesta kuntajaon muuttamiseksi. (ht)

Virkkunen nimitti Daavittilan 
arviointiryhmän puheenjohtajaksi
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

www.visionliukuovet.fi       www.keittiokalustetukut.fi

- ilmainen suunnittelupalvelu
- nopeat toimitukset

- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

Avoinna 
ark. 9-18 
la 9-14

LIUKUOVET

V SI I NO

- monipuolinen mallisto
- tukkuhinnat

Keittiökalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus mukaan, 
tule tekemään elämäsi kaupat. 

Suunnitellaan yhdessä komerot upeilla liukuovilla!

Lakeuden 
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 Kempele, p. 08 376 601, fax 08 376 663


