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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 28.9.2011

Tervetuloa
kahville 3.10.
Osuuspankkiviikon kunniaksi konttoreis-
samme on tarjolla kahvia maanantaina 
3.10. koko päivän.
Keskitä vakuutuksesi nyt Pohjolaan. Uutena  
etuasiakkaana saat autovakuutuksen Osuus- 
pankistasi vuodeksi puoleen hintaan. 
Kaikille uuden henkivakuutuksen ottaville  
asiakkaille myönnetään 20 prosentin alennus 
ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta.
Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei 
muuten ole lainkaan vaikeaa. Tule ja kysy lisää!

Autovakuutusedun saa uusi Pohjolan etuasiakas liikenneva-
kuutuksen yhteydessä. Etuasiakas on sellainen asiakas, jolla on 
vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. Tarjous 
on voimassa 31.12.2011 saakka. Henkivakuutuksen myöntää 
OP-Henkivakuutus Oy.

Perjantai 30.9.

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

Lauantai 1.10.

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

Wintti 24-04
Lippu 4€ sis. ep.

Lippu 10€ sis. ep.

Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04

TERVETULOA!
KARAOKE

KYLMÄSAVULIHAA
LÄMMINSAVULIHAA

LÄMMINSAVUMAKKARA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka ei sisällä kovin paljon 

paksuja kalvoja tai jänteitä,väh. 10 kg:n erä
LÄMMINSAVULEIKKEITÄ

- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka ei sisällä kovin paljon 
paksuja kalvoja tai jänteitä

TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA PAKKAUSPALVELU

KYLMÄSAVUMETVURSTIA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma,  väh. 8 kg:n erä

Lihankäsittely Juotasniemi
Uittomiehentie 16, 93100 PUDASJÄRVI

Puh. 0500 907 819/Katri, 040 170 1348/Juha

Palvelemme 26.9. alkaen klo 9-17. Muuna aikana sopimuksen mukaan.

SÄILYKKEITÄ
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, voi sisältää myös paksuja 
kalvoja, potka-, kylki-, kuve-, kaula- ym. Lihat soveltuvat hyvin 

säilykeraaka-aineeksi, väh. 10 kg:n erä

Vastaanotamme lihaa jalostukseen 

HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA ym.
Lihaa jalostetaan rahtityönä

asiakkaiden omista raaka-aineista

Valmiit jalosteet pakkaamme 
vakuumipakkauksiin

Avoinna ma-pe 9-17

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

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

040 821 1819

Silmälääkärin vastaanottoajat:
To 13.10, To 20.10, To 3.11

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

099

PIRTTI-LIMPPU
500g

pss

KORVAPUUSTI
6 kpl/300g

199 pss

BRAVUURI 

pkt tanko

LIHAPULLAT JA 
MUUSI
300g

MEETWURSTI
SIIVUT 450g JA
KEVYT 370g

ANNA-TÄDIN 
SUOLAKEKSIT 
JA -KALAT
300g

CORNFLAKES
MUROT
375g

DOG & CO
KOIRANRUOKA
1250g

pkt

LAMU VAHVA
ELINTARVIKE
MUOVIPUSSI
100 kpl

1290

LAMU
ERÄSÄKIT

299649

SHOKKITARJOUS!!

790

uutuus!!

149 1€ pss

5 kg

Uunivalmiit broilerin
täytetyt fileet kasvispedillä
ja viljaporsaan filee-
leikkeleet perunapedillä

800g 900g

Mikroateria

399

5e3 pkt
10 kg

10e4 
10 2e

LAMU
HIRVISÄKIT

Liha ja kana

195 rll

pkt

prk pss
kpl

&

Kevyt ja 
juusto gotler 
450g

500 tangon erä

jauhelihapizza 
200g

049 kpl

2000 kpl erä

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

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

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

www.rautioky.fi

Muuttoapua
1-2 miestä + kuorma-auto

Edullisesti. 
Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

Pudasjärvi-lehti netissä: www.pudasjarvi-lehti.fi

Syysmarkkinat 
olivat menestys s. 8

Pudasjärven Ratsastajien 
pinnistelyjen tulos 

ylitti odotukset s. 9

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

Renne &
 Aliset
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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

enkeleitä on!
Eräässä lapsena kuulemassani vanhassa tarinassa kerrotaan Ju-
malasta ja kahdesta enkelistä. Siinä Taivaan Isä päätti lähettää 
kaksi enkeliään maan päälle kuuntelemaan, mitä ihmiset ajatte-
livat, puhuivat ja rukoillessaan toivoivat.  

Enkelit lähtivät maan päälle, kulkivat ihmisten keskellä ja 
keräsivät koreihinsa heidän pyyntöjään. Korit täyttyivät piri-
pintaan, ja enkelit kiiruhtivat viemään ne Jumalalle. Korit tyh-
jennettiin, ja enkelit lukivat Jumalalle kaikki pyynnöt, mitä ihmi-
set olivat Hänelle lähettäneet. Lukiessaan he huomasivat, että 
kaikki oli jo Jumalan tiedossa. ”Hyvin tehty”, sanoi Jumala en-
keleille.

Sitten Jumala lähetti enkelit uudestaan matkaan. Nyt hei-
dän tehtävänään oli kerätä ihmisiltä kiitoksen aiheita. Taas en-
kelit kulkivat ihmisten keskellä ja kuuntelivat tarkasti. Vaikka 
he kuinka terästivät kuuloaan ja katsoivat tarkasti ympärilleen, 
mitään ei kuulunut eikä yhtään viestiä tullut heidän koreihinsa. 
Viimein yksi rukous putosi enkelin koriin. Väsyneinä enkelit pa-
lasivat taivaaseen. ”Jumala, nyt sinä olet varmaan vihainen meil-
le. Mutta vaikka kuinka kuljimme ja kuuntelimme, emme löytä-
neet maan päältä ihmisiltä enempää kiitosaiheita”, enkeli sanoi 
Jumalalle. ”Lukisitko minulle, mitä korissasi olevassa viestissä 
lukee”, Jumala pyysi.  Niinpä enkeli luki korissa olevan viestin: 
”Kiitos, Taivaan Isä, että Sinä kuulet kaikki rukouksemme”, oli 
kiitosrukouksen viesti. ”Hyvin tehty”, sanoi Jumala enkeleille.

Enkelit istuivat Jumalan edessä. Heidän toisella puolellaan 
oli ensimmäiseltä matkalta maan päältä tuotujen pyyntöjen 
pino. Toinen enkeleistä piteli kädessään toisen matkan ainutta 
kiitosaihetta. Uupuneina enkelit silmäilivät ihmisten pyyntöjen 
pinoa. ”Lähetätkö Sinä meidät vielä kolmannen kerran maan 
päälle toteuttamaan ihmisten meille kertomat pyynnöt”, kysyi 
toinen enkeleistä Jumalalta. ”En suinkaan”, Jumala vastasi: ”Ih-
miset maan päällä tietävät, että kulkiessaan rukoillen he saavat 
vastauksen pyyntöihinsä.  Auttaessaan toisiaan he ovat enkelei-
tä, jotka välillä ottavat aidon välittävän ihmisen hahmon.  Tei-
dän tehtävänne on kuunnella heitä ja opettaa ihmisiä välittä-
mään toinen toisistaan. Vaikka heidän on helpompi pyytää kuin 
kiittää, ihmiset kyllä aikanaan ymmärtävät, miten heitä on mon-
ta kertaa autettu ja talutettu vaikeiden aikojen yli. Ymmärtäes-
sään sen he osaavat myös auttaa toisiaan. ” 

Terttu Puurunen

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kyläkuhinat Syötteellä

Kerttu ja Kauko –hankkeen 
vuosi sitten aloittamat kylä-
kuhinat jatkuivat maanan-
taina 26.9. Syötteellä. Liekö 
hirvenmetsästyksellä ollut 
osasyy, mutta paikalla ol-
leista 25:stä osallistujasta sel-
vä enemmistö oli naisia.

Tilaisuuden aloitti vii-
si vuotta kylällä asunut Sari 
Ojala, joka kertoi aiemmin 
Vaarankyläksi, sittemmin 
Särkivaaraksi ja nyt matkai-
lun myötä Syötekyläksi kut-
sutusta alueesta.

280 asukkaan kylässä on 
etenkin harrastusmahdolli-
suudet paremmat kuin mo-
nessa muussa paikassa. 
Kyläläisille on talviliikun-
tamahdollisuuksien lisäksi 
tarjolla kuntosaleja, sählykii-
peilyä, seinäkiipeilyä, jousi-
ammuntaa, tähtitorni, mar-

jastus- ja metsästysmaastoja, 
moottorikelkkareittejä, käsi-
työpiirejä ja niin edelleen.

– Matkailu vaikuttaa si-
ten, että meillä on mahtavat 
mahdollisuudet harrastaa, 
Sari Ojala sanoi ja muistutti, 
että alueella on runsaasti yri-
tystoimintaa.

Päivähoito ongelma
Vaikka Syötekylä vaikut-
taa lähes ideaaliselta paikal-
ta asua, niin löytyy sieltä on-
gelmiakin. Yksi ongelma on 
bussiyhteydet etenkin kesä-
aikaan.

Työssäkäyntiin liittyen 
lasten päivähoito on myös 
tullut ongelmalliseksi. Kylän 
rivitalossa on päivähoidossa 
kahdeksan lasta, mutta tar-
ve olisi ainakin viidelle lisä-
paikalle. 

Kyläkuhinoissa mukana 
ollut kaupungin kehittämis-
johtaja Mikko Kälkäjä lupasi 
tuoreeltaan viedä asian seu-
raavana aamuna kaupungin 
johtoryhmän käsiteltäväksi. 
Hän kuitenkin muistutti pai-
kalla olleita äitejä, että hake-
mukset päivähoitopaikoista 
on tehtävä. Muuten asiat ei-
vät mene eteenpäin.

Tilaisuuden lopuksi sosi-
aaliohjaaja Auri Haataja Ou-
lunkaaren kuntayhtymästä 
kertoi kyläläisille perhetyös-
tä.

Aluetyöntekijä Jouko Pu-
hakan vetämät kyläkuhinat 
jatkuivat tiistaina Iinattijär-
ven koululla ja tänään keski-
viikkona Kuren kylätalolla.

Asko Kurki

Kerttu ja Kauko –hankkeen vuosi sitten aloittamat kyläkuhinat jatkuivat maanantaina 
26.9. Syötteellä. Kuvassa osanottajia.

Messu seurakuntakodissa 
su 2.10. klo 10, Jaakko Sääs-
kilahti, Juha Kukkurainen, 
Jukka Jaakkola. 

Iltakirkko kirkossa pe 
30.9. klo 19, Jaakko Sääski-
lahti, Keijo Piirainen. Rippi-
koululaisilla mahdollisuus 

saada jumalanpalvelusmer-
kintä. 

Seurakuntailta su 2.10. 
klo 18 Petäjäkankaalla Kur-
villa, Keijo Piirainen. 

Leikkivä pyhäkoulu 
seurakuntakodissa su 2.10. 
klo 12.  Pyhäkouluun voit 
tulla yksin tai vanhemman 
kanssa. 

Kaakaopyhäkoulu seu-
rakuntakodin nuorisosalis-
sa ma 3.10. klo 14.15-15. 

Kuorot: Vox Margarita 
ke 28.9. klo 18, lapsikuoro 
to 29.9. klo 17-17.45, kirkko-
kuoro to 29. 9. klo 18. 

Sauvakävelyilta Liepees-
sä tiistaisin klo 18. Iltapala ja 
iltahartaus. 

Omaishoitajat seura-
kuntakodin rippikoulusa-
lissa ma 3.10. klo 12 (huom! 
aika).

 Vanhusten viikon VIIK-
KOMESSU ke 5.10. seura-
kuntatalolla klo 12.30, jonka 

jälkeen  kirkkokahvit.
 Naisten saunailta tiistai-

na 11.10. Hilturannassa klo 
18-20. Saunomista, yhdes-
säoloa, iltapala ja –hartaus. 
Tervetuloa! Tiistaina 11.10. 
EI OLE sauvakävelyä.

Omaishoitajien leiri 
Kuusamossa 12.-13.10.  Li-
sätietoja ja ilmoittautumiset 
viimeistään 4.10 diakonia-
työntekijä Suvi Kipinälle, p. 
040-1758597.

Kehitysvammaisten 
kirkkopyhä Taivalkoskella 
su 30.10. Tilaisuuteen kutsu-
taan kehitysvammaisia van-
hempineen/saattajineen. 
Pudasjärveltä järjestetään 
linja-autokyyditys. Kirkko-
pyhä on ilmainen. Ilmoit-
tautuminen 19.10. mennessä 
Pudasjärven kirkkoherran-
virastoon. Ilmoitathan sa-
malla, haluatko esittää itse 
ohjelmaa juhlassa.

Lähetystyö: Kirpputori  
ke 28.9. klo 10-13. Lähetys-
talkooilta Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa ma 
3.10. klo 18. 

Varhaisnuorten puuha-
kerho 7-10 vuotiaille, tiistai-
sin 17-18.30 Rönössä.

Varhaisnuorten puuha-
kerho 6-12 vuotiaille, tiistai-
sin klo 17-18.30 Livon kou-
lulla. 

Partio keskiviikkoi-
sin,  seurakuntatalon nuo-
risosalissa: Sudenpennut 
(7-9 v) klo 17-18, Seikkailijat 
(10-12 v) klo 18-19, Tarpo-
jat (12-15 v) klo 19-20. Kaik-
kiin ryhmiin mahtuu uusia 
partiolaisia. Lisätietoja tiina.
inkeroinen@evl.fi, tai 040-
5714636.

Perhekerho seurakunta-
kodissa ke 28.9. ja to 29.9. 
klo 10 – 13 ja Livon koululla 
ma 10 .9.  klo 10 -13.

Lapsiparkkia ei ma 3.10. 
seuraava parkki ma 10.10. 
klo 10-13. 

Kirkkoherranvirasto 
ja seurakunnan toimistot 
kiinni ma 3.10. 

Rauhanyhdistys: Ko-
dinilta Yli-Livolla Marjo ja 
Kaarlo Illikaisella pe 30.9. 
klo 19 (Jukka Jaakkola). Ko-
dinilta Kurenalan ry:llä su 
2.10. klo 17. Raamattuluok-
ka Sarakylässä Antti Kum-
malalla pe 30.9. klo 19.

Kastettu: Antton Benja-
mi Hökkä, Topi-Oskari Poi-
jula, Iina Aleksandra Tauri-
ainen, Laura Aino Amanda 
Turja

Haudattu: Pauli Mart-
ti Konttila 84 v, Eino Särke-
lä 82 v, Kauko Olavi Kuha 
73 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Pudasjärven sotaveteraanit ry:n
45 -VUOTISJUHLA
Sekä naisjaoston
40 -VUOTISJUHLA
Sunnuntaina 2.10.2011

Juhlapäivän yleisohjelma
Klo. 10.00  Jumalanpalvelus ja seppelepartion 
 lähettäminen sankarihaudoille    
 Pudasjärven Seurakuntakeskuksessa

klo. 11.30-  Ruokailu rimminkankaan koululla.

klo.12.30-13.00  Tervehdysten vastaanotto

klo.13.00  Päiväjuhla Rimminkankaan 
 koulun juhlasalissa

Sotiemme veteraanit, yhdistyksen 
kannattajajäsenet ja kaikki veteraanien ystävät

Mahdolliset muistamiset toivotaan osoitettavan tilille 
536004-5124493

Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven Sotaveteraanit 
viettävät 45-vuotisjuhlaa ja 
naisjaoston 40-v juhlaa ensi 
sunnuntaina 2.10. Juhla al-
kaa jumalanpalveluksella 
Pudasjärven seurakuntakes-
kuksessa, jonka jälkeen on 
ruokailu Rimminkankaan 
koululla ja päiväjuhla Rim-
minkankaan koulun juhla-
salissa. 

Juhlapuhujaksi saapuu 
Oulussa asuva valtiotieteen 
tohtori, professori Aarno 
Strömmer, joka on Suomen 

Pudasjärven Sotaveteraaneilla
45-vuotisjuhla

Sotaveteraaniliiton puheen-
johtaja sekä toiminut vie-
lä pitempään, eli vuodes-
ta 1990 Pohjois-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiirin puheen-
johtajana. Hän on työsken-
nellyt muun muassa Tor-
nion kaupunginjohtajana 
ja asuntohallituksen tutki-
mus- ja suunnitteluosaston 
johtajana sekä vuonna 1975 
asuntoministerinä. Talviso-
dassa Strömmer toimi sota-
sairaalan lähettipoikana, jat-
kosodassa ilmatorjunnassa 
vuonna 1944 ja oli mukana 
myös niin sanotussa Torni-
on kaappauksessa Lapin so-
dan alussa. Veteraanien asi-
oiden ajamisessa hän kertoo 
olevan lähellä sydäntään ve-
teraanien mahdollisuus asua 
mahdollisimman pitkään ko-
tonaan. Veteraanien kuntou-
tusjärjestelmässä hän kaipai-
si valtiovallalta ja kunnilta 
enemmän aloitetta ja otet-
ta veteraanien kuntoutustar-
peiden suhteen.

Juhlassa esiintyy Pohjan 
Sotilassoittokunta Oulusta 
sekä Pudasjärvellä äskettäin 

uutena toimintamuotona 
aloittanut Pudasjärven So-
taveteraanien perinnekuoro. 
Lisäksi ohjelmassa on pu-
dasjärveläisten musiikin- ja 
lausuntataiteen harrastajien 
ohjelmaa. 

Pudasjärven Sotaveteraa-
nien puheenjohtaja Paavo 
Pikkuaho kertoo, että vete-
raanien korkeasta 88 vuoden 
keski-iästä johtuen yhdis-
tyksen tehtävä ja toiminta 
keskittyy veteraanien sekä 
heidän aviopuolisoittensa ja 
leskiensä elämänillassa pär-
jäämisestä huolehtimiseen ja 
tukemiseen. Henkisen ja fyy-
sisen kunnon ja vireyden säi-
lyttäminen sekä inhimillisten 
arkiolosuhteitten turvaa-
minen ovat nousseet yhdis-
tyksen toiminnan painoalu-
eiksi. Tämän rinnalla myös 
veteraaniperinteen siirtämi-
nen nuoremmille ja tulevil-
le sukupolville on Pudasjär-
ven yhdistyksen ja muiden 
veteraanijärjestöjen tehtävä. 
Yhdistyksessä on reilut 350 
jäsentä ja naisjaostossa noin 
140 jäsentä. (ht)

Pudasjärven Sotaveteraanien hallitus kokoontui maanantaina 26.9 seurakuntakeskuk-
sessa. Juhlajärjestelyt ovat hyvällä mallilla. totesivat Paavo Pikkuaho, Teuvo Törmä-
nen, Helmi Tervo (naisjaoston pj), Helmi Hiitola (naisjaoston sihteeri), Esko Törmänen, 
Lauri Hepola, Samuel Kauppila ja Yrjö Kaarre. Kuvasta puuttuu kokoukseen tulemi-
seen estynyt Henrik Hämäläinen.

Juhlapuhuja Aarno Ström-
mer

VC
A

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"

HUOM! Kotitalousvähennykseen
tulossa muutoksia vuodenvaihteessa.

Kunniamerkit

Kiinteistönomistajat Pudasjärvellä

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 työntekijöitä/veronmaksajia.
Myös Mökkitalkkaripalvelut, Suomen mokkitalkkarit.fi

Syksy on hyvää aikaa tehdä sisällä remonttia

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

PUDAS RAK-SA
Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458, kumpuse@luukku.com
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Kaijalan Konepajalta luovu-
tettiin perjantaina 23.9 ko-
mea yhdistelmä turveajoon 
Ranualle. Taiteilija Kimmo 
Takarautio oli maalannut 
Pudasjärven Hetekylässä 
etuosaan Kuurankukka tai-
deteoksen ja Kaijalan Kone-
pajalla valmistetussa yhdis-
telmän perävaunussa jatkuu 
kuurankukka-aiheinen ku-
vio. Yhdistelmän tilanneella 
Koneurakointi Tapani Kou-
kulla on myös useita muita 
autoja, joissa on Takaraution 
sekä myös muiden taiteilijoi-

Kuurankukkia 
turveyhdistelmässä

den kynäruiskumaalattuja 
taideteoksia. 

-Kuurankukka maalauk-
sissa näkyy, että pakkasta 
on ulkona 38 astetta, kertoo 
Kimmo Takarautio maala-
tessaan Kaijalan konehallis-
sa yhdistelmän perävaunua. 
Vetoauton maalaustyö vei 
Hetekylässä aikaa pari viik-
koa, perävaunun osuus on 
muutaman päivän urakka. 
Maalaustyön jälkeen pääl-
le vedetään vielä suojalak-
ka. Kuvat Takarautio maalaa 
kynäruiskulla, mutta käyttää 

myös pensseliä ja teloja. 
Kaijalan Konepajalla val-

mistettu perävaunu tulee 
turveajoon Ranualta Kemiin. 
Koukkulalla on kahden tur-
veyhdistelmän lisäksi kaksi 
sora-autoa, oma murskaus-
asema, jossa useita pyörä-
kuormaajia ja lisäksi on vie-
lä kaivinkoneita. 

-Olen täällä Kaijalalla tee-
tättänyt ennenkin autoja ja 
paikka on tiedossa, jos uusia 
ajoneuvoja tarvitaan, kertoo 
Tapani Koukkula. 

Pudasjärvellä autoa hake-

Teemu Kaijala toi perävaunuyhdistelmän katsastukses-
ta Oulusta ja kiinnitti rekisterikilpeä ennen auton luovutta-
mista perävaunun tilaajalle. 

massa oli kaverina Koukku-
lan poika Jussi, joka opette-
li töitä ensin isän firmassa ja 
nyt on oma saman alan yri-
tys Rovaniemellä. 

Konepaja Kaijalalla on ol-
lut koko kesän ajan hyvin 
töitä. 

-Jopa olemme olleet lii-
an tiukilla ja tarkoitus onkin 
nyt syksyllä hieman helpot-
taa kiireitä, kertovat yrittäjät 
isä Pekka ja nuoremman pol-
ven yrittäjä Teemu Kaijala. 

Heimo Turunen

Kuvataiteilija Kimmo Takarautio maalaamassa Konepaja 
Kaijalalla kuurankukkia Ranualle tilattuun turveyhdistel-
män perävaunuun. Aihe on sama, kuin Takaraution aikai-
semmin maalaamassa yhdistelmän vetoautossa ja sen 
korissa. 

Pekka ja Teemu Kaijala luovuttamassa perävau-
nua kuljetusyrittäjä Tapani Koukkulalle Ranual-
le, jonka vieressä autoa hakemassa apuna myös 
kuljetusyrittäjä Jussi Koukkula. Vetoauton kori oli 
tällä kertaa tehty muualla. 

Pudasjärven apteekki tiedottaa:

Vanhentuneet lääkkeet apteekkiin
Vanhentuneet ja käytöstä 
poistetut lääkkeet ja eloho-
peakuumemittarit ovat on-
gelmajätettä. Ne eivät kuulu 
kaatopaikalle eivätkä vie-
märiin. Ongelmajätteet tu-
lee palauttaa apteekkiin tai 
ongelmajätteiden keräyk-
seen. Apteekeista ja muis-
ta keräyspisteistä hävitettä-
väksi menevät lääkkeet ja 
elohopeakuumemittarit toi-
mitetaan kaupungin toimes-
ta edelleen Riihimäen on-
gelmajätelaitokselle, jossa 
lääkkeet hävitetään asian-
mukaisesti. 

Lääkekaappi kannattaa 
siivota noin 1-2 kertaa vuo-
dessa. Vitamiinit, perus-
voiteet, sidetarpeet tai tyh-
jät lääkepakkaukset eivät 
ole ongelmajätteitä, vaan ne 
kuuluvat kotitalouksien se-
kajätteiden joukkoon. Sa-
moin tyhjät ”astmapiiput”, 
diskukset ja insuliinikynät 
ilman neulaa.

Apteekki ei ota vastaan 
kemikaaleja, liuottimia tai 
muuta kotitalouksien ongel-
majätettä (esim. paristoja, 
pesuaineita, jne) koska niitä 
ei käsitellä lääkejätteiden hä-
vitysprosessissa

Mikäli lääkejätteesi si-
sältää esim. jodia tai elo-
hopeakuumemittarin, mai-
nitse siitä palauttaessasi 
lääkejätteitä apteekkiin. Lää-
kepakkauksista tulee poistaa 
henkilötietoja sisältävät an-
nosohjetarrat ennen apteek-
kiin tuomista, apteekki ei 
niitä poista.

Pudasjärven apteekki 
vastaanottaa Pudasjärven 
kaupungin kanssa tehdyn 
sopimuksen mukaan vain 
kotitalouksien lääkejätteitä 
seuraavanlaisella tavalla pa-
kattuna ja eriteltyinä:

Kuumemittarit: Eloho- 
peakuumemittarit tulee pa-
lauttaa omissa suojakote-
loissaan apteekkiin. Mikä-
li elohopeakuumemittari on 
särkynyt, tulee se pakata tii-
viisti niin, ettei höyrystyvä 
elohopea aiheuta terveys- 
ja ympäristöhaittaa. Uudet, 
elohopeaa sisältämättömät 
kuumemittarit voidaan hä-
vittää normaalin sekajätteen 
mukana.

Digitaalisissa kuumemit-
tareissa ainoastaan irrotetta-
va paristo on ongelmajätettä. 
Sen voit viedä itse paristojen 
keräyspisteeseen.

Jodia sisältävät lääkkeet 
(mm. Jodix-tabletit, Betadine 
-voiteet ja liuokset, Iodosorb 
ja Jodisprii): Aina erillään 
muista lääkkeistä alkupe-
räispakkauksissaan, koska 
jodi vaatii erillisen käsittelyn 
ongelmajätelaitoksella.

Tabletit ja kapselit omis-
sa pakkauksissaan tai ilman 
päällyspakkausta läpinäky-
vässä muovipussissa.

Lääkevoiteet, nestemäi-
set lääkkeet ja lääkesuih-
kepullot alkuperäisissä pak-
kauksissa. Vuotavat putkilot 
tai astiat tulee pakata tiivii-
seen läpinäkyvään muovi-
pussiin. 

Inhalaattorit, lääkeaero-
solit ja tubuhalerit palaute-
taan ilman päällyspakkaus-
ta.

Solunsalpaajat ja rokot-
teet omissa pakkauksissaan 
erillään muusta lääkejättees-
tä. 

Ruiskut ja neulat esi-
merkiksi insuliinineulat ja 
Klexane ruiskut, erillises-
sä pakkauksessa, mieluiten 
kannelliseen lasi- tai muovi-
purkkiin pakattuina. 

Heimo Enbuska tulkitsee 
suomalaisten tuntoja
Suomalaisten tuntojen tulk-
ki, laulaja Heimo Enbuska, 
on laulanut tuttua ja vähän 
uudempaakin hengellistä 

Tutustu muihin tuotteisiimme osoitteessa
www.aikashop.fi

Asiakaspalvelu: 020 7619 800
asiakaspalvelu@aikamedia.fi • www.aikamedia.fi

Taivas ehjäksi rakastaa

Laulut ja laulujen tarinat.  
Tulkitsijana Heimo Enbuska

PUDASJÄRVI to 6.10.
klo 19.00, Kauppatie 32

musiikkia 1980 -luvun alus-
ta alkaen. Vuosien saatossa 
häneltä on ilmestynyt tois-
ta kymmentä äänitettä, joista 

viimeisin ilmestyi syyskuus-
sa. Uusi joululevy on myös 
työn alla.

-En pidä itseäni niinkään 
laulajana, vaan enemmänkin 
tarinan kertojana, tunnustaa 
Enbuska, jonka omat tekstit 
kertovatkin useimmiten ih-
misistä ja kohtaamisista. 

-Hengellinen musiik-
ki on sekin tapa kertoa, pu-
hua julki sisimmän tunto-
ja. Parhaimmillaan koen 
musiikkitilaisuudet silloin, 
kun huomaan tarinan saa-
van kuulijassa vastakaikua 
ja että onnistun laululla-
ni sanoittamaan kuulijoiden 
omia kokemuksia. Sellainen 
vuorovaikutus on äärettö-
män antoisaa myös laulajal-
le itselleen.

Heimo Enbuska kiertää 
eri seurakuntien järjestämis-
sä tilaisuuksissa. Pudasjär-
vellä hän esiintyy torstaina 
6.10. Palvelukeskuksessa. Ti-
laisuuteen on vapaa pääsy. 
(ht)25
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Pudasjärven Matkailu on 
toiminut Pudasjärvellä yli 
20 vuoden ajan Syötteen kes-
kusvaraamona. Välityksessä 
on lähes 2000 vuodepaikkaa 
mökeissä, loma- ja hotelli-
huoneistoissa. 

-Yhä kasvavassa mää-
rin majoitusten lisäksi vara-
taan ohjelmapalvelut, ruo-
kailut sekä matkaliput kotoa 
lähtien, kertoo Pudasjär-
ven matkailun toimitusjoh-
taja Juha Schroderus, joka 
viime heinäkuussa lähtien 
on ollut yhtiössä myös yrit-
täjänä ostettuaan osakkeet 
Hiihtokeskus Iso-Syötteeltä 
ja Syötekeskukselta. Muina 
osakkeen omistajina jatkavat 
edelleen pääasiassa Syötteen 
alueella olevat yhtiön pien-
osakkaat. 

Yhtiö on äskettäin re-
kisteröinyt markkinointiin 
käytettäväksi Syötteen Kes-
kusvaraamo –nimen, jota ni-
meä tullaankin käyttämään 

Pudasjärven Matkailu Oy näkyy 
Syötteen Keskusvaraamona

tästä syksystä alkaen entis-
tä enemmän. Yhtiö on uusi-
massa myös nettisivut, josta 
kautta voidaan entistä kä-
tevämmin myös varata ja 
maksaa palvelut mahdolli-
simman laajasti. Toimisto si-
jaitsee edelleen Pudasjärven 
keskustassa, mutta paljon 
Schroderus tekee työtä myös 
Taivalkoskella kotinsa yhte-
ydessä olevassa työhuonees-
ta käsin. 

-Verkon kautta tapahtu-
va myynti on lisääntymäs-
sä ja jo nyt yli 40 prosenttia 
myynnistä tapahtuu netin 
kautta. Siihen meillä on jo 
hyvät valmiudet, mutta mm. 
matkalippujen varaamiseen 
ja maksamiseen netin kautta 
tarvitaan vielä ohjelmapäivi-
tyksiä. Toki henkilökohtais-
ta markkinointia tarvitaan 
edelleen ja siihen kiinnite-
tään entistä enemmän huo-
miota.

Taivalkoskelaisella Juha 

Schroderuksella on pitkä ko-
kemus matkailualalta. Vuo-
situhannen vaihteessa hän 
toimi kolme vuotta Hotel-
li Iso-Syötteen kotimaan 
myynnissä myyntipäällik-
könä ja kahdeksan viimeis-
tä vuotta hän oli Hotelli Her-
kossa omistajana, jonka myi 
viime talvena. 

Juha Scroderus uskoo 
Syötteen alueen vetovoi-
maan ja matkailumäärien li-
sääntymiseen. Usein paikal-
lisesti ei huomatakaan, miten 
Syötteen kauneuden näkevät 
sinne muualta tulevat. Myös 
ohjelmapalvelussa on laaja 
tarjonta. Hiljaisuuden, luon-
nonkauneuden ja -rauhan li-
säksi matkailijoille on tarjol-
la myös moottorien pärinää, 
hyvät retkeilyreitit ja lähialu-
eiden tarjoamat palvelut. 

Heimo Turunen

Matkailualan yrittäjä Juha Schroderus aloittamassa työpäiväänsä Pudasjärven keskus-
tassa sijaitsevassa toimistossa, jossa hänen lisäkseen työskentelee tällä hetkellä kak-
si työntekijää.

Kemihaaran Loma sijaitsee 
reilut 100 kilometriä Savu-
kosken kylältä kohti itärajaa. 
Paikka sijaitsee Korvatuntu-
rin juurella, Kemijoen syn-
tylatvoilla keskellä ”ei mit-
tään”. Erämaan keitaassa he 
ottavat vastaan luonnosta ja 
sen rauhasta nauttivia vael-
tajia, metsästäjiä, kalasta-
jia, marjastajia sekä talvisin 
hiihtäjiä ja moottorikelkkai-
lijoita, joille tarvittaessa tar-
jotaan yösija ruokineen ja 
rantasaunoineen. 

Talonväki järjestää myös 
reissuja Korvatunturille, 
minne kertyy matkaa pari-
kymmentä kilometriä Lapin 
jylhän kaunista luontoa seu-
raillen. Matkailuyritys on 
saanut tyytyväisiä asiakkai-
ta, jotka palaavat lomillaan 
yhä uudelleen luonnonhel-
maan nauttimaan luonnon-
rauhasta ja talon antimista. 
Vielä kotona asuvat kaksi 
tyttöä ovat arkisin Savukos-
kella koulussa, mutta aut-
tavat viikonloppuisin sekä 
lomilla yrityksen arkirutii-
neissa.

Peltoniemet viihtyvät 
Savukosken Kemihaarassa

Kemihaaran Loma sai ti-
loihinsa syyskuussa erä-
maassa viihtyneen eräkirjai-
lija ja taiteilija AE Järvisen 
taidenäyttelyn, koska yk-
sityiset Järvisen tuotannon 
keräilijät halusivat järjestää 
näyttelyn juuri Kemihaaras-
sa. Onhan Järvisen synty-
mästä tänä vuonna kulunut 
120 vuotta, ja Savukosken 
erämaat; Sorvorta ja Kemi-
haara olivat hänen mielimai-
semaansa Sallan Tuntsan 
ohella. 

Järvisen kirjallinen tuo-
tanto on varmaankin tut-
tu myös eräkirjallisuudesta 
kiinnostuneille pudasjärve-
läisille.

AE Järvinen on tunnet-
tu Lapin erämaiden kulkija 
ja oli ammatiltaan metsän-
hoitaja, joka Helsingissä val-
mistumisensa jälkeen lähti 
Lappiin. Siellä nuorta met-
sänhoitajaan odotti mittava 
työnsarka valtion metsien 
kartoittamisessa ja arvioin-
tilinjojen vetämisessä tiettö-
millä taipaleilla. Hän maalasi 
Lapin luontoa ja värejä erä-

matkoillaan asemapaikoil-
laan ja ammensi mieleensä 
sen valot ja varjot myös kir-
joittamiaan kirjoja varten. 
Yleensä hän maalasi vesi- tai 
pastelliväreillä, mutta jon-
kin verran myös öljyväreillä. 
Mieluisia maalaamisen ai-
heita olivat luontokuvien li-
säksi myös metsästysaiheiset 
kuvat.  Lämmintunnelmai-
nen paikka, jossa jokainen 
tuntee itsensä tervetulleek-
si, kutsuu kulkijoita Lapin 
luontoon ja tutustumaan AE 
Järvisen aikaansaannoksiin 
niin tauluihin kuin ensipai-
noskirjoihin sekä vanhoihin 
karttoihin (Metsästysmu-
seo).

Huolimatta näyttelyn 
syrjäisestä sijainnista, sii-
hen on tutustunut parin vii-
kon aikana yli 200 ihmistä. 
Näyttelyn kokoamista ovat 
tukeneet Suomen Metsästys-
museo, Suomen Metsästäjä-
liitto, Taide ja Kehys Pekkala 
sekä useat yksityiset keräili-
jät.

Jenni Peltoniemi

Kemihaaran Loma sai tiloihinsa syyskuussa erämaassa viihtyneen eräkirjailija ja taiteilija 
AE Järvisen taidenäyttelyn. Järvisen syntymästä tänä vuonna kulunut 120 vuotta.

Pudasjärveltä lähtöisin olevat Helena ja Juhani Peltoniemi muuttivat 
Savukoskelle kymmenkunta vuotta sitten ostettuaan sieltä Kemihaaran 
rajavartioaseman, josta he ovat kehitelleet itselleen työpaikan matkai-
luyrityksenä.

Helena ja Juhani Peltoniemi.

Depressio tarkoittaa masen-
nusta, mielentilaa, jolle on 
ominaisena piirteenä mieli-
alan lasku, aloitekyvyn puu-
te ja unihäiriöt.  Masennus 
voi kätkeytyä hyvin monen-
laisten oireiden ja vaivojen 
taakse ja jäädä siksi huomaa-
matta.  Masennus on ylei-
sempää kuin luullaankaan, 
ja sitä esiintyy sekä lapsilla, 
nuorilla, aikuisilla että van-
huksilla. 

Masentuneessa mielialas-
sa ihmisen tunnevire on suu-
rimman osan aikaa erittäin 
alakuloinen eli masentu-
nut.  Syvästi masentuneena 
ihminen voi tulla kykene-
mättömäksi kohdistamaan 
huomionsa ympärillä ole-
viin asioihin. Kaikki toimin-
ta vaatii kovia ponnisteluja 
ja ihminen kokee kohtuuton-
ta ja perusteetonta itsekri-
tiikkiä ja syyllisyyttä omaa 
persoonaansa ja toimintaan-
sa kohtaan.  Masentuneen 
”maisema” on hyvin usein 

Masennuksesta monitoimisuuteen
toivoton ja lohduton.

Masentuneisuuden li-
sääntyminen kaikissa ikä-
luokissa on nykypäivän to-
siasia ja ongelma.  Masennus 
vaikeuttaa yksilöiden, per-
heiden koulu- ja työyhtei-
söjen elämään ja toimintaan 
kaikilla osa-alueilla (fyysisil-
lä, psyykkisillä, sosiaalisilla 
ja taloudellisilla). 

Masennuksen ”läsnä-
olon” tunnistaminen ja 
myöntäminen on haaste sekä 
henkilölle itselleen että hä-
nen kanssaihmisilleen, työn-
antajalle ja masennusasiak-
kaiden asioista ja hoidosta 
päättäville auttajille.  

Masennuksesta monitoi-
misuuteen pääseminen vaa-
tii asennekasvatusta, ym-
märrystä, myötätuntoa, 
auttamishalua ja päätösten 
tekemistä masentuneiden 
olojen ja hoidon lisäämiseksi 
sekä sosiaali- että terveystoi-
mien työntekijöiltä että päät-
täviltä luottamushenkilöiltä 

ja koko yhteisöltä. Vertais-
ryhmien toiminnan lisäämi-
nen, niiden toiminnan käyn-
nistämisen kannustaminen 
ja tukeminen ovat haasteita 
jo kansanterveydellisestikin 
ajatellen.  

Meidän kaikkien toistem-
me vierellä kulkijoiden tulee 
pyrkiä vetämään masentu-
nutta elämän eri toimintoi-
hin mukaan.  Mahdollisuuk-
sia on monia, kuten lapsi- ja 
nuorisotyö, vanhustyö, päih-
detyö, koulutukseen osal-
listuminen, työ, yhteisös-
sä toimiminen, kulttuuri, 
luonto- ja liikunta, yhteis-
ten asioiden suunnitteluun 
ja osallistumisen kautta to-
teuttamiseen liittyvät asiat 
sekä muut elinympäristöm-
me tarjoamat mahdollisuu-
det.

Sointu Veivo  
Kasvatustieteen maisteri, 
sosionomi
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4e 395
2 plo

Suihkusaippua
250 ml 295

suihkusaippuat 
500ml

-Vaahtopesu
-Geelipesu
-Kasvovesi

ploHammasharja
zig zag

195
Tiskiaine 1l

199

All in 1
konetiski-
tabletti
42+14

plo pkt695Yleispuhdistus-
aine 1l

vaipat
comfort fit
7-14 kg
10-16 kg

1490

Nestesaippua
500 ml
-pumppupullo

Pumpulipuikot
500g

Vanulaput
-Puhdistustyynyt
2x70 kpl

Palasaippuat
5x75g

Huuhteluaine
1l Vauvan kosteus-

pyyhe 72 kpl

195 pkt

099plo 200 pss

195 pkt

170pkt

plo150

Ilmanraikastin
spay 300 ml

195ploMinispray
ilmanraikastin

2e Ilmanraikastin
geeli

WC -raikastin

1e

099

kpl

270 plo

plo

kpl

pkt

Cederroth
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MTK Pudasjärvi järjestää 
maanantaina 3.10. klo 11 
Liepeen pappilassa keskus-
telutilaisuuden lomituspal-
velujen toimivuudesta ja 
yrittäjälomittamisesta. Tilai-
suuteen saapuu paikan pääl-
le uusi MTK Pohjois-Suo-
men toiminnanjohtaja Matti 
Perälä.

MTK Pudasjärven pu-

Maatalousyrittäjät ja – lomittajat
tulkaa keskustelemaan

heenjohtaja Mari Kälkäjä toi-
voo, että mahdollisimman 
moni maatalousyrittäjä tu-
lisi paikan päälle, jotta to-
dellinen tilanne lomituspal-
velujen riittävyydestä ja 
sijaisaputilanteesta saatai-
siin kartoitettua. 

Myös maatalouslomit-
tajat ovat tervetulleita tilai-
suuteen kertomaan oman 

kantansa tähän heitäkin kos-
kevaan asiaan.

Tilaisuudessa Mari Käl-
käjä esittelee yrittäjälomitta-
misen yhtenä vaihtoehtona 
tilanteeseen. Etelä-Suomessa 
on hankkeen muodossa sel-
vitetty myös tällaista mah-
dollisuutta. (AK)

Talkoolaiset auttavat urheilijat huippusuorituksiin

Pudasjärven urheilijoiden 
suunnistus- ja yleisurheiluja-
ostojen kärkinimet palkittiin 
perjantaina 23.9. järjestetys-
sä Talkoolaisten kiitosillassa 
Jyrkkäkoskella. Lisäksi illan 
aikana kilpailtiin leikkimie-
lisissä mölökky- ja tikanheit-
tolajeissa, joissa annettiin 
ahkerien talkoolaisten myös 
loistaa. Tikanheitossa ensim-
mäisen sijan nappasi Veik-
ko Rytinki ja toiselle sijalle 
pääsi Maire Kosamo. Mö-
lökkykisan voitti yleisurhei-
lujaoston naisjoukkue, jota 
tähdittivät Jaana Nyman, 
Eveliina Seliö, Pirkko Hyvä-
rinen sekä Tuula Tolkkinen. 

Tilaisuuden avannut pu-
heenjohtaja Seppo Sammel-
vuo lausui kutsuvieraiksi 
kaikki ne, jotka ovat vuoden 
mittaan talkoilleet Pudasjär-
ven Urheilijain järjestämissä 
eri tilaisuuksissa ja toimin-
noissa: Umpihangen MM-ki-
soissa, Kesäpilikiissä, Jyrkän 
kunnostustalkoissa ja hu-

veissa, Syötehiihdossa, Ju-
hannuskisoissa, kaikissa eri 
jaostojen järjestämissä kil-
pailuissa ja tapahtumissa. 

-Haluamme näin lämpi-
mästi teitä kaikkia kiittää 
siitä suurenmoisesta työs-
tä, jota olette seuran hyväk-
si tehneet. Seurahenki on ke-
hittynyt hyvään suuntaan, 
hän totesi.

Suunnistusnuoret 
kovassa vedossa
Suunnistusjaoston puheen-
johtaja Antti Härkönen ker-
too menneen kauden ol-
leen menestyksekäs etenkin 
nuorten suunnistajien isku-
ryhmän osalta. Ensimmäistä 
kertaa Jukolan viestiin osal-
listuneet Pudasjärven 12 – 15 
-vuotiaiden joukkue oli kil-
pailuun ikärajaan nähden 
nuorta, mutta silti joukkue 
suunnisti kilpailun kunnial-
la läpi!

- Nyt meidän nuoret ovat 
tosi hyvässä vedossa, ja ensi 
kesänä kehittyminen vaatii 
reissaamista kilpailuissa ja 
harjoittelua entistä vaikeam-
missa maastoissa. Talvella 
yleisurheilun, hiihdon ja uin-
nin avulla kuntoa pidetään 
yllä ja monipuolinen urhei-
lu onkin kasvavalle nuorelle 
erittäin tärkeää, Hyvärinen 
alleviivaa. 

Lisäksi kolme pudasjär-
vistä poikaa olivat mukana 
Pohjois-pohjanmaan alue-
joukkueessa Nokialla pide-
tyssä Kultainen Kompassi 
-kilpailuissa ja he sijoittuivat 
kilpailussa kahdeksanneksi.

- Suunnistus on laji vau-
vasta vaarille, minkä todis-
taa se, että 81-vuotias vanhin 
jäsenemme sijoittui neljän-
neksi sm-kisoissa. Lisäksi 
harrastus on hyvin edullinen 
tarvikkeiltaan, kasvava nuo-
ri toki tarvitsee uudet kengät 
vuosittain, mutta muutoin 
eniten investointia tarvitsee 
kilpailumatkoihin kuluvat 
kilometrit, Härkönen kertoo. 

Yleisurheilijoissa  
sm-tason väkeä
Junioriyleisurheilijoissakin 
on hyvin lahjakkaita nuoria, 
joista 10 kymmenen kilpailee 
sm-tasolla asti. Yleisurheilu-
jaoston puheenjohtaja Hei-
no Ruuskanen kertoo, että 
14-vuotias Heikki Kuuro-
la piti keihäänheitossa kau-
den ennätystä hallussaan ja 
sijoittui lopulta sm-hopealle 
tuloksella 63,13 metriä.

- Nuoret heittävät sa-
moilla keihäillä kuin naiset 
ja se kertoo paljon meidän 
nuorten tasosta, että nuoret 
heittävät pidemmälle kuin 
monet naisten sarjassa. Lop-
pujen lopuksi kuitenkin in-
nostuminen liikuntaan tu-
lee siitä, että harrastaminen 
on mukavaa eikä se saa olla 
muille tärkeämpää kuin it-
selle, kertoo Ruuskanen. 

Talkoolaisia on ollut 
mukana aivan mukavas-
ti Pudasjärven urheilijoiden 
toiminnassa. Järjestetty tal-
koolaisten kiitosilta oli yksi 
osoitus siitä, kuinka tuikitär-
keää ja arvostettua talkoo-
voima urheiluseuralle on.

- Tietenkin lisäapu seu-
ran toimintaan on aina ter-
vetullutta. Talkoolaisena 
oleminen, ei tarkoita sitä, 
että tarvitsisi omistaa koko 
vapaa-aikansa harrastuksel-

le, vaan sitä että hyvässä yh-
teishengessä hoidetaan koko 
perheelle sekä urheiluseural-
le tärkeitä asioita silloin kuin 
itselle sopii, kertoo Ruuska-
nen. 

Urheilu vetää väkeä 
Pudasjärvelle
Seuraavan kahden vuoden 
aikana Pudasjärvelle on odo-
tettavissa runsaasti urheilul-
le omistautuneita matkaili-
joita. Syötteen seudulla on 
parhaillaan menossa 27 ne-
liökilometrin karttaprojekti, 
jonka vuoksi alueelle rantau-
tuu varmasti yhä useampia 
suunnistusleirejä tulevai-
suudessa. 

Karttaprojektin ansiosta 
mahdollistuu myös vuoden 
2013 suunnistuksen sm-kil-
pailut syötteellä. Antti Här-
könen kertoo, että tapahtu-
ma vetää paikalle noin tuhat 
kilpailijaa sekä runsaasti hei-
dän tukijoukkojaan sekä 
muuta yleisöä.

Jo ensi vuoden touko-
kuussa maastojuoksun sm-
kilpailut vetävät paikalle 
sekä veteraanien, nuorten 
sekä yleisten sarjojen juok-
sijoita yhteensä noin 1500 
juoksijaa. Ruuskasen mu-
kaan tätä suurempia urhei-
lutapahtumia Pudasjärven 
resursseilla ei kyetä järjestä-
mään, mutta tästäkin tapah-

Silja Alahäivälää sai pal-
kinnon Antti Härköseltä ak-
tiivisuudesta suunnistuk-
sen parissa kiertäessään 
kesän ajan kisoissa äitinsä 
Kirsi Alahäivälän kanssa. 

Talkoolaisten illan Mölökkykisan voitti yleisurheilujaoston naisjoukkue Jaana Nyman, 
Tuula Tolkkinen, Eveliina Seliö ja Pirkko Hyvärinen.

Jaana Nyman ja Tuula Tolkkinen palkitsevat Taneli Härkösen kesä YU-menestyksestä. 
Hänet palkittiin myös suunnistuksesta.

13-v sarjassa suunnistanut Oona Huhtela palkittiin mm. 
pitäjänmestaruuskisojen menestyksestä.

tumasta seuraa hienoa näky-
vyyttä.

- YLE TV2 tulee tekemään 
maastojuoksukisoista puo-
litoistatuntisen ohjelman, ja 
sellaista mainosta paikka-
kunta ei rahalla saa. Lisäksi 
paikalliset yritykset hyöty-
vät majoitus- ja muita palve-
luita tarvitsevasta urheiluvä-
estä, kertoo Ruuskanen. 

Palkitut
Yleisurheilujaoston piiris-
sä palkittiin hienosti pärjän-
neistä jäsenistä Janne Moi-
lanen, Santeri Hyvärinen, 
Lasse Moilanen, Niina Moi-
lanen, Heikki Kuurola, Hei-
di Ylilehto, Aleksi Härkö-
nen, Sari Kujansuu, Taneli 
Härkönen, Aarne Valkola ja 
Eveliina Seliö.

Tapahtumassa palkittiin 
suunnistusjaoston jäsenis-
tä Sonja Raappana, Essi Pät-
si, Silja Alahäivälä, Taneli 
Härkönen, Juha-Matti Inget, 
Oskari Jokikokki, Oona 
Huhtala, Essi Ylitalo sekä 
Emma-Noora Jaakola.

Teksti Jenny Kärki
Kuvat Jaana Valkola
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OSAO/Pudasjärven yksi-
kön syysmarkkinat olivat 
lauantaina 24.9. menestys. Jo 
avauspuheenvuorossaan yk-
sikönjohtaja Elisa Laakso oli 
hyvillään, että porukkaa oli 
paikan päälle tullut niin pal-
jon. Aivan tarkka markkinoi-
den kävijämäärä ei ole tie-
dossa, mutta jotain voidaan 
päätellä siitä, että proses-
sialan huolehtimaan (Konti-
otuotteen lahjoittaman) gril-
likodan arvontaan osallistui 
lauantaina 805 yleisön osta-
maa arpaa. 

Erityiset kiitokset Laak-
so esitti tuottajayhdistyksel-
le, joka nyt jo toisen kerran 
oli antanut tapahtumalle tee-
man, viime vuonna teemana 
oli isäntäpäivät ja tänä vuon-
na lapset.

– Tällä kertaa markkinoil-
la oli myyjiä enemmän kuin 

edellisenä vuonna ja yleisöä-
kin runsaasti pilvisestä ja ko-
leahkosta säästä huolimatta. 
Sekä markkinat että ratsas-
tuskisat onnistuivat tosi hy-
vin ja siitä olemme tosi tyy-
tyväisiä, Elisa Laakso kertoi 
jälkeenpäin

Markkinoiden alussa pi-
detyissä virallisissa puheen-
vuoroissa OSAO:n rehtori 
Jarmo Paloniemi kertoi, että 
Pudasjärven yksikön tilanne 
OSAO:ssa on sen pienuudes-
ta huolimatta erinomainen. 
Alkuaikoina täällä opiske-
li 169 oppilasta ja nykyään 
207 oppilasta. Tilannetta vie-
lä parantaa se, että uusi pro-
sessialan koulutustila val-
mistuu marraskuussa.

– Yksikön menestykseen 
johtavat laatu ja vaikutta-
vuus. Kuinka yksikössä voi-
daan vastata lähialueen kou-

lutustarpeeseen. Täällä tämä 
asia on hyvin, Paloniemi sa-
noi ja jatkoi: 

- Opiskelijat työllistyvät 
täällä paremmin kuin en-
nen.

Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen juhlaan toi 
valtuuston ensimmäinen va-
rapuheenjohtaja Marja-Lee-
na Törrö

ja tilaisuuden juonsi äi-
dinkielenopettaja Juha-Pek-
ka Sillanpää.

Ammattialat  
esittäytyivät
Virallisten puheenvuorojen 
jälkeen oli vuorossa osasto-
jen esittelyt. Ensimmäisenä 
alueelle saapui hevospuoli 
näyttävästi hevosen vetämi-
en kiesien ja ratsujen muo-
dossa. Huomattakoon, että 
kieseissä oli matkustajina 
oppilaitoksen johtoa.

Toisena esittäytyi lähi-
hoitajien linja kyltteineen. 
Kyseessä oli vuonna 2013 
valmistuva ryhmä, joka tau-
luillaan kertoi olevansa lähel-
lä ihmistä: hoitajat hoitavat 
vauvasta vaariin, parem-
pi palkka – parempi mieli ja 
niin edelleen. Markkinoilla 
lähihoitajat mittasivat kävi-
jöiden verenpaineita.

Sähköpuolen esittelyn 
hoiti Aleksi Juttula vastuu-
opettaja Esko Sivenin myö-
hästyttyä esittelytilaisuu-
desta. Tilaisuuden jälkeen 
Siven kertoi, että sähköpuo-

olivat menestys
len opiskelijat pääsevät käy-
tännön töihin hänen yrityk-
sensä kautta. 

– Me olemme vuosien 
varrella sähköistäneet kaksi 
omakotitaloa, kesämökkejä 
ja tehneet pikkuremontteja, 
Siven kertoi. 

Prosessipuolen esittelyn 
suoritti turvallisuuspäällik-
kö Ossi Klemetti. Hän kertoi, 
että koulutus prosessinhoi-
tajaksi kestää kolme vuotta. 
Hänen oma ryhmänsä aloit-
ti tänä syksynä. Syysmarkki-
noilla prosessipuolen opis-
kelijat hoitivat grillikatoksen 
arvontaa ja esittäytyivät ko-
meissa prosessihoitajien työ-
asuissa.

Viimeisenä osastona esit-
täytyi Matkailu. Ari-Pekka 
Nieminen kertoi, että osas-
tolta valmistuu matkailu-
puolen tuottajia, joiden kou-
lutusaika on kolme vuotta. 
Syysmarkkinoilla matkailu-
osasto hoiti kotakahvilaa ja 
lastenesterataa sekä polku-
traktoriajoa.

Lapsipainotteista 
ohjelmaa
Lapsi – teeman mukaisesti 
tämänvuotisilla markkinoilla 
oli huomioitu lapset.  Heitä 

Alla: Marja-Leena Törrö ja Jarmo Paloniemi 
kiiruhtivat puheidensa jälkeen kiesikyytiin.

4H yhdistyksen sieninäyttely kärsi kylmistä öistä ennen 
markkinoita. Päivi Takkinen kertoi, että Hetekylästä ei 
enää löytynyt hyviä sieniä ja näyttelyn sienet oli 
Pintamolta.

Hevososastolla oli näyttävin esiintulo. Kiesien sisällä matkustivat johtajat.

Alla: Esko Siven kertoi, että sähköpuolella opiskelee 
myös kolme tyttöä. Kuvassa Pirjo Rytinki vastuuopetta-
jansa kanssa.

Cafe Heinämiehessä riitti asiakkaita koko päivän. Taustalla grillikota.

Oikealla: 
Kaksivuotias Sofia 
Lintula muistaa 
markkinat makeasta 
tikkarista, jonka hän 
sai onginnasta.

Polkutraktorit olivat kovassa käytössä koko päivän.

Syysmarkkinoilla oli eniten väkeä puolen päivän aikoihin. 

koitettua musiikkia syys-
markkinoilla esitti Tykyle-
vits Livenä. Markkinoilla 
taas oli myynnissä tuotteita 
laidasta laitaan. Myytävänä 
oli puutöitä, lastenvaatteita, 
kirpputoria, veistettyjä kar-
huja, tauluja, vaatteita, te-
roittimia ja siivousvälineitä, 

koruja ja niin edelleen.
Kaikkiaan markkinoilla 

oli yhteensä 30 myyntipaik-
kaa esittelijöillä ja myyjillä. 
Grillikota-arvonnassa onne-
kas voittaja oli Toivo Män-
nikkö. 

Asko Kurki 

varten oli järjestetty talutus-
ratsastusta, polkutraktori-
ajoa, pieneläinnäyttely (4H 
ja yksityiset) ja esterata. Mu-
siikkipuolellakin lapset sai-
vat oman konsertin las-
tenlauluduon Mamma ja 
mesikämmen esittämänä.

Vähän aikuisemmille tar-

Syysmarkkinat
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Muutaman kuukauden aktii-
vinen työ ja viimeisen viikon 
liki ympäri vuorokautinen 
uurastus tuottivat tulosta. 
Paikkakunnan toistaiseksi 
suurimmat ja kautta aikain 
ensimmäiset arvokilpailut 
onnistuivat kiitettävästi.  

Sekä tuomaristo että kil-
pailijat olivat tyytyväisiä 
puitteisiin ja järjestelyihin, 
jotka tarjosivat tapahtumal-
le arvoisensa ympäristön.   
”Sääkin tuli kuin tilaukses-
ta”, totesivat maastoestera-
dan suunnittelijat Hannu 
Kinnunen ja Mikko Törmä-
nen. Erityisesti sunnuntaina 
kilpailtiin aamun sumun jäl-
keen kauniissa, kuulaan au-
rinkoisessa syyskelissä.

Mitkään kilpailut eivät 
koskaan suju kuten on suun-
niteltu. ”Ei tälläkään kertaa”, 
totesi kilpailunjohtajana toi-
minut oululainen Minttu 
Pulliainen. Vielä kilpailuja 
edeltäneellä viikolla järjes-
telyihin piti tehdä viimehet-

Pudasjärven Ratsastajien pinnistelyjen tulos ylitti odotukset

Pienen seuran Pudasjärven Ratsastajien ja Oulun seudun ammattiopiston paikallisen 
yksikön viikonloppuna 24-25.9 yhteistyönä tuotetut kenttäratsastuksen kilpailut sekä 
juniorien ja nuorten SM-kisat saivat kiitosta Etelä-Suomea myöten.

ken tarkistuksia, toimihen-
kilöihin muutoksia ja ”etsiä 
puuttuvia ’palikoita’, kuten 
tapahtumien järjestämisessä 
on tapana.”  Kaikki puuttu-
vat palaset saatiin kuitenkin 
kasaan kontaktien ja ystäväl-
listen ihmisten avustuksella, 
ja Pudasjärvi näki kuin näki-
kin loistavaa hevosurheilua.

Kilpailut houkuttelivat 
paikalle mukavan yleisön. 
Lauantaina radan laidoilla 
piipahti noin sadastaviides-
täkymmenestä kahteensa-
taan katsojaa. Osalle laji oli 
vielä tuntematon, ja toimi-
henkilöt pääsivät ohi kulki-
essaan avaamaan lajin salo-
ja myös maallikoille. Tämä 
otettiin huomioon myös 
kuulutuksissa, joissa kil-
pailunkulkua avattiin koko 
yleisölle.

Oulun seudun ammatti-
opiston opiskelijat suoriutui-
vat toimihenkilötehtävistään 
mukavasti. Erityisesti maas-
toesteosuudelta tuomaris-

ton puheenjohtaja Marjukka 
Manninen totesi, että ”oppi-
laat kasvoivat haasteen edes-
sä.” Ja välillä monivaiheises-
tikin edennyt kilpailu saatiin 
käytyä kunnialla loppuun. 

Paikallista väriä kilpai-
luissa edusti ainoastaan jär-
jestävän seuran Outi Leh-
timäki ratsullaan Hacker. 
Ratsukon taival päättyi 
sunnuntaina helpoimman 
harrasteluokan maastoes-
teosuudelle. Ehkä ensi vuon-
na kotikatsomolla on vielä 
enemmän jännitettävää, sil-
lä kilpailuihin osaa otti myös 
koulun uusi opiskelija Tee-
mu Pesu. Kenttäkilpailuihin 
viehättynyt Pesu tähdännee 
ensi vuonna myös Pudasjär-
ven kilpailuihin. 

Nuorten kenttä- 
mestaruus Kiviniitylle 
ja Zinnialle
Toinen kisapäivä käytiin mu-
kavassa säässä. Aamun jopa 

Yleisö sai nauttia sekä mukavasta syyssäästä, hienosta ratsastuksesta että myyntitelttojen tarjouksista.

LK 1, Vaativa B Prix de 
Pudasjärven kaupunki, Ra-
cing Kenttä-Trophy –osa-
kilpailu, nuorten ratsasta-
jien SM

1. Sanna Siltakorpi Asam 
TRS 52,5 2. Laura Koivu-
la Hurricane Tw TRS 56,5 
3. Ann-Niina Kiviniitty Zin-
nia LR TEAM 60,9 4. Paavo 
Huttunen Feril ONES 62,7 5 

Sanna Siltakorpi ratsullaan Asam Pudasjärven esteillä.

Junioreiden mestaruuskolmikko poseraa onnellisena ammattiopiston pihalla.

englantilaista vaikutelmaa 
antaneessa sumussa ratsas-
tettiin päivän vaativimmat 
luokat. Vaativan luokan voi-
ton piti lauantaina johtoon 
kiilannut Sanna Siltakorpi 
hevosellaan Asam. Nuorten 
ratsastajien Suomen mesta-
ruus kultaa otti lauantaina 
vahvat asetelmat petannut 
Ann-Niina Kiviniitty tam-
mallaan Zinnia. Sunnuntai-
na lajin dramaattinen luonne 
näyttäytyi, kun mitalisijoissa 
kiinni olleet Veera Peltokan-
gas ja Marliina Iranto tulivat 
hylätyksi maastoesteillä.

Racing Kenttä-Trophy rat-
kesi viimeisen osakilpailun 
myötä Paavo Huttusen hy-
väksi. Ratsu Feril osoitti var-
moja otteita sijoittuen luo-
kassa tänäänkin neljänneksi. 
Tampereen ratsastusseuran 
Sanna Siltakorven vahva ote 
säilyi myös helpossa luokas-
sa, jossa voitto irtosi Vespa-
lotta -ratsulla. Päivä kirkas-
tui auringonpaisteeksi kohti 
alueluokkia, joissa Pohjois-
Suomen senioreiden mesta-

ruuden vei jo nyt neljännen 
kerran Maria Nori, tänään 
ratsunaan Salomon Blue. 

Tuomaristonpuheenjoh-
taja Marjukka Manninen oli 
aidosti iloinen kansallisis-
sa luokissa näkemästään he-
vosten ja ratsastuksen laa-
dusta, etenkin kärjen osalta. 
Teknisenä asiantuntijana toi-
minut Kalle Nykänen piti tä-
män päivän maastoesterataa 
sekä näyttävänä että riittä-
vän haastavana. Myös rat-
sastajat tuntuivat olevan 

tyytyväisiä radan antiin. Ou-
lun seudun ammattiopiston 
Pudasjärven yksikön nuo-
ret opiskelijat kantoivat suu-
ren vastuunsa kunnialla ja 
maastoesteillä annetut tuo-
miot pitivät kutinsa. Kenttä-
kilpailun kansallinen kausi 
sai arvoisensa päätöksen.

Teksti Heimo Turunen
Kuvat Regina Lanko

Pudasjärveläinen Outi Lehtimäki ratsullaan Hacker lau-
antaina kouluosuudelle mentäessä. Sunnuntaina ratsu-
kon tie katkesi maastoesteradan haasteisiin.

Nuorten tuore Suomen-
mestari Ann-Niina Kiviniitty 
Zinnia -ratsullaan. 

Kristiina Purdy Chief KuoR 
65,3 6. Lotta Välimäki Gra-
ce Glenwood ONES 67,2 7. 
Jenna Koski Cassiopeia II 
LRR 77,3 8. Juho Lähteen-
maa Quistro SkaRa 85,9 9. 
Monna Hietanen Zimzalabim 
LR TEAM 88,7 10. Paavo 
Huttunen Fanta ONES 167,9 
HYL. 

LK 2, Helppo luokka Prix 

de OSAO, junioreiden SM
1. Sanna Siltakorpi Ves-

palotta TRS 49,9 2. Ren-
ja Vänskä Lord Mayor L-ER 
51,2 3. Roosa Lappalainen 
Colorado UHU 60,1 4. Uu-
rika Laine Temper JOKERA 
62,0 5. Kiia Isotalo James II 
KMR 63,6 6. Juuso Hämeen-
niemi Majalis EPUR 65,5 7. 
Sanna Siltakorpi Bofey Brid-

ge TRS 72,2 8. Noora Kermi-
nen Pluto II PRP-72 72,5 9. 
Laura Koivula Riga TRS 72,5 
10. Saara Pyykkönen Felans 
SORASET 73,2 HYL. 

ALUELUOKAT, sijoittu-
neet LK 4, Tutustumisluok-
ka Prix de Oulun Ratsu-
mestarit

1. Paavo Huttunen Lori-
el ONES 50,4 2. Anu Mattila 

Rhana Z KuoR 55,7 3 Maria 
Nori Salomon Blue LIDRID 
56,7 4. Tuomas Vesa Marilyn 
LIDRID 57,5 5. Elina Jääs-
keläinen Jakarta ER 57,5 
6. Paju Tuuri Urfus van de 
Hoogkouter OR 60,3

LK 5, Harrasteluokka 
Prix de Hevostarvike Äimä-
rautio

1. Varpu Asukas Ropin 
Velmu IiRat 64,8 2. Tarja Au-
tio Espoir Du Hasard TOR-
PAN 65,0 3. Elli Marttila Dia-
volo VARSA 68,1

LOPPUTULOKSET:
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Pudasjärven kaupunginval-
tuusto piti hiljaisen hetken 
torstaina 22.9. kokouksensa 
alussa edesmenneen Pekka 
Määtän muistolle. Muisto-
sanoissaan valtuuston pu-
heenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa sanoi Määtän olleen 
kotikylänsä asioiden hoita-
jana. Päättäjänä hänet tun-
nettiin luotettavana ja ta-
sapuolisena hyvin asioihin 

Valtuuston kokouksessa vaihtui kolme valtuutettua

perehtyneenä henkilönä, 
kohdellen kuntalaisia tasa-
puolisesti. Hän halusi ot-
taa huomioon sivukylät, joi-
ta hänellä oli halu kehittää. 
Pekka Määttä oli pyyteetön 
ja esimerkillinen puurtaja 
yhteisten asioiden hoitajana, 
totesi Oinas-Panuma. 

Kokous pidettiin poik-
keuksellisesti kulttuurikes-
kus Pohjantähdessä, koska 

haluttiin valtuutetuille järjes-
tää samalla tilaisuus tutus-
tua taiteilija Paavo Tolosen 
avoinna olevaan kuvataide-
näyttelyyn. 

Ensimmäisenä päätettä-
vänä asiana oli kaupungin 
alueen rakennusjärjestyksen 
uusiminen. Asiaa esitellyt 
tarkastusinsinööri Eero Tala-
la kertoi rakennusjärjestyk-
sen uusimisessa otetun mal-
lia Oulusta ja Iistä. Uudessa 
järjestyksessä on kunkin asi-
an kohdalla viittaukset Suo-
men lakiin ja asetuksiin, jot-
ka voi nyt helposti tarkistaa. 
Rakennusjärjestys on pyritty 
tekemään helposti luettavak-
si ja ymmärrettäväksi sekä 
tuotu esille lupakäytännöt. 
Valtuutettu Tauno Kujalan 
kysymyksen pohjalta kävi 
ilmi, että rivitalot pyritään 
rakentamaan taajamaan, jos-
kaan Talala ei sulkenut ko-
konaan pois pari- tai rivi-
talojen rakentamista myös 
keskustaajaman ulkopuolel-
le. Loma-asuntoja muutetaan 
usein ympärivuoden asumi-
seen. Se on hyväksyttävissä, 
jos asunto täyttää muun mu-
assa energia- sekä liikkumis-
ta koskevat säädökset, selos-
ti Talala. 

Pudasjärven kaupungin 
taloutta seurataan tiiviisti ja 
nyt on jo käytettävissä elo-
kuun talouslukemat, kertoi 
talouskatsauksessaan kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-
vittila. Hyvää on se, että 
lainojen korkokanta ei ole 
noussut. Kuntauudistusasiaa 
seurataan tiiviisti ja asiasta 
on oltu yhteydessä valtiova-
rainminiteriöön. Oulunkaa-
ren kuntayhtymän kanssa 
on tiivis yhteistyö, jossa pai-
nopisteenä on kuntalaisten 
palvelujen jatkuva kehittä-
minen, totesi Daavittila. 

Talousarvion toteutumi-
nen 30.6.2011 tuloslaskelma 
osoittaa toimintatuottojen 
kertyneen 49,3 prosenttises-
ti, toimintakulujen kertymä 
on 51,5 prosenttia ja toimin-
takate on 52,3, kertoi talous- 
ja henkilöstöpäällikkö Seija 
Turpeinen. 

Terveyskeskukseen 
uusi potilashissi
Terveyskeskuksen poti-
lashissin uusiminen maksaa 
62.900 euroa, jonka suurui-
nen lisämääräraha hyväk-
syttiin..

Pudasjärven pohjois-
osan ja Posion kunnan yh-
distävän Jäkälävaara-Män-
tyjärvi yksityistie on erittäin 
merkittävä Sarakylässä ja 
Kouvalla toimiville yrittäjil-
le ja maanviljelijöille tarvik-
keiden kuljetukseen Posiol-
la ja Kuusamossa toimiville 
yhteistyökumppaneille. Tie 
on merkittävä myös alueen 
ja Syötteen matkailua aja-
tellen. Tietä käyttävät syk-
syisin myös marjanpoimi-
jat, metsästäjät, kalastajat ja 
poromiehet, jolloin tien lii-
kennemäärä moninkertais-

tuu verrattuna osakkaiden 
omaan käyttöön. Tielle on 
rakennettu kaksi isoa siltaa 
Kouvanjoen ylittävä ja lää-
nin ja kunnanrajalla oleva 
Livojoen silta. 

Tien peruskorjauksen hal-
lintokuluihin myönnettiin 
5000 euron avustus, jonka 
summan myös Posion kunta 
on jo myöntänyt sekä lisäk-
si myönnettiin takaus yksi-
tyistiekunnan lyhytaikaisel-
le 80.000 euron lainalle, joka 
maksetaan takaisin kaupun-
gille Lapin ELY-keskuksen 
myöntämällä avustuksella.

Kalliosuon Vesiosuus-
kunnalle myönnettiin taka-
us Pudasjärven Osuuspan-
kin 14 000 euron lainalle ja 
myönnettiin avustusta run-
kovesijohdon rakentamiseen 
25 prosenttia toteutuneista 
rakentamiskustannuksista.

Aittojärven vesiosuus-
kunnalle myönnettiin Rit-
van kyläryhmittymän run-
kovesijohdon vetämiseen 25 
prosenttia toteutuneista ra-
kentamiskustannuksista. 

Vesikuntien asioita esi-
tellyt energiainsinööri Pentti 
Partanen totesi Pudasjärvel-
lä olevan 52 eri vesiosuus-
kuntaa. 

Kuukasjärvi uusi 
sivistyslautakunnan 
puheenjohtaja
Edesmenneen Pekka Määtän 
tilalle kaupunginvaltuuston 
jäseneksi nousi Vasemmisto-
liiton varavaltuutettu Joonas 
Baas. Sivistyslautakuntaan 
Määtän tilalle valittiin Tuula 
Kuukasjärvi ja samalla hänet 
nimettiin sivistyslautakun-
nan puheenjohtajaksi. Kiin-
teistötoimitusten uskotuksi 
mieheksi Määtän tilalle va-
littiin Tuulikki Kettunen. 

Kaupunginvaltuutettu Ol- 
li Ihmeelle myönnettiin ero 
valtuuston, kaupunginhal-
lituksen ja valtuuston vaa-
lilautakunnan varajäsenen 
tehtävästä paikkakunnal-
ta poismuuton vuoksi. Ihme 
kertoi muuttaneensa elämän-
tilanteestaan ja henkilökoh-
taisista syistä johtuen viime 

kevättalvella pääkaupunki-
seudulle. Hän toimi Pudas-
järvellä maatalouslomitta-
jana ja toimii tällä hetkellä 
kiinteistöhuoltomiehenä uu-
della kotipaikkakunnallaan 
Vantaalla. 

Varsinaiseksi jäseneksi 
valtuustoon nousi Keskus-
tan varavaltuutettu Heikki 
Putula. Hänet valittiin myös 
kaupunginhallituksen jäse-
neksi ja hänelle henkilökoh-
taiseksi varajäseneksi Kari 
Laakkonen. Putula tuli ni-
metyksi myös valtuuston 
vaalilautakuntaan Auri Haa-
tajan varajäseneksi. 

Tiina Haapakoskelle 
myönnettiin ero sivistyslau-
takunnan jäsenyydestä, kos-
ka on aloittanut sivistys-
lautakunnan alaisen työn. 
Hänen tilalleen valittiin Jari 
Uitto. 

Rovaniemellä lokakuun 
alkupuolella muuttavan Jus-
si Timonen-Nissille myön-
nettiin ero luottamustehtä-
vistä. Valtuuston jäseneksi 
kutsuttiin Keskustan vara-
valtuutettu Outi Lehtimäki 
Maaseutulautakuntaan Ti-
monen-Nissin tilalle valit-
tiin, aikaisemmin varajäsene-
nä ollut, Samuli Leppänen ja 
hänelle varajäseneksi Heikki 
Veteläinen. 

Timonen-Nissiltä 10.10 
vapautuva Teknisen lauta-
kunnan jäsenen ja puheen-
johtajan paikka täytetään 
seuraavassa valtuuston ko-
kouksessa. 

Valtuustoaloite
Tuula Kuukasjärvi esitti val-
tuustoaloitteessaan, että Pu-
dasjärven kaupunki jakaa 
Pudasjärvi viirit vuosittain 
kaikille niille kuntalaisille, 
jotka kyseisenä vuonna täyt-
tävät 80 vuotta. 

Viirit luovutettaisiin kau-
pungintalolla kakkukahvien 
kera. Ensimmäisenä vuonna 
viirit toivotaan luovutetta-
vaksi myös niille kuntalaisil-
le, jotka ovat aiemmin täyt-
täneet 80 vuotta tai viemään 
viirit perille, mikäli merkki-
päivän viettäjä ei pääse sitä 
noutamaan. 

Sakari Poijula toivoi ”val-
tuustoaloitteessaan” huopa-
tassujen laittamista tuolien 
jalkoihin Pohjantähden au-
ditorion kokoontumista häi-
ritsevien kolinoiden hiljentä-
miseksi. 

Heimo Turunen

Outi Lehtimäki nousi Keskustan varavaltuutetun paikalta varsinaiseksi valtuutetuksi. 
Mainittakoon, että hän oli alun perin vuoden 2008 vaalien jälkeen 7. varavaltuutettu. 
Kuva otettu viime lauantaina kenttäratsastuskisojen kouluosuudelta Jyrkkäkoskella

Heikki Putula nousi valtuustoon varavaltuutetun paikalta 
ja on nyt myös kaupunginhallituksen jäsen. 

Metsätalousesimies Jussi Timonen-Nissi on muuttamas-
sa Rovaniemelle Pölkky Oy:n hankintaesimieheksi. Tek-
nisessä lautakunnassa hän toimii puheenjohtajana vielä 
10.10. saakka. 

Tuula Kuukasjärvi valittiin sivistyslautakunnan jäsenek-
si ja samalla uudeksi puheenjohtajaksi. Kuvassa hän on 
jättämässä valtuustoaloitetta kaupungin viirien luovutta-
misesta 80-vuotta täyttäville Pudasjärvisille. 

Joonas Baas (oikealla) nousi kaupunginvaltuustoon 
edesmenneen Pekka Määtän tilalle joka kuvassa Baasin 
vierellä Vasemmistoliiton syyskokouksessa viime vuoden 
lopulla. 
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Kaupunginhallitus hyväksyi 20.9 kokouksessaan Syöt-
teen kulttuuri- ja liikuntakeskushankkeesta kaupungin 
jättämän Pohjois-Pohjanmaan liittoon menneen hake-
muksen. Tällä hankkeella toteutetaan käytännössä 
Syötteen MasterPlanissa 2023 suunniteltuja matkailu-
alueen kehittämissuunnitelmia, joissa keskeistä on ym-
pärivuotisuuden kehittäminen. 

SYKLI-hankkeella rakennetaan Syötteelle olemassa 
olevia yrityksiä ja rakenteita tukeva liikunta- ja kult-
tuurikeskus, joka tukee Syötteen alueen lisäksi koko 
Pohjois-Pohjanmaan matkailun ympärivuotisuuden 
kehittämistä. Hanke tukee siten ohjelmanpalveluyri-
tysten tuotevalikoiman ja osaamisen monipuolista-
mista ja ottaa huomioon lasten ja nuorten nostamia 
kehitystarpeita. Hankkeen myötä Syötteelle rakentuu 
ryhmäkokoontumispaikka ja kansainvälisesti vetovoi-
mainen maamerkki sekä toimintakeskus. 

Syötteen liikunta- ja kulttuurikeskus yhdistää Iso-
Syötteen ja Pikku-Syötteen matkailualueiden toiminto-
ja ja liikuntakeskuksen alueelle sijoittuu myös suunnit-
teilla oleva Syötteen golf-keskus, jota ei rahoiteta tällä 
hankesuunnitelmalla. Nämä hankkeet täydentävät toi-
siaan erinomaisesti alueen palvelurakennetta tukien.

Kuntarahoituksen osuus hankkeessa on kolmena 
vuotena yhteensä 152 820 euroa ehdolla, että hankkeel-
le saadaan Pohjois-Pohjanmaan liitolta haettu rahoi-
tus. Kokonaisuudessaan hankeen kustannukset vuosi-
na 2011 - 2013 ovat EAKR-ohjelman rahoitus mukaan 
lukien 509 400 euroa, 

Kaupunginhallitus esitti, että Vapo Oy ja Kuljetus-
pudas Oy nimeävät jäsenensä Bioyty-hankkeen oh-
jausryhmään. 

Lisäksi ohjausryhmään nimettiin tekninen johtaja 
Ritva Kinnula, kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä ja kau-
punginhallituksen edustajaksi Eero Oinas-Panuma.  
BioYty -hankkeen projektipäälliköksi ajalle 26.9.2011-
30.5.2013 valittiin metsätalousinsinööri Ilkka Saarijärvi 
ja varalle metsänhoitaja Aarni Tolonen. Palkkaus mää-
räytyy myönnetyn hankerahoituksen perusteella.

Suomen Lasten Parlamenttiin asetettiin Pudasjär-
ven kaupungin edustajiksi tulevalle kaksivuotiskau-
delle 11/2011–11/2013 Olga Oinas-Panuma ja Antti 
Kärki. Samalla uudet edustajat oikeutettiin osallistu-
miseen edustajakauden päättäjäis- ja aloitusistuntoon 
Tampereelle 14–15.11.2011. (AK)

Syötteen kulttuuri- 
ja liikuntakeskus-

hanke etenee

Arkangelin arkkitehtiopiskelijoilla 
mielenkiintoinen aika Suomessa

Syötteen luontokeskus tarjosi monipuolisen elämyksen 
niin rakennuksiin tutustumisessa kuin luontokeskukseen 
sisältyvän muun annin osalta. Oikealla opettaja Elena 
Smirnova, kaupungin tutustumisretken järjestäjä Mikko 
Kälkäjä ja Puhoksen lomakeskuksen omistaja Juri Bes-
palow.

Kahdeksan arkkitehtiopis-
kelijaa ja heidän opettajan-
sa Elena Smirnova olivat 
elo-syyskuussa Puhoksen 
lomakeskuksessa opiske-
lijanvaihdossa Arkangelin 
valtion teknillisestä yliopis-
tosta. Opiskelijat ovat Ar-
kangelin yliopiston parhaita 
opiskelijoita, ja he ovat tul-
leet Suomeen Oulun yliopis-
ton toimiessa järjestäjänä ja 
kutsujana.

Pudasjärven kaupun-
ki järjesti kehittämisjohta-
ja Mikko Kälkäjän toimesta 
opiskelijoille tutustumisret-
ken kaupungin kohteisiin 
25.08. Ensimmäisinä tutus-
tumiskohteina olivat Kon-
tiotuote Oy ja Profin Oy. 
Kaupunginjohtaja Kaarina 

Daavittilan luona keskustel-
tiin Pudasjärven ja Arkange-
lin yhteistyöstä. Molemmis-
sa kaupungeissa on paljon 
yhteisiä asioita, muun mu-
assa turpeen käyttäminen 
polttoaineena. Keskusteluja 
on myös käyty Kontiotuote 
Oy:n ja Arkangelin yliopis-
ton välillä puurakenteiden 
suunnittelusta.

Matka jatkui hotelli Iso-
Syötteelle ja Syötteen luon-
tokeskukseen. Päivä oli 
opiskelijoille todella mielen-
kiintoinen ja täysipainoinen. 
He haluavat kiittää kaupun-
kia upeasta retkipäivästä. 

Opiskelijat tekivät retken 
myös Ruotsiin ja saivat kut-
sun eräänä iltana Puhosky-
län kyläpäällikön Urpo Tur-
peisen luo, jossa karaoke 
laitteiden avulla lauloim-
me suomalaisia ja venäläisiä 
lauluja.

Suomen opiskeluaikaan 
liittyi myös käynti Oulun 
yliopistolla, jossa tarkas-
tettiin opiskelun onnistu-
minen. Opiskelijat tekivät 
diplomityön muuttaessaan 
entisen Puhoksen koulun-
päärakennuksen asuintiloik-
si. Suunnitelmissa on tehdä 
kansainvälinen ylioppilas 
opiskelijankeskus luonnon-
kauniille Puhokselle, jos-
sa vieraita kiinnostaa muun 
muassa porot, Puhosjärvi ja 
paikallisten ihmisten ystä-
vyys. 

Oulun yliopiston tulevat 
vaihto-oppilaat voisivat jat-
kossakin valita opiskelupai-
kakseen Puhoksen lomakes-
kuksen. Toivomme myös, 
että kolme viikkoa Suomes-
sa viettänyt opiskelijaryhmä 
voisi tulla uudestaan Suo-
meen. Silloin voitaisiin jär-
jestää heille muun muassa 
kilpailu, jossa tavoitellaan 
parhaan oppilaan titteliä. 

Juri Bespalow

Paikallisen kyläpäällikön Urpo Turpeisen vierailun aikana laulettiin karaokena suoma-
laisia ja venäläisiä lauluja.

Opiskelijaryhmä Kontio-
tuotteella, joka sisältyi kau-
pungin tutustumisretkeen.

Alle 17-vuotiaiden nuorten 
Pohjoismaiden mestaruus-
kisat lentopallossa turnattiin 
viime viikonloppuna Ruot-
sin Falköpingissä. Turnauk-
sen päätteeksi ripustettiin 
niin Suomen tyttöjen kuin 
poikienkin kaulaan kultaiset 
mitalit.

Pojat eivät hävinneet 
koko turnauksen aikana 
peliäkään, vaan pystyivät 
kääntämään tiukatkin erät 
voitokseen. Alkuerissä kaa-
tuivat Islanti ja Ruotsi, vä-
lierässä Tanska ja finaalissa 
Norja. Suomen saavutus on 
merkittävä, sillä myös Ruot-
sissa, Tanskassa ja Norjassa 
tehdään kovasti töitä nuor-
ten lentopallon eteen. 

Suomen joukkueessa pe-

Mikko Sammelvuolle PM-kultaa

Mikko ja Tuomas Sammelvuo. Mikolle PM-kultaa ja Tuo-
maalle äskettäin EM kahdeksas sija.

lasi myös Pudasjärven Ur-
heilijain Mikko Sammelvuo, 
joka näyttää näin astelevan 
vanhempien sisaruksien vii-
toittamaa tietä. Mikko on 
kuulunut jo muutaman vuo-
den ikäluokkansa maajouk-
kueeseen. 

Mikko aloitti tänä syksy-
nä lentopallolukion Kuor-
taneella, jossa on myös 
Lentopalloliiton poikien val-
mennuskeskus. Olosuhteet 
Kuortaneella  ovat huippu-
luokkaa. Koulu, urheiluopis-
to ja majoitus ovat lähekkäin 
ja ohjaamassa ammattival-

mentajat. Koti-ikävää lie-
ventää se, että seurana on jo 
ennestään maajoukkueym-
pyröistä tutut kaverit ja Pi-
risen Villen kyydissä on 
voinut piipahtaa viikonlop-
puisin äidin ja isän luona. 
(S.S) 

Onnittelut!
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Ota yhteys p. 040 1951 732

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

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

Puh. 040 960 3058

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, 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

Palveluhakemisto

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

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

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PeLtItyöt seKä tarVIKKeet

TAKSEJA

Palveluhakemisto on edullista ilmoitustilaa!

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

VUOKRAKONEITA

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

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

LUONTAISTUOTTEITA

LAHJATAVAROITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

KAUNEUDENHOITOA
FYSIOTERAPIAA

Mika Luokkanen
Autohitsi

Kauppatie 16, 93100 Pudasjärvi

0400 998 361
• Auto-/muut hitsaustyöt
• Alustajarruremontit

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.netPudasjärven  

Luontaistuote
Puistotie 2

040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45, la 10-14

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

Pihojen syystyöt

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!

huolto ja korjaus-/fiksaustyöt
Myös maatalouden aputyöt 

takuulla, edullisesti

Autojen, 
raskaankaluston sekä 

traktoreiden ja työkoneiden

Puh. 040 910 0622

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

Lampaanpolska sai uu-
sia ulottuvuuksia sunnun-
taina 18.9.2011 Hirvaskos-
kella, kun Oneplusone-duo 
konsertoi Halmeniemessä. 
Harmonikkataiteilija Timo 
Kinnunen ja latvialainen sä-
veltäjä ja muusikko Anna 
Veismane viihdyttivät Oodi 

Oodi Metsälle soi Halmeniemessä
Metsälle-konserttisarjan hui-
pentumassa toistasataahen-
kistä yleisöä. Myös lampaat 
ja paimenkoira Bondi hurma-
sivat yleisön sujuvalla esiin-
tymisellään Antti Holmströ-
min varmassa ohjauksessa. 
Soittajat saapuivat proomul-
la rantaan ja soittivat tulles-

saan. Harmonikan ja melo-
dikan sävelet kantautuivat 
veden pinnalta hienosti täyt-
täen koko tienoon. 

Vaikka musiikki ja lam-
paat olivat pääosassa Hal-
meniemessä, kiinnosti kylän 
ja jokikalastuksen historia 
Matti Holmströmin kerto-

mana. Paikalla ollutta ai-
heeseen sopivaa rekvisiittaa 
käytiin ihastelemassa.  Park-
kuurautaan sai tarttua kak-
sin käsin ja kokeilla pöllin 
parkkaamista, ihan oikeas-
ti. ProAgriasta mukana ollut 
Maarit Satomaa esitteli ym-
päristötukia ja siihen liitty-
viä toimintoja Metsäkeskuk-
sen Aili Jussilan kanssa. 

Iijoen rannalla järjeste-

tyn konsertin puitteet tehtiin 
Hirvaskosken kyläyhdistyk-
sen, osakaskunnan ja kylä-
läisten yhteistyöllä. Kaupun-
gin hankkima iso juhlateltta 
nousi komeuteensa Halme-
niemen rannalle valmiina 
suojaamaan sateelta.  Ensi 
vuotta ajatellen on saatu nyt 
paljon eväitä ja ideoita, haas-
teitakin. Jotain osataan odot-
taa ja valmistautua, jotain jää 

arvoitukseksi. Tänä vuonna 
suosi ilma, ensi vuonna on 
senkin suhteen uusi jännittä-
misen paikka. 

Haluan kiittää kaikkia 
yhteistyötahoja tapahtuman 
onnistumisesta. Teitte visi-
osta todellisuutta!

Paula Ylitalo
Hirvaskosken 
kyläyhdistyksen pj.

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122
fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

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 

Huonekaluja, astioita, kirjoja, 
vaatteita, koriste-esineitä ja 
pihakalusteet. Pe 30.9 klo 14-
18 ja la 1.10 klo 11-16 Ruotti-
senharjuntie 263. Lisätietoja 
puh:040 589 5267. 

Uusi lipputanko jalustoineen pi-
tuus 12 metriä. Hinta vain noin 
puolet kaupan hinnasta. Puh. 
044-582 2015.

Myydään Mersu 124 vm. 89 
vetokoukku, tasauspyörästön 
lukko, cd soitin. Hp. 670€. Puh. 
044 092 3946.

Peugeot 405 Mi16, vm.-89, 
katsastettu11.05.2011, kytkin 
rikki, 2-renkaat, toinen moottori 
mukaan varaosiksi. Hp. 620 e. 
Puh. 040 542 5061.

Harvinainen Nissan Sunny 
Coupe 1,5 GL vm.-85, kunnos-
tettavaksi tai varaosiksi, ei kat-
sastettu, paperit ok. Hp. 180 e. 
Puh. 040 542 5061. 

Hirvikausi avattiin Ruuhensuolla lupaavissa merkeissä. Ensimmäisen päivän saalis 
oli mukavat kolme aikuista urosta. Avausnuotiolla pitämässään puheessa metsästyk-
senjohtaja Erkki Keränen muistutteli aseiden turvallisesta käytöstä huolehtimisen sekä 
asetusten mukaisen vaatetuksen tärkeydestä. Kaatoprosentista odotetaan aiempien 
vuosien kaltaista menestystä. Alku on ollut ainakin lupaava. (jk)

Ruuhensuolla kaatui kolme hirveä

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).

Suzuki Grand Vitara 2,5 V6 -00, 
aj.290tkm, kats.06/11, ilmastoi-
tu, iso huolto tehty, hidas ja no-
pea neliveto, hp.7300 e. Puh. 
040 143 1757.

Muuli 1800 LJ jarrullinen pe-
räkärry. Kantavuus 1010 kg. 
Omamassa 290 kg, kokonais-
massa 1300 kg. Lavan sisämi-
tat 350x180 cm, laitakorkeus 
24 cm. Hp. 1800€.  Puh. 040 
5297629.

Myytävänä Kurenalla paritalon 
puolikas. Kyselyt klo 17 jälkeen 
p.040 173 3066.

Yksi vasa kaatui Taipaleenharjussa

Ensimmäinen viikonloppu 
hirvimetsällä Taipaleenhar-
jussa on tältä syksyltä ohi. 
Tulokset olivat laihoja. Saim-
me yhden vasan, mutta ha-
vaintoja saimme kuitenkin 
lisäksi noin puolenkymme-
nestä hirvestä. Hiki ei tullut 
hirvien vedossa mutta ajo-
miehille kylläkin ojien yli 
hyppiessä. Ajometsästyksen 
lisäksi oli muutamia koiral-
la metsästäjiä liikkeellä. Met-
sästyksen ohella ennätimme 

paistamaan myös makkaraa 
nuotiolla. Metsällä ollessa 
saimme elämyksiä komeista 

metsäkanalinnuista. 
Esko Viitala

Missä hirvet?

Käskynjaolla hirvikodan edustalla, joka on myös hirviseurueen lahtivaja. Se sijaitsee 
keskellä Taipaleenharjua lähellä savustamoa. Hirviporukalle kota on ollut perinteinen 
keskuspaikka. Sanonta kuuluukin ”lähetäänpä kovalle”. 

Metsästyksen ohella ennätettiin paistamaan nuotiolla grillimakkaroita.

Osuuskunta Puupudas 

TYÖSUORITUKSIA

Pihapuun kaadot ja 
muut metsurin työt ammattitaidolla

Puh. 040 735 0672 
tai 040 526 1065

Asta Kaveri soitteli toimitukseen ja pyysi kuvaamaan pihaltansa tällaista luonnon ihmet-
tä: niittyangero oli avannut kukkansa. - Ennenvanhaan alettiin heinänteko sitten kun 
niittyangervo oli kukkinut, tuumaili Asta

Konttilassa kukkii niittyangervo

Asta Kaveri pihallaan ja yllä niittyangervo syyskukas-
saan.

Mesiangervo eli niittyme-
siangervo (Filipendula ul-
maria) esiintyy kaikkial-
la Euroopassa ja Suomessa 
yleisesti koko maassa tuntu-
ripaljakoita lukuun ottamat-
ta rannoilla, ojien varsilla, 
pakettipelloilla, kosteilla nii-
tyillä ja lehdoissa. Mesian-
gervon näköislaji on sikoan-
gervo (Filipendula vulgaris), 
jota kasvaa Lounais-Suomes-
sa ja Ahvenanmaalla. 

Mesiangervo on Pohjan-
maan maakunnan maakun-
takukka. Varsi on puna-
ruskea 50–120 cm korkea, 

jäykkä. Vartta kiertävät leh-
det ovat 2–3 kertaa parileh-
dykkäiset ja aluslehdet ovat 
alta harmaita, lehdykät tois-
tamiseen sahalaitaiset, pää-
tölehdykkä selvästi mui-
ta isompi. Kukinto on tiheä, 
kermanvalkoinen kerran-
naishuiskilo, voimakkaasti 
medelle tuoksuva. Itse kukat 
ovat pieniä, kukanosat 5-lu-
kuiset. Hedelmä on 3 mm 
kokoinen pähkylä. 

Aromaattisen tuoksunsa 
vuoksi kasvin lehtiä ja ku-
kintoja on käytetty viinin ja 
oluen maustamiseen. Me-

siangervo on kauppayrtti. 
Kasvi sisältää salisylaatteja, 
flavonoideja, eteeristä öljyä, 
sitruunahappoa ja myrkyl-
listä glykosidia, joka suuri-
na annoksina voi aiheuttaa 
päänsärkyä. 

Mesiangervo kukkii kesä-
elokuussa. Kukinnon voima-
kas meden tuoksu ja runsas 
siitepöly houkuttelee eten-
kin mehiläisiä ja kimalaisia 
sekä siitepölyä syöviä kär-
päsiä. Myös kovakuoriaiset 
toimivat pölyttäjinä. (Lähde: 
wikipedia)
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Helppoa ja mukavaa askartelua!

ASKARTELUNURKKA

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!

Kiitos merkkipäivääni muistaneille!

Lempi Tomperi

Kiertävä kirppis
torilla ma 3.10. 

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

Mökki ja huonevaraukset 
numerosta 0201 476 400

Pe 30.9. Joy Karaoke, lippu 6€
La 1.10. Tanssiorkesteri Frisco,
Disco Snapsi baarissa, lippu 10€

Hotelli Iso-Syötteen  
tapahtumat

Iltapäivätansseissa soitti hyvää tanssimusiikkia pudasjärveläinen Suopunki –yhtye .

Iltapäivätanssit Kurenkoskessa
Vapaaehtoisvoimin ja tal-
koohengessä järjestettiin tä-
män syksyn ensimmäiset il-
tapäivätanssit keskiviikkona 
21.9 Kurenkoskessa. Tanssi-
kansaa oli saapunut tanssi-
maan ja iloitsemaan hyvästä 
musiikista. Suuret kiitokset 

samassa hyvässä yhteishen-
gessä. Tervetuloa yleisö jou-
kolla pyörähtelemään hyväl-
le parketille kun seuraavat 
iltapäivätanssit järjestetään! 

Kirjoitti ”Eräs mukana 
ollut”

soittoporukalle hyvästä mu-
siikista ja yhteisestä iltapäi-
västä! 

Yleisö nautti ja kyseli, 
milloin saadaan lisää. Suun-
nitelmissa on jatkaa tätä ilta-
päivätanssien järjestämistä. 
Soittajat lupasivat mukaan 

Saat rauhassa sovitella
useita erilaisia alusasuja, 

ja kutsujen emäntänä 
sinut palkitaan 

ihanalla Leona-tuotteella.

Vietä mukava syysilta 
Leona-alusvaate kutsuilla.

Ota yhteyttä ja 
varaa omat kutsusi!

Kaija-Leena Moilanen, 
itsenäinen Leona-jälleenmyyjä

p. 040-7715885
kaija-leena.moilanen@leona.fi

www.silkkinen@kotisivukone.com

Vauhtia Pudasjärven suviseuroihin
Kesällä 2013 pidetään suvi-
seurat Pudasjärven lento-
kentällä. Tapahtuman pää-
vastuun kantavat Ranuan ja 
Pudasjärven rauhanyhdis-
tykset. 

Organisaatiota varten on 
perustettu päätoimikunta. 
Sen toimintaa valmistelee 
työryhmä, joka on samalla 
eri toimikuntien yhdysside. 
Työryhmä lensi 17.9. Hel-
sinkiin, jossa se perehtyi tä-
män vuoden suviseurakoke-
muksiin ja kuuli ensi kesän 

järjestäjien suunnitelmat.  
Palaverissa koettiin suurta 
kiitollisuutta, koska viime 
suviseurojen Lumijoella ker-
rottiin onnistuneen hyvin. 
Todettiin, että Jumala oli siu-
nannut juhlan. 

Työryhmä sai vauhtia 
omille suunnitelmilleen in-
nostuksesta, jolla helsinki-
läiset olivat käynnistäneet 
ensi vuoden valmistelut Lo-
pen kunnassa pidettäviä su-
viseuroja varten.  Ehkäpä 
poronhoitoalueen miehiä vä-

hän säikäyttikin, kun helsin-
kiläiset olivat keskittäneet 
samalle syyskuun viikolle 
kahdeksan kokousta. Vuo-
sina 2012 ja 2013 on järjes-
täjillä samanlaisia haasteita.  
Ensi kesän tapahtuma pide-
tään näet Räyskälän lento-
kentällä.  Se on jonkin verran 
suurempi kuin Pudasjärven 
kenttä, jossa on käytettävis-
sä noin 140 hehtaaria.

Eero Nuolioja

Suviseurojen päätoimikuntien puheenjohtajat v. 2011-2013 kokouksessa Helsingissä. 
Vasemmalta Jorma Vuorma (Lumijoki), Jukka Palola (Loppi) ja Erkki Ilvesluoto (Pudas-
järvi). Kuva Pekka Lassila.

Hirvaskoskella tempaistaan Kansainvälisen kyläpäi-
vän merkeissä lauantaina 1.10. klo 11-15. Päivä sisältää 
markkinahenkisen kirppiksen, vieraita maahanmuut-
totyöstä ja eri maista. 
     Hirvaskosken kyläyhdistyksen ja koululaisten järjes-
tämästä puffetista voit käydä nauttimassa päiväkahvit 
ja rupattelemassa tuttujen kanssa. Arpajaisissa on hy-
vät voitot. 
     Tervetuloa myymään ja ostoksille, myyntipaikkoja on 
vielä runsaasti sisällä ja ulkona!

Paula Ylitalo

Kansainvälinen kyläpäivä 
Hirvaskoskella

Näitä tarvitaan:
4 mm vaneria 20 x 27
10 mm liimalevyä 6 x 40
6 kpl 10mm nauloja 
Puuliimaa

Vaneerista sahataan tausta- ja etulevy

Liimalevystä sahataan aluslevy 6 x 13
Sivulevyt 4 x 11, sivulevyjen toiset päät 
sahataan vinokulmaan

Kokoaminen:
Kiinnitetään takalevy liimalla ja 
pikkunauloilla sivulevyt.
Seuraaavaksi liimataan pohjalevy.
Sahataan ylimääräiset sivukulmista pois. 
(tähän käy mainiosti rautasaha)

KAHVIPUSSEILLE OMA TELINE

Askarteluvinkki
 Alpo Simonen

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. 8.10. Eroottinen ilta Mr Lothar ja tytöt.  Rocka-
ri kauppa ym ohjelmaa, 15.10. Trio Tapani Nevala, 22.10. Maarit Peltoniemi 
& Federal.
Hotelli iso-Syötteellä: Disco Snapsi baarissa, 30.9. Joy Karaoke, 1.10. 
Tanssiorkesteri Frisco, Disco Snapsi baarissa.           
Kansainvälinen kyläpäivä Hirvaskosken koululla la 1.10. klo 11-15. 
Kirppis, puffetti, vieraita eri kulttuureista ja maista...
Laulaja Heimo Enbuska esiintyy Pudasjärvellä to 6.10. Palvelukes-
kuksessa. 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi erityisryhmien 
asunto-olojen parantamiseksi. 

Avustuksensaajat

Jos asunnot on tarkoitettu ensimmäisen tukiluokkaan kuu-
luville, avustusta voidaan myöntää kaikille korkotukilainan 
saantiin oikeutetuille yhteisöille.

Jos asunnot on tarkoitettu toisen, kolmannen tai neljän-
nen tukiluokkaan kuuluville, avustusta voidaan myöntää 
kunnalle, kuntayhtymälle tai sellaiselle osakeyhtiölle tai 
asunto-osakeyhtiölle, jossa kunnalla tai kuntayhtymäl-
lä on välitön määräysvalta. Avustusta voidaan myöntää 
myös muulle korkotukilainansaajalle, jonka arvioidaan ky-
kenevän tuottamaan ja ylläpitämään näitä asuinraken-
nuksia tai asuntoja.

Kohteena ovat:
1) Erityisryhmien investointiavustus
2) Uustuotantoa koskeva korkotukilainahakemus
3) Perusparannusta koskeva korkotukilainahakemus
4) Hankintaa koskeva korkotukilainahakemus

ARA edellyttää, että kunnan asumistoimi sekä sosiaa-
li- ja terveystoimi osallistuvat yhteistyössä erityisryh-
män asuntojen tarpeen ja käytön arviointiin.

Avustusten hakuaika päättyy 24.10.2011 (myöhästyneitä 
hakemuksia ei oteta huomioon). 

Hakemusasiakirjoja ja ohjeita on saatavana ARAn sivuil-
ta www.ara.fi/ohjeet. Hakemukset toimitetaan Pudasjär-
ven kaupunki tekninen toimi Eero Talala os. PL 10  93101 
Pudasjärvi.
Lisätietoja antaa tarkastusinsinööri Eero Talala 040–
5872275 

Pudasjärvi 21.9.2011 

PUDASJÄRVEN ASUNTOTOIMISTO

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Su 2.10. klo 11 Esko Koskenmäki
Tiistaisin klo 19 Sana ja rukous

Paikalla MTK Pohjois-Suomen 
uusi toiminnanjohtaja Matti Perälä. 
Päivän aiheena on mm. LOMITUSPALVELUJEN 
toimivuus sekä yrittäjälomittajuus.
Kaikki joukolla mukaan 
keskustelemaan tärkeistä asioista! 
A-tuottajien Ari Salmela tarjoaa makkaraa 
ja lisäksi on kahvitarjoilu!

Maatalousyrittäjät ja maatalouslomittajat

Tervetuloa tupapäiville
maanantaina 3.10.2011 klo 11.00 Liepeen pappilaan

MTK Pudasjärvi

Oulunkaaren kuntayhtymä 
Pudasjärven perhepalvelut 
tiedottaa:

Sosiaalitoimisto on 
suljettu pe 30.9.2011

Henkilökunnan virkistymispäivä.   

LC Pudasjärven lionsladyt 
halusivat oppia tuntemaan 
uusia sieniä ja laittamaan 
niistä ruokaa. Eikun tuumas-
ta toimeen. Pyydettiin Turu-
sen Heimoa oppaaksi sieni-
retkelle. 

Edellisen viikonlopun 
pakkanen oli ollut tuhoi-
sa sienille, mutta silti löytyi 
kangasrouskuja ja tatteja sii-
nä määrin, että Rauni ja Sep-
po Kukan kotona keitettiin 
sienikeitto ja rouskuista lai-
tettiin sienisalaattia. Samalla 
vaihdettiin kokemuksia sie-
nestämisestä ja sieniruoista. 
Uutena erikoisempana sie-
nenä opittiin tuntemaan suo-
muorakas, joihin pakkanen 
ei ollut pystynyt. Sitä käy-
tetään lankojen värjäykseen, 
mutta nuoret yksilöt voi poi-
mia myös ruoaksi. 

Lionsladyt sienikurssilla

Sienikeiton ja -salaatin sekä talon emännän laittamien muiden herkkujen nauttimisen 
jälkeen istuttiin keskustelemaan lionspalvelutoiminnasta ja vaihdettiin muitakin ajan-
kohtaisia kuulumisia. 

PUU- JA ERITYISALOJEN 
AMMATTIOSASTO 272

Järjestää syyskokouksen/
pikkujoulun Kiannan kuohuihin 

5-6.11.2011

Lähtö 5.11 klo. 12.00 Linja-auto 
asemalta. Paluu 6.11 n.klo:14.00

Omavastuu 20€ jäsen 40€ ei jäsen. 
Ilmoittautumiset 13.10.2011 menessä 

Sirpalle 040-740 0665

Pe 30.09. 
Palvelemme 16-02 

(keittiö 16-22)
 - Ruskakaraoke klo 21 alk.

 - Romekievarin SaunaBaari pal-
velee klo 20 alkaen

La 1.10. 
Palvelemme 10-02 

(keittiö 11-22)

- Markkinatapahtuma 
Pärjänpiha-alueella

 - Rinta-Joupin auto ja vaunu-
näyttely

 - myyjiä nuorisotiloissa
 - Lihakeittotarjoilu 

klo 12-14, 6€ annos.
 - Ohjelmaa lapsille

 - Romekievarin SaunaBaarin 
virallinen avaus klo 16.

 - Fazer-karkkibingo klo 18
 - RuskaKaraoke kilpailu 

klo 21 alkaen. 
Ilmoittautuminen paikanpäällä
 - Romekievarin SaunaBaari 

palvelee klo 20 alkaen

Su 2.10. 
Palvelemme klo 11-16 

(keittiö 11-16)

Tervetuloa, paikkoja myös 
viikonloppukävijöille!

Pärjänkievari
Pärjänjoentie 626

3280 SYÖTE
p. 0400-499216

RuskaTreffit 
SyöteCaravanissa 
30.09.-02.10.2011

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

Tervetuloa!

6.10. klo 19 Heimo Enbuska,
Palvelukeskus, Kauppatie 25
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