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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

HALVIMMAT BUSSIMATKAT OULUUN JA TAKAISIN!
Tarjous voimassa vuoroilla:

   M-P    M-P
 09:00 Pudasjärvi 16:00
 10:15 Oulu 14:40
    T OYS     I
Eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 7€/suunta
Aikuiset 13,50€/suunta

Nevakivi Oy
Puh. 08 822 052
www.nevakivi.fi

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi

P. 08-821 620, 044-547 0703 HUOLTO 0440-821 620
Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

SYÖTTEEN
JUHANNUSAJOJEN
TEEMALIITE SIVUILLA 11-14

Seuraavat vastaanottoajat:

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 21.6, to 28.6, to 5.7.

OPTIKON NÄÖNTARKASTUS
ILMAISEKSI

KESÄKUUN LOPPUUN SAAKKA 

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

040 821 1819

Varaa aika
Olemme suljettuna pe 22.6.

Hyvää juhannusta !

Syötteen TAKSI
(08) 106 446*

*Puhelun hinta 0,99 €/min+ppm

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

GRILLIMAUSTETTU 
BROILERIN FILEELEIKE 

520g

HIILLOSMAKKARA 400g
PERINTEINEN, JUUSTO

XXXL TEXAS GRILLIPIHVI 
900g

OHRARIESKA 
3 kpl / 450g

HOLLAND

TOFFEEPITKO
430g

VALLU PAISTINPANNUT KESÄKOKKI GRILLIHIILI 2kgKOTIVARA
VENÄLÄINEN MEETVURSTI 
SIIVU 450g

BOY SUVISILLI
580/250g

R20+ ENERGIAJUOMA 0,5l
sis.pantin 0,20

FISKARS VEITSITUKKI

EDAM- JA GOUDAJUUSTOVIIPALEET 500g

LEIVON
SOKERIKORPUT

800g

28cm
15,95

5,49pkt

6,99pkt

1,49pss

2,89pitko

4,49pkt

4,49pkt

PIZZAMIX-RAASTE 1kg 5,90pss

19,95

24cm

2,20prk 3,30pss

1,20pll

39,50
pkt

2,95pss

1,69pkt

JUHANNUKSEN AUKIOLOT:   Pe 22.6. Aatto klo 8-12  •  La 23.6. Juhannuspäivä klo 11-18  •  Su 24.6. Normaali aukiolo klo 11-18

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi,
puh. 08 824 335   

Avoinna joka päivä: Ma-To 8-20

RUUSU- JA HAUTABEGONIAT
20,- / 4 kpl

PELARGONIA
18,- / 4 kpl

ISO SAMETTIRUUSU
10,- / 5 kpl

KESÄLEIMU (matala ja korkea)
10,- / 10 KPL

Kesäbegoniat ja kesä-
päivänhatut 10,- / 4 kpl

Jättiamppelit 23,-
Vähän pienemmät 14,-

MONIVUOTISET KUKAT JA 
KORISTEPENSAAT

OSTA 5 MAKSA 4
OMENAPUUT 30,-

MULTATARJOUS (Kekkilä, Biolan) 20,- / 6 säkkiä

Juhannuksena
22.6. pe 8 - 15
23.6. la 10 - 15
24.6. su 10 - 15

Juhannuksen jälkeen
ma - pe 9 - 18
la  10- 17
su  12 - 17

Olemme
avoinna:

Pudasjärven 31. markkinat
pe-la 6.-7.7. Pudasjärven torilla

Markkinamyyjiä yli sata, kävijöitä yli 10 000.
Markkinapaikkojen varaus p. 040 571 9237

Tervetuloa!

Järjestää: Pudasjärven Yrittäjät ry
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/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. 
Hintaan lisätään alv 9%.

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
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@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:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Seurakunnan kesäkerhon 
lapset retkeilivät ohjaajien 
kanssa Pudasjärven kirkos-
sa 13.6. 

Linja-automatka oli jo 
elämys monelle. Kirkossa 
lapset tutustuivat kaikkia 
aistejaan käyttäen kotikirk-
koonsa. 

Mieleenpainuvimpina 
kokemuksina lapset kertoi-
vat olleen mm. saarnastuo-
lissa käynti, urkuparvelta 
kurkistelu, alttaritaulu ja kir-
kon eri tekstiilit. Kirkon kor-
keus ja suuruus ihmetyt-
ti lapsia. Mieleenpainuvinta 
lapsista kuitenkin oli kirkon-
kellojen soitto juuri heille.

Lastenohjaajat
Päivi Pohjanvesi ja
Sirpa Outila
Kuvat: Päivi Pohjanvesi

Kaikkien aistien kirkko

”Jumalan kämmenellä” - 
raikui iloisesti kesäkerho-
laisten pitäessä hartautta 
kirkossa.

Joskus alttarin ääressä voi levähtää ja ihmetellä

Kirkon virsitaulun numerot tuntuivat kylmiltä ja kovilta las-
ten käsissä

Alttaripöydän pinta 
koloineen ja kuvioi-
neen herätti lapsissa 
kysymyksiä

Olen saanut olla tänä kesänä monissa lakkiaisissa, kaksissa rip-
pijuhlissa ja lisää on vielä luvassa. Konfirmaatio rippilasten lä-
heisten ihmisten täyttämässä kesäisessä kotikirkossa oli mie-
leenpainuva juhla. – Kaksikymmentäviisi lähes aikuista nuorta 
juhlan päähenkilöinä; ”kaksikymmentäviisi katoamatonta aar-
retta” kuten kirkkoherra totesi. 

Muutaman päivän perästä vietämme lyhyen kesän kaunein-
ta aikaa, juhannusta, valon ja Suomen lipun juhlaa, jolloin päi-
vä täällä pohjoisessa on pisimmillään ja luonto vihreimmillään. 
Vanhastaan juhannusta, Johannes Kastajan syntymäjuhlaa on 
vietetty kohta kesäpäivänseisauksen jälkeen. Juhannuksen ajan-
kohta perustuu Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun tie-
toon, että Johannes syntyi kuusi kuukautta ennen Jeesusta. Jo-
hannesta on nimitetty Jeesuksen edelläkävijäksi ja Valkeuden 
todistajaksi. Hänen syntymäjuhlansa sopii hyvin vuoden valoi-
simpaan aikaan.

Johanneksen syntymä jo ikääntyneille Sakariaalle ja Elisabe-
tille oli todellinen juhla. Perheessä ei uskottu enää, että saa-
taisiin kokea syntymän ihme. Ehkä Sakarias ja Elisabet olivat 
jo väsyneet rukoilemaan perheenlisäystä. Toisin kuitenkin kävi, 
rukoukset toteutuivat: Jumalan ajatukset ja tarkoitukset olivat 
toiset. Johannes-pojasta iloittiin ja kiitettiin. Isä-Sakarias puh-
kesi kiitosvirteen, joka laajeni oman perheen elämästä, onnes-
ta, hyvinvoinnista ja toiveista suurempiin asioihin. Sakarias kiit-
ti Jumalan armoa!

Tärkeimpänä Sakariaan kiitosvirressä oli se, että Jumala oli 
valmistanut kansalleen pelastuksen. Profeettojen ennustus oli 
toteutumassa: Jeesus-vapahtaja oli kasvamassa Maria-äidissä, 
kuten enkeli oli ilmoittanut. Johanneksen jälkeen oli syntyvä 
lapsi, josta loistaa kirkas valo – koko maailman valo.

Johannes Kastaja valmisti tietä Jeesuksen toiminnalle ”tien-
raivaajana”. Hänen tehtävänsä oli kuuluttaa Jeesuksen tulevaa 
pelastustyötä syntisten Vapahtajana. Sitä Johannes teki paran-
nussaarnaajana Jordanin rannalla: tehkää parannus ja uskokaa 
evankeliumi. Monet uskoivat Johanneksen saarnan omakohtai-
sesti. Heidät Johannes kastoi Jordanilla.

Mekin, jotka elämme aivan toista aikaa, saamme iloita ja kiit-
tää tuosta ihmiskunnan historian käännekohdasta.  Jumalan to-
teuttama ihmisten syntien sovitus Jeesuksessa koskee kaikkien 
aikojen ihmisiä. Jokaisella on mahdollista omistaa syntiensä an-
teeksiantamus ja päästä osalliseksi Jumalan armosta Jeesuksen 
kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Parannus-
saarna ja armollinen kutsu Jumalan valtakuntaan kuuluu vielä.

Kutsun vastaanottaminen ja siihen vastaaminen omakohtai-
sella uskolla on taivaallisen juhlan alku. Herran kansan juhla jat-
kuu kerran Jumalan luona taivaan kodissa todellisena ”yöttö-
män yön” juhlana.

”Oi Jeesus Kristus jalo / ja kirkas paisteemme, / sä sydän-
temme valo, / ain asu luonamme. Sun rakkautes liekki / sytyä 
rintaamme, /luo meihin uusi mieli, / pois poista murheemme.”

Valoisaa kesää ja armon auringon lämpöä!

 
            Arvo Niskasaari

Juhlaa ja juhannus

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Juhannuskirkko kirkossa 
23.6. klo 10, Juha Kukkurai-
nen, Jukka Jaakkola,
taksi kirkkoon lähtee seu-
rakuntakodilta 9.30, kyydin 
hinta 3 € edestakaisin.

Messu kirkossa su 24.6. klo 
10, Jaakko Sääskilahti, Jukka 
Jaakkola,
taksi kirkkoon lähtee seu-
rakuntakodilta 9.30, kyydin 
hinta 3 € edestakaisin.
Kirkkokuoron kesäillan 
konsertti kirkossa ti 19.6. klo 
19.
Hartaus Susisuon poroaidal-
la ti 19.6. klo 19, Kimmo He-
lomaa.
Torstaina 21.6. EI OLE kesä-
kahvilaa.
Kirkko avoinna ja esitteli-
jä paikalla 25.6.- 27.7.  ma-pe 
11-17. 
Varhaisnuorten kesäleirit  
Hilturannan  leirikeskukses-
sa 6-9-vuotiaat 9.–10.7.2012 
Leirinhinta 5€/hlö. 
10–13-vuotiaat 11.–13.7.2012 

Leirin hinta 10€/hlö. Sito-
vat ilmoittautumiset ti 3.7. 
2012 mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p.08-8823100.  
Leireille mahtuu 25 las-
ta/leiri. Leirit täytetään il-
moittautumis-järjestykses-
sä. Lisätietoja leireistä Tiina 
Inkeroinen(tiina.inkeroi-
nen@evl.fi / 040 571 4636)
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 24.6. 
klo 17 (Tauno Huotari, Arvo 
Niskasaari)
Kastettu: Vilma Laila Kristii-
na Särkelä, Ruusa Maria Ele-
onoora Riepula
Haudattu: Vilho Hanhisuan-
to 86 v, Martti Antero Halo-
nen 76 v, Sirkka Liisa Juuso-
la 65 v

Sunnuntaina 1.7. Pekan päi-
vien viikon viimeisenä päi-
vänä tehdään Pudasjärveltä 
retki Raaheen. Matkan tar-
koituksena on tutustua Raa-
hen kaupunkiin ja osallistua 
Pekan päiville sekä käydä 
reissun aikana myös Rauta-
ruukin tehtaalla. 

Matkaan lähdetään S-
marketin parkkipaikalta klo 
08.30. Ensimmäinen pysäh-
dyspaikka on Juustola, jos-
sa syödään aamupalaa. Raa-
heen saavuttua osallistutaan 
Pekan päiville. Klo 13 läh-
detään linja-autoasemalta 

Retki Raaheen 
opastetulle kaupunkikier-
toajelulle paikallisella linja-
autokyydillä. Kaupunkiaje-
lun jälkeen mennään Raahen 
Rautaruukkiin opastetulle 
tehtaan tutustumiskierrok-
selle. Tehtaan sisätiloissa va-
lokuvaus on valitettavasti 
kielletty.  

Matka tehdään pienellä 
linja-autolla ja retkelle ote-
taan mukaan kaksitoista il-
moittautujaa. Retki on päih-
teetön. Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut puh. 040 524 
5496/Unto Valikainen.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

www.optimal.fi                      puh. 0400 907 775
Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

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)

Pudasjärven kaupungin vä-
estöstä puolet asuu keskus-
taajamassa. Keskustaajamas-
sa olevasta väestöstä yli 900 
on yli 67 -vuotiaita.  Ikära-
kenteen muutos on tuonut 
tarvetta, järjestää palvelulii-
kennettä myös keskustaaja-
man alueella.

Palvelussa käytettävä 
auto tulee olemaan kaik-
kia väestöryhmiä huomioi-
va, esteetön n. 15-paikkai-
nen auto. Auton mukana 
olisi tarvittaessa myös avus-
taja, mutta tämä tarve arvi-
oidaan myöhemmin. Tavoit-
teena on lisätä esteettömiä 
kulkumahdollisuuksia, pa-
rantaa varsinkin autottomi-
en ja ikäihmisten kuljetus-
palveluja taajama-alueilla, 
sekä järkiperäistää yhteisten 

Palveluliikenne alkaa taajamassa ja
keskustan lähialueella

varjojen käyttöä. Palvelulii-
kenne olisi julkista, valmiik-
si reititettyä kaikille avointa 
liikennettä.

Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus on Pudasjärven 
kaupungin hakemuksesta, 
myöntänyt valtionrahoituk-
sen kaikille avoimen palve-
luliikenteen järjestämisestä 
Pudasjärven taajama- ja lähi-
alueelle. Päätöksessään Ely-
keskus on varautunut kol-
men vuoden rahoitukseen. 
Kaupunki on kilpailutta-
nut palveluliikenteen ajalle 
1.7.2012 – 30.6.2015. Palve-
lun tuottajaksi on valittu Ne-
vakivi Oy.

Matkustajilta perittävään 
maksuun kehitetään ns. 
kuukausilippu, jolla asiakas 

voi matkustaa rajattomas-
ti lipun voimassaoloaikana 
sekä kertalippu yksittäisiin 
matkoihin. Lippujen hinta 
on tarkoitus tehdä niin edul-
linen, että se ei pitäisi olla es-
teenä palvelun käytölle.

Ajoreiteissä huomioi-
daan käyttäjien tarpeet asioi-
da mm. keskustan liikkeissä 
sekä  mm. terveyskeskukses-
sa, kirjastossa ja uimahallis-
sa. Asiointiaika on kaksi tun-
tia. Ajettavat reittejä voidaan 
tarkistaa sopimuskauden ai-
kana.

Reitit ajetaan kolme ker-
taa viikossa (maanantai, kes-
kiviikkoa ja perjantai). Jo-
kaisen ajettavana päivänä 
ajetaan kaksi erillistä edes-
takaista reittiä. Ensimmäi-
nen reitti lähtee Jonguntiel-

tä ja ajaa reittiä Laidunalue 
– Honkasenkangas – Sivak-
kasuo – Pappilantie – Kaup-
patie. Reitti päättyy uima-
hallille, josta lähtee toinen 
ajoreitti. Toinen ajoreitti aje-
taan Törrönkankaan kautta 
Kellokankaalle ja sieltä La-
kari – Pietarilan kautta kes-
kustaan ja terveyskeskuk-
seen. Tarkempi reittikartta 
ja aikataulu julkaistaan piak-
koin.

Kaupunki on järjestämäs-
sä palvelulinjalle nimikilpai-
lun. Tavoitteena on löytää 
palvelulinjalle mieliinpainu-
va nimi. Parhaan nimiehdo-
tuksen keksijä palkitaan.

Jouni Piri
hankintapäällikkö

Saunapehtoorin virkaa Kor-
pisen kylällä noin kuukau-
den verran vielä hoitava Jor-
ma Syrjäpalo joutui viime 
viikolla testiin, jossa hän jou-
tui näyttämään taitonsa ju-
hannusvastan tekemisessä. 
Pehtoori kertoi lämmittä-
vänsä Siivikossa Korpijoen 
rannalla sijaitsevan ranta-
saunansa tuon tuostakin. 

Saunan lämmittäminen-
hän on ollut oleellinen osa 
suomalaisten juhannuksen-
viettoa sukupolvien ajan ja 
niin se on edelleen. Eipä lie-
ne montakaan taloa tai mök-
kiä, jossa ei juhannuksena 
saunottaisi.  

- Tottakai minä saunan 
lämmitän aattona. Eihän se 
juhannus muuten tule ollen-
kaan, pehtoori kuvailee sau-
nomisen merkitystä.

Vastan tekeminen ei ol-
lut Jorma Syrjäpalolle mi-
kään vaikea juttu, ja se on-
nistuikin käden käänteessä. 
Juhannuksena hän aikoi kyl-
peä vastalla, jonka teko-opit 
hän on saanut edesmenneel-
tä isältään. Oppikirjojen ja 
-ohjeiden mukaan vasta tuli-
si tehdä rauduskoivusta.  

- Kesävastaan käy kum-
mankin koivun oksat, mut-
ta talvivastan teen raudus-
koivun oksista, Syrjäpalo 
kertoi juhannusviikon alla, 
jolloin koivuissa alkoi olla 
lehti koollaan. 

Sauna on ollut suomalai-
sille kirkko, apteekki, kyl-
pylä ja sairaala. Vastominen 
rentouttaa lihaksia ja edistää 
ihon aineenvaihduntaa sekä 
puhdistaa ihoa. Saunominen 
juhlistaa pehtoorin mukaan 
keskikesän juhlan ja virkis-
tää niin "kopan kuin ropan". 
Vastaa on käytetty varsin-
kin ennen aikaan myös ju-
hannustaikojen tekemiseen, 

Vastan tuoksu juhlistaa juhannussaunan
joista pehtoorilla ei kuiten-
kaan ole omakohtaisia koke-
muksia.

Sitominen vaatii 
osaamista
Oikeaoppiseen saunavas-
taan pitäisi valita oksia kui-
valla maalla kasvavista koi-
vuista. Ohjeiden mukaan 
tulisi suosia lyhyitä oksia 
nuorehkoista rauduskoi-
vuista. Saunapehtoori Jor-
ma Syrjäpalo kuitenkin suo-
sii pitkistä oksista tehtyjä 
vastoja, joiden latvukset saa-
vat kurkistaa toisen kainalon 
alta kupeita vihdottaessa. 
Miesväelle tehty vasta saa 
olla rakenteeltaan tuhdim-
pi ja tanakampi kuin naisille 
ja lapsille tarkoitetut vastat, 
jotka voivat olla lyhyempiä 
ja sirompia.

Vastan siteen tekeminen 
on jo sellaista taitoa vaativaa 
työtä, jonka moni taitama-
ton kuittaa nippusiteellä tai 
kumilenkillä. Siteeksi sopii 
pehtoorin mukaan parhai-
ten ohut ja pitkä koivunvesa, 
joka on kasvanut hitaasti. Si-
dettä pitää kuitenkin notkis-
taa vääntämällä ja kiertämäl-
lä katkeamisen estämiseksi.  

Pehtoorin mukaan paras 
aika talvivastojen tekemi-
seen on pian juhannuksen 
jälkeen eli heinäkuun alku-
puolella.

- Muistelen kuulleeni 
vanhoilta, että vastakset pi-
täisi ottaa nousevalla kuulla 
seitsemän - 12 päivän aika-
na uuden kuun syntymises-
tä, Jorma Syrjäpalo muisteli. 

Saunapehtoorin tehtävä-
nä on myös muistuttaa, että 
moni juhannussauna saattaa 
kärähtää, jos ei olla varovai-
sia.

- Juhannussaunojen läm-

mittäjien ja kylpijöiden on 
syytä muistaa ennen kaik-
kea turvallisuus ja rauhal-
linen käyttäytyminen, peh-
toori varoittelee.  (rr)

Vastan sitominen kysyy taitoa ja kokemusta. Jorma Syr-
jäpalo aloitti siteen tekemisen oksien poistamisella ja ve-
san kuorimisella. Sen jälkeen vesaa piti notkistaa vään-
tämällä ja kiertämällä.

Saunapehtoori Jorma Sy-
jäpalon mukaan kertakäyt-
töiseen juhannusvastaan 
sopivat niin raudus- kuin 
hieskoivun oksat.     

Olympus- kuvakioskista 
kuvat helposti

• Kuvat muistikortilta, cd:ltä ja puhelimesta            
   (bluetooth)
• Kuvien poltto cd:lle
• Erilaiset korttipohjat

Kukkakaappipalvelu klo 
21 saakka

Kauppatie 4
93100 Pudasjärvi

p. 08 823 350
0400 399 830 • mattir@pp.inet.fi • www.hautauskukkaraisanen.fi

Meiltä passikuvat heti mukaan!

AarreArkku Kauppatie 8. p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

Avoinna ke 10-18, to 10-19, pe suljettuJOKAISELLE JOTAKIN!

Paljon Uutuuksia!
Hyviä Tarjouksia!

Tervetuloa Tutustumaan
Uudistuneeseen AarreArkkuun
Pudasjärven S-Markettiin!

Nevalaisen Puutarhan kukkamyynti
Perhemarketin pihalla jatkuu torstaihin saakka.

Palvelemme ke 9-18, to 9-16.

Kiitoksia asiakkaillemme,
                         toivomme Hyvää Juhannusta!

                                         Puh. 0400 159 455

Pelargonia, tähtisilmä, miljoonakello  3 kpl / 10 €
Lobelia-amppeli  10€
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Valmistuttuani kansakou-
lunopettajaksi 1954 ha-
keuduin Suvannon kou-
lulla avoinna olevaan 
opettajan virkaan. Samoin 
toiseen avoinna olleeseen 
virkaan valittiin tuleva vai-
moni Maija-Liisa, jolla ei ol-
lut vaadittavaa pätevyyttä.

Pudasjärvi houkutteli 
nuorta, velkaista opettajaa,  
koska siellä maksettiin kor-
keaa syrjäseutu lisää. Olin 
myöskin ollut yhden vuo-
den Puolangalla epäpätevä-
nä opettajana, joten Koillis-
maa oli tullut tutuksi.

Suvannon koululla ope-
tus oli jaettu siten, että en-
simmäinen ja toinen luokka 
toimi Sakari Naamangan ta-
lossa vuokralla Kerttu Nur-
melan opetuksessa. Kolmas 
ja neljäs luokka olivat Eino 
Naamangan talossa vuokral-
la. Minä opetin viides-, kuu-
des- ja seitsemäsluokkalaisia 
kouluksi rakennetussa talos-
sa.

Pudasjärvellä oli vuonna 
1954 muistaakseni 52 koulu-
piiriä. Asukkaitahan oli yli 
16 000. Joka kolkka asutettiin 
ja perheissä oli paljon lapsia. 
Kaksikin uutta kouluraken-
nusta vihittiin samana vuo-
tena. Koulun ja koulutuksen 
arvostus oli korkealla. Va-
raa koulunpitoon tuntui ole-
van. Kunnanhallitus kävi tu-
tustumassa Suvanonkylän 
kouluoloihinkin ja kehotti 
johtokuntaa huolehtimaan, 
että kaikki tarpeelliset ope-
tusvälineet hankitaan kou-
lulle. Mietin mitähän puut-
tuisi. Olin lukenut uudesta 
opetusvälineestä, piirtoheit-
timestä. Sehän hankittiin ja 
tervapaperit ikkunoihin ja 
opiskelemaan mm.Norjan 
vuonoja. Hienoa! Kesken lu-
kuvuoden huomasin, että 
olen hankkinut huonot las-
kukirjat. Minäpä hankin uu-

Koulunpitoa Suvannon koululla noin 60 vuotta sitten
Rainer Försti muistelee:

det ja yritin saunanpesäs-
sä polttaa niitä entisiä, uusia 
kirjoja. Eihän se onnistunut.

Koulunpitoa.
Moni asia silloisessa koulus-
sa oli toisin kuin nykyisin. 
Usein olen miettinyt, miten 
paljon vahinkoa koulusta 
tuli oppilaille, jopa eliniäk-
seen, koska muun muassa 
lukihäiriötä ei tunnistettu. 
Tätä ongelmaa ei silloises-
sa opettajanvalmistuksessa 
osattu huomioida. Lukihäi-
riö aiheuttaa vaikeuksia lu-
kemisessa ja kirjoittamisessa. 
Sanoja ei osaa hahmottaa oi-
kein. Lukeminen hidastuu ja 
kirjoittamisesta tulee sotkua. 
Häiriö ei ole ”tyhmyyttä” 
Monilla merkittävillä histo-
rian henkilöillä on ollut lu-
kihäiriö. Toinen merkittävä 
häiriö on nimeltään ADHD 
, josta silloin ei tiedetty.. Se 
taas aiheuttaa ylivilkkautta 
ja keskittymiskyvyn puutet-
ta. Silloisessa koulussa kaik-
ki oppimisvaikeudet laitet-
tiin ”laiskuuden” syyksi. Jos 
opettaja pyrki opetukses-
saan täydellisyyteen, saat-
toi siitä aiheutua oppilaal-
le henkisiä vammoja, jopa 
koko elämän ajaksi.

Ulkoa oppimista
Yleisesti ottaen opetus oli 
silloin paljolti ulkoluku -pai-
notteista. Paitsi kertotaulut, 
myös matematiikan säännöt, 
kielioppisäännöt, Suomen 
vesistöt ja rautatiet, jopa Eu-
roopan vuoristot. Tieten-
kin Suomen kaupungit ja 
kauppalat ja monet, monet 
muut asiat piti opetella ul-
koa. Koulun ”sävel” oli hy-
vin virren voittoinen. Suu-
ri määrä virsisäkeistöjä piti 
opetella ja uskontoläksy, ku-
ten myös historianläksy tuli 
osata kertoa omin sanoin. 

Laiskanläksyt ja jälki-istun-
not olivat koulun arkipäivää 
ja luokalle jättäminen kuului 
myös koulun ohjelmaan.

Pudasjärvellekin tullut 
kunnallinen keskikoulu toi 
paineita kansakoulun ope-
tukseen. Pääsykokeissa voi-
tiin hyväksyä vain rajalli-
nen määrä pyrkijöitä. Nämä 
kokeet sisälsivät alkuaikoi-
na usean oppiaineen ulkoa 
muistamista. Myöhemmin 
ne painottuivat vain mate-
matiikan tehtäviin ja kirjoi-
telmaan ja sisälukutaitoon. 
Opettajanlausunnolla oli 
myös suuri merkitys.

Varsinkin monet pojat 
eivät mahdollisuuksistaan 
huolimatta lähteneet pyr-
kimään kunnalliseen kes-
kikouluun, koska sanoivat 
menevänsä kansakoulun jäl-
keen isän matkassa savot-
taan. Susivaara ja monet 
muut savotat työllistivät sil-
loin tuhansia pudasjärvisiä.

Kolululakko
Eräänä aamuna syksyl-
lä 1955 Kalevassa luki isol-
la otsikolla, että Pärjänsuon 
ja Suvannon koulupiireis-
sä on julistettu koululak-
ko. Eräs Pärjäsuon koulun 
huoltaja oli tyytymätön pit-
kämatkaisten lastensa kou-
lumatkan järjestelyyn ja oli 
yönaikana yllyttänyt Suvan-
non koulunkin oppilaita lak-
koon. Kansakouluntarkas-
taja soitti heti aamulla, että 
mistä on kysymys? Kou-
lullamme kaikki oppilaat 
olivat koulussa. Meillä oli 
kaksi poikaa yli viidenkilo-
metrin koulumatkan pääs-
sä ja johtokunta oli huoltajan 
pyynnöstä puoltanut heil-
le avustusta polkupyörien 
hankintaan. Kunnahallitus 
päätti tällaisista menoista. 
Moitin lakon alkuunpani-
jaa ja sanomalehti Kalevaa 

vakavalla Suvannonkoulun 
kohdalta olevalla uutisoin-
nilla. Kaleva lupasi laittaa 
pikku oikaisun, mutta vielä 
sitä ei ole lehdessä näkynyt. 
Siitä taisi kyllä alkaa mittava 
pitkämatkaisten oppilaiden 
taksikyyditys.

Nuorisokerhot
Koulun alettua syksyl-
lä 1954 perustin eräitä kou-
lunsa päättäneille tarkoi-
tettuja kerhoja. Kylässä oli 
paljon nuorta väkeä. Perus-
timme neliäänisen sekakuo-
ron. Mukaan lähti paljon 
hyvä-äänisiä laulajia, jot-
ka olivat kouliintuneet lau-
luseuroissa. Kaikkia ääni-
alueita löytyi. Opettelimme 
suomalaisia kuorolauluja 
ja hengellisiä lauluja neli-
äänisesti. Basson pojat kyl-
lä aluksi ihmettelivät, että 
he ovat oppineet tähän tut-
tuun lauluun erilaisen nuo-
tin! Mutta alkuun päästiin 
”.Laulu Vuokselle” ja monet

muut kuorolaulut rupe-
sivat kajahtamaan. Huipen-
nus tapahtui kerhon pik-
kujoulussa, kun esitimme 
”Hoosianna” hymnin neli-
äänisesti harmonin säestyk-
sellä. Näytelmäkerho har-
joitteli Kyllikki Mäntylän 
joululegendan, joka oli aivan 
vaativa näytelmä. Sitä nuo-
ret esittivät myöhemminkin 
kylän tilaisuuksissa. Lisäk-
si koottiin liikuntakerho, jos-
sa harjoiteltiin pyramideja ja 
kuntoiltiin. Pelattiinpa vä-
hän pesäpalloa ja enemmän-
kin pöytätennistä. Aluksi 
opettaja antoi pojille pingik-
sessä paljonkin etua, mut-
ta pian osat vaihtuivat. Ky-
lällä oli puolikylmille jääviä 
pirttejä, joissa oli hyvä har-
rastaa tätä peliä ja pojat ke-
hittyivät. Esko Kiviniemi oli 
pitäjän kesäisenä liikunnan-
ohjaajana tuonut kylille len-

topalloverkot ja lentopallot. 
Siitä kehittyikin suosittu ilta-
puhteitten peli. Näin pantiin 
alulle Pudasjärven lentopal-
lokulttuuri. Nuorisonkerho-
toiminta loppui viimeistään 
joulunaikaan, kun nuoret 
miehet lähtivät savotoille.

Tulipalot
Kunnan kouluille oli lah-
joitettu Amerikan ylijää-
mävarastoista elokuvakone 
ja paljonkin opetuseloku-
via. Kevättalvella ehkä 1955 
kone oli Suvannon koulul-
la ja iltapäivällä Veikko Hut-
tu-Hiltunen haki sen Pärjän-
suon koululle. Pian rupesi 
kuulumaan kova pauke. Kii-
pesin koulun katolle katso-
maan mistä moinen meteli. 
Näkyi, että Pärjänsuon vas-
taremontoitu koulu on tu-
lessa. Kattolevyt paukkuivat 
kuumetessaan.  Kiireesti tu-
lipalopaikalle. Elokuvakone 
ei ollut palon syy. Taisi syy 
jäädä epäselväksi. Pärjän-
suon koulu joutui evakkoon 
lähitaloon.

Kevätkesällä 1955 lähdin 
Luokkasen Sakarin kaup-
paan polkupyörällä. Yksi 
-vuotias Olli -poika oli pyö-
räntarakalla, Lähestyim-
me kauppaa ja savua tupru-
si rakennuksen katonrajasta. 
Vein pojan lähitaloon ja rien-
sin paikalle.. Savu vain sake-
ni kaupan yläkerrasta. Ke-
tään ei ollut kotona. Väki 
oli läheisellä heinäpellolla. 
Pian oli väkeä paikalla, mut-
ta sammutustöihin ei enää 
ollut mahdollisuutta. Jonkin 
verran kaupan tavaroita pe-
lastettiin nurmikolle. Kun-
nan uusi paloautokin tuli 
aikanaan, mutta uuden kar-
heaa vesipumppua ei saa-
tu toimimaan. Vettä kyllä oli 
viereisessä Pärjänjoessa. Sa-
kari rakennutti nopeasti uu-
den kauppapuodin entiselle 

kivijalalle, tosin kauppa tuli 
liian lähelle maantietä.

Kaivossa jänis
Kolme vuotta Suvannon-
koululla kului nopeasti. Per-
he kasvoi. Kaivosta loppui 
talvella kuitenkin vesi. Sau-
navesikin piti sulata lumes-
ta. Eräänä talvena sattui, että 
kuivuneen kaivon pohjal-
la oli jotakin. Tyvelän Au-
lis laskeutui kaivonvintin 
avulla pohjalle ja siellähän 
oli jänis. Ei enää paistikun-
nossa. Mieli paloi koululle, 
jossa olisi ”nykyajan muka-
vuudet” Niitä kouluja oli jo 
silloin varsinkin Etelä- Suo-
messa. Kunnanisät kyllä kä-
vivät keväällä 1957 tutus-
tumassa Suvannonkoulun 
tilanteeseen ja Sakari Su-
vanto taisi lahjoittaa heil-
le koulun tontin läheiseltä 
Uhkalan-

kankaalta. Sinnehän kou-
lu sitten rakennettiin. Kol-
me vuotta Suvannonkylällä 
kului nopeasti. Kokemusta 
koulutyöhön oli hankittu. 
Monissa asioissa olin ”opet-
tanut” taitamattomasti,

jopa väärin. Eihän ne Suo-
menkansan juuret taidakaan 
olla Volganmutkassa? An-
teeksipyyntö Suvannon op-
pilaille!

Etelämmäksi kuin Kure-
nalle ei kuitenkaan päästy. 
Onneksi joku tutuksi tullut 
vaikuttaja Kurenalta pyysi 
jäämään auki olevaan opet-
tajan virkaan. Asuntokin 
järjestyi ihka uudesta oma-
kotitalosta Honkasenkan-
kaalta. Näin elämä jatkui 
työntäyteisnenä 40 vuotta 
Pudasjärvellä.

Rainer Försti

Uutena juoksu- ja kuntoilu-
tapahtumana järjestettyyn 
Hempan Hölökkään osal-
listui keskiviikkona 6.6 rei-
lut 25 kuntoilun harrasta-
jaa. Tapahtumassa juostiin 
tai käveltiin noin tunnin ajan 
Jyrkkäkosken SM-Maasto-
juoksujen radoilla. Ensin 
kuitenkin venyteltiin Paula 

Hempan Hölökässä
innostettiin kuntoiluun

Ylitalon ohjeiden mukaan. 
Saunat olivat lämpimänä ja 
alkukesän viileähkö vesi vir-
kisti saunomisen välillä. Ta-
pahtumassa olivat järjestä-
jänä Pudasjärvi-lehden ja 
Minnan Bodysportin kun-
toiluryhmän porukka. Jär-
jestelyissä oli mukana myös 
Pudasjärven liikuntalauta-

Ennen lenkille lähtöä oli ohjattu lämmittely ja venyttely Paula Ylitalon johtamana. 

kunta, Pudasjärven Urheili-
joiden YU-jaosto ja Pudasjär-
ven Osuuspankki. 

Seuraava Hempan Hö-
lökkä järjestetään Camping 
Jyrkkäkoskella keskiviik-
kona 27.6 klo 18, jonne ovat 
tervetulleita juoksijat ja kä-
velijät ikään ja kuntoon kat-
somatta. (ht)

Oulun läänin taidetoimikun-
ta avaa uuden taiteilijaresi-
denssin Etelä-Italiassa sijait-
sevaan Materan kaupunkiin, 
Basilicatan maakuntaan. Re-
sidenssi avataan taidetoimi-
kunnan käyttöön 1.8.2012 
alkaen ja se on tarkoitettu 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kai-
nuussa toimiville taiteilijoil-
le. 

Residenssi sijaitsee histo-
riallisessa Sassi di Materan 
kaupunginosassa, joka on 
Unescon maailmanperintö-
kohde. Alueen arvellaan ole-
van yksi Italian vanhimmis-
ta asutuista alueista.

Kaupunginosa on kuu-
luisa erityisesti kallioon lou-
hituista asunnoista, joita 
on viime vuosikymmeninä 
kunnostettu asuin- ja mat-
kailukäyttöön. 

Residenssitilana toimiva 
huoneisto sijaitsee isommas-
sa rakennuskompleksissa, 

Uusi taiteilijaresidenssi Italian Materaan
johon ollaan suunnittele-
massa myös muita kulttuu-
rikäyttöön tulevia tiloja. Re-
sidenssissä on makuuhuone, 
oleskelutila, keittiö, saniteet-
titilat sekä parveke. Resi-
denssi on tarkoitettu pidem-
piaikaiseen työskentelyyn ja 
siinä oleskelu on taiteilijoille 
maksutonta.

Matera on Oulunsalon ja 
sitä kautta uuden Oulun ys-
tävyyskaupunki. Residens-
sin avaaminen juuri Ma-
teraan on mahdollistunut 
erityisesti Oulunsalon kun-
nan ja Oulun ammattikor-
keakoulun kansainvälisen 
työn sekä Materasta kotoi-
sin olevan, oululaistuneen 
arkkitehdin Venanzia Rizzin 
yhteistyön ansiosta. 

Oulun läänin taidetoimi-
kunnalla on ollut residensse-
jä aikaisemmin Barcelonas-
sa, Espanjassa, sekä viimeksi 
Berliinissä, Saksassa. Mate-

ran residenssistä on solmittu 
sopimus alustavasti neljäksi 
vuodeksi. Tavoitteena on ke-
hittää myös yhteistyötä Suo-
men Rooman-instituutin, 
Suomen suurlähetystön sekä 
muiden alueellisten taidetoi-
mikuntien Italiassa sijaitse-
vien residenssien kanssa.

Residenssiin haku vuo-
delle 2013 tapahtuu keski-
tetysti syksyn aikana. Tie-
dusteluihin syksyn 2012 
residenssivarauksista vastaa 
Oulun läänin taidetoimikun-
nan osastosihteeri Jaana Piri-
nen, jaana.pirinen@minedu.
fi, puh. 0295 330 861.

Reijo Kossi 
hallituksen jäsen Oulun 
läänin taidetoimikunta
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Seppo Kerälä sai viime per-
jantaina Kurenkoskesta seit-
semän kilon hauen mukana 
melkoisen yllätyksen. Hau-
en vatsa oli täynnä ja Kerä-
lää kiinnosti, mitä hauki on 
syönyt. Hämmästys oli mel-
koinen, kun vatsasta alkoi 
pursua täällä Sepolle ennen-
näkemättömiä otuksia. Asia 
varmistettiin, ja hauen todet-
tiin syöneen 21 nahkiaista. 
Nahkiaiset olivat kuteneita 
ja olivat ilmeisesti juuri kuo-
lemassa tai kuolleita, kun 
hauki oli niillä herkutellut. 

Nahkiainen on vaellus-
kala, tai paremminkin vael-
lusympyräsuinen, sillä se ei 
kuulu kaloihin vaan ympy-
räsuisiin. Nahkiaiset nouse-
vat merestä syksyllä jokiin 
ja kutevat aikaisin keväällä 
tai alkukesästä matalilla so-
rapohjilla. Kudun jälkeen ne 
kuolevat ja tällöin ovat so-
pivaa evästä vaikka hauil-
le ja taimenille. Joen poh-
jalla nahkiaisen toukat, ns. 
likomadot elävät sokeina 3-5 
vuotta ja vaeltavat sitten me-
reen 10-15 cm:n pituisina.  

Lisäksi Iijoenkin sisäve-
sialueella esiintyy pikku-
nahkiaista, joka kuitenkin 
jää selvästi alle 20 cm:n ja on 
vain lyijykynän paksuinen.

Ennen Iijoen alaosan sul-
kemista voimalaitoksilla jo-
keen nousi siian, lohen ja 
taimenen lisäksi myös nah-
kiaisia. PVO-Vesivoimalla 
on ollut 1980-luvulta lähti-
en velvoite ylisiirtää mereltä 
palaavia nahkiaisia vuosit-
tain 60 000 kpl. Aikaisemmin 
ei ole ollut lupa ylisiirtää Iijo-
keen ylimmän voimalaitok-

Nahkiaiset palasivat Pudasjärvelle!

sen, Haapakosken yläpuoli-
selle alueelle, jossa parhaat 
lisääntymisalueet kuitenkin 
ovat. Patoallasalue ei ole mi-
tään hääviä aluetta nahkiai-
sellekaan. Tilanne muuttui, 
kun mereltä palaaville lohil-
le saatiin ylisiirtolupa kol-
me vuotta sitten. Siksi myös 
nahkiaiselle saatiin ylisiirto-
lupa Iijokeen ja ensimmäiset 
ylisiirrot Haapakosken voi-
malan yläpuoliseen Iijokeen 
tehtiin viime syksynä. Haa-
pakosken yläpuolelle ylisiir-
rettiin viime syksynä 33 777 
nahkiaista.

Aikaisemmin nahkisia on 
siirretty patoaltaiden lisäksi 
mm. Martimojokeen ja Siu-
ruanjokeen. ”Vastaisuudes-
sa suurin osa nahkiaisista 
siirretäänkin Haapakosken 

ja Livojokisuun väliselle alu-
eelle”, kertoi Leo Partanen 
PVO-vesivoimasta ja oli ilah-
tunut että ylisiirretyt nahki-
set ovat löytäneet tiensä hy-
ville kutupaikoille ylemmäs 
Iijokeen ja Kurenkoskeen. Ii-
läiset käyttävät nahkiaises-
ta lyhyempää nimiversioita, 
nahkinen, se ei siis ole kirjoi-
tusvirhe. 

Takavuosina nahkiais-
saaliit alkoivat huolestutta-
vasti heiketä jokisuulla, eikä 
ylisiirtoihin saatu tarvitta-
vaa määrää. Iiläiset aloitti-
vat nahkiaisen viljelyn. Mut-
ta nyt kun nahkiset pääsevät 
lisääntymään kunnollisilla 
alueilla, voi viljely jäädä vä-
hitellen poiskin. Nahkisella-
han on suuri taloudellinen 
merkitys siellä, missä sen 

saaliit ovat hyviä. 
Nyt onkin kiinnostavaa, 

kuinka ylös Iijokea, Livojo-
kea tai Korpijokea nahkiai-
set ovat jo nousseet. Kun al-
kukesästä katsoo, mitä hauet 
ovat syöneet, asiasta voi saa-
da selkoa. Nahkiaiset siis 
kuolevat kudun jälkeen ja 
valuvat alavirtaan. Mutta 
jos vaikka Pirinrannalta löy-
tää hauen mahasta nahkisen, 
on se silloin myös sinne asti 
noussut. Voin kerätä tiedot 
nahkisen liikkeistä, joten soi-
ta tai laita s-postia,
p.0400 293 023
pirkko-liisa.luhta@metsa.fi

Pirkko-Liisa Luhta

Kuva ei ole mikään kaunis osittain sulaneista nahkisista. Mutta koko ja näkö kuitenkin 
selviää.

Rakennus, eristys 
ja ilmastointipeltityöt

Kemin Lämpöeristys Oy

Kemin Lämpöeristys Oy 
Resinatie 1, 
93400 TAIVALKOSKI

Puh. 0400 384 407

• Kattoremontit
• Kattoturvatuotteet
• Vesikourut

Aimo Pesälä
aimo.pesala@kle-oy.fi

• Konesaumakatot
• Rakennuspeltityöt
• Asbestinpoisto

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi • myynti@pienkonehuolto.fi           
Palvelemme arkisin 8.00 - 17.00 •  p. 08-822 007

JÄTEVESIASIAT
KUNTOON!

Haja-asutusalueelle
 - jätevesisuunnitelmat
 - rakentaminen
 - kaivinkonetyöt ym. luotettavasti ja
   ammattitaidolla kilpailukykyiseen
   hintaan
 - kysy hinta-arvio
 - myös tarviketoimitukset

Juha ja Kari Vikström
Maarakennusta 22 vuotta

Tiedustelut:
Kari Vikström puh. 040 540 0710
Juha Vikström puh. 0400 287 139

Korpisen kylätalon ympäris-
tö on ollut aivan luonnonti-
lassa pitkän aikaa. Pihapiirin 
kuolleisuuteen ovat kiinnit-
täneet huomiota etenkin lo-
mailijat ja vierailijat. Asias-
ta on usein puhuttu myös 
kyläläisten ja johtokunnan 
keskuudessa, mutta toimen-
piteet olivat toistaiseksi jää-
neet tekemättä.  

Muutaman kyläläisen 
voimin ryhdyttiin tuumas-
ta toimeen toissa viikolla ja 
hommaan saatiin mukaan 
pari työmiestäkin. Talon sei-
nustoille tehtiin pari kukka-
penkkiä ja niihin istutettiin 
taloista saatuja perennoja. 
Keittiön ikkunan alle saatiin 
laitettua kasvamaan rapar-
peri ja lipstikka. Myös pari 
viinimarjanpensastakin istu-
tettiin talon päätyyn. 

Johtokunta piti kokous-
taan kesäkuun 1. päivänä ja 
sekin sai istutettavaksi Esa-
lan Väinöltä saadun syree-
nipensaan viereen kolme 
koristepensasta ja vaahte-
ran taimen. Ne saatiin lahjoi-
tuksina Puolangan Hoikan-
vaaran Alangosta. Nyt pitää 

Pihaistutuksia ja ympäristötöitä 
vain toivoa, että istutukset 
juurtuisivat kunnolla ja vart-
tuisivat vuosittaisen lannoi-
tuksen avulla. Hoitamatto-
minahan ne eivät menesty 
kuten eivät perennatkaan.  

Pihan laidalla oleva kaa-
tuneiden muistomerkki on 
näyttänyt usein olevan hyl-
jätyn ja yksinäisen, vaikka 
siinä on yli kaksikymmen-
tä sodissa kaatuneen nimeä. 
Kyläseura on ryhtynyt vaa-
limaan kaatuneiden muis-
toa kukkaistutuksilla ja tal-
visaikaan kynttilöillä. Täksi 
kesäksi saatiin laitettua sini-
set ja valkoiset orvokit muis-
tomerkin eteen ja kotkansul-
kasaniaiset kupeille.

Jaurakkajärven veneran-
taa siivottiin viime perjantai-
na talkooväen voimin. Yllät-
tävän paljon oli pusikoihin 
kertynyt ihmisten jättämiä 
kanistereita ja muovia. Pusi-
koiden raivaamisen jälkeen 
maisemakin Jaurakkajärvel-
le avautui mallikkaaksi. Pa-
jukkojen kurissa pitäminen 
vaatii jatkossakin raivaus-
ta muutaman vuoden vä-
lein. Venerannan laavulla 

käy aika paljon turisteja, jo-
ten klapihuolto vaatii jat-
kossa myös oman huolenpi-
tonsa. Kupson polkureitistö 
ja taukopaikat on myös hil-
jattain käyty siistimässä ja 
huoltamassa. Kirkkaanhet-
teen laavu ja Viettelys on vii-
me tietojen mukaan aivan 
kunnossa, joten retkeilijät ja 
vaeltajat saavat nauttia ke-
sän kauneudesta siistityillä 
paikoilla. Luontohan on tä-
hän aikaan kauneimmillaan.  

(rr)

Kyläseuran johtokunta sai tehtäväkseen istuttaa muuta-
man koristepensaan ja vaahteran taimenen.

Jouni Riihiaho ja Raimo 
Alatalo istuttamassa or-
vokkeja kaatuneiden muis-
topatsaan eteen.

Muuttoapua 
edullisesti

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523
Pyydä tarjous!
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Pohjois-Suomen etnisten 
suhteiden neuvottelukun-
ta (ETNO) vieraili pudas-
järvellä torstaina 7.6. Vierai-
lu aloitettiin Pohjantähdessä 
ja iltapäivällä vierailtiin Pu-
dasjärven vastaanottokes-
kuksessa, Profin Oy:llä ja 
Perheryhmäkodilla. Pohjois-
Suomen ETNO:n puheen-
johtaja Leila Helaakosken 
johdolla 12-henkinen ryh-
mä piti vierailua antoisana 
ja paljon kysymyksiä esitet-
tiin esitelmien jälkeen sekä 
tutustumiskohteissa.

Pohjantähdessä aloitet-
tiin tervetulokahveilla. Ryh-
män lausui tervetulleeksi 
kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja Marja-Lee-
na Törrö. Kehittämisjohtaja 
Mikko Kälkäjä kertoi maa-
hanmuuttotyön tilanteesta 
ja suuntaviivoista vuodesta 
2008 alkaen ja projektikoor-
dinaattori Virpi Harilahti-
Juola selosti Osallisena Suo-
messa –hankkeesta, jonka 
tarkoitus on edistää maa-
hanmuuttajien kotoutumis-
ta. 

Pudasjärven vastaanot-
tokeskuksessa vierailijoil-
le esiteltiin toimintaa DVD 
-esityksen avulla. Keskus on 
toiminut vuodesta 1991 ja 
on Oulun sivuyksikkö. Vas-
taava ohjaaja Kristiina Laati-
kainen kertoi yksikön olevan 

Pohjois-Suomen ETNO:n vieraili Pudasjärvellä
odotusyksikkö, jossa tur-
vapaikanhakijat odottavat 
keskuksessa oleskelulupaa. 
Pisimmillään turvapaikka-
päätöksen odotusaika on ol-
lut yli 3 vuotta. Keskuksessa 
on saatavilla erilaisia palve-
luja kuten sosiaali- ja terve-
ys- sekä tulkkauspalvelui-
ta, oikeudellista neuvontaa. 
Lisäksi keskus maksaa tur-
vapaikanhakijoille toimeen-
tulotukea. Kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki valotti myös päätök-
sistä liittyen Pudasjärven 
vastaanottokeskukseen.

Profin Oy piti vierailijoil-
le esittelykierroksen tuotan-
topäällikkö Juha Alatalon 
johdolla. Vierailijat kuuli-
vat tehtaan historiasta ja toi-
minnasta. Myös toimitiloja 
esiteltiin. Yritykselle on ker-
tynyt kokemusta myös maa-
hanmuuttajataustaisten hen-
kilöiden työllistämisestä.

Perheryhmäkoti oli vii-
meinen vierailupaikka, jossa 
vastaava ohjaaja Sirpa Timo-
nen-Nissi kertoi alaikäisil-
le maahanmuuttajanuorille 
tarkoitetusta perheryhmäko-
dista ja sen toiminnasta. Koti 
on toiminut muutaman vuo-
den ja tällä hetkellä asukkai-
ta on seitsemän. 

Vieraiden mukana ol-
leen tiedottaja Janne Brun-
ni kertoi kokeneensa, että 

vierailijat otettiin vastaan 
lämpimästi ja vieraanva-
raisesti. Vierailun aika-
na saatiin myös kattavasti 
tietoa Pudasjärven maahan-
muuttotoiminnasta. Vierai-
lu koettiin antoisaksi koke-
mukseksi. 

Heimo Turunen,
kuvat Heimo Turunen ja 
Santeri Matero

Pohjois-Suomen ETNO
 

Valtakunnallinen etnisten 
suhteiden neuvottelukunta 
(ETNO) on toiminut vuo-
desta 1998 lähtien ja toi-
mii tällä hetkellä sisäasiain-
ministeriön alaisuudessa. 
Tarkoituksena on kehittää 
viranomaisten, kansalaisjär-
jestöjen ja puolueiden sekä 
maahanmuuttajien ja etnis-
ten vähemmistöjen välistä 
vuorovaikutusta. Valtakun-
nallisen ETNOn rinnalle 
on asetettu seitsemän alu-
eellista etnisten suhteiden 
neuvottelukuntaa muun 
muassa Pohjois-Suomi. 
Alueelliset neuvottelukun-
nat toimivat valtakunnalli-
sen ETNOn apuna. 

Alueellisissa neuvotte-
lukunnissa on puheenjoh-
tajan, varapuheenjohtajan 
ja sihteerin lisäksi yhteensä 
10–14 viranomaisjäsentä ja 
maahanmuuttajia tai etnisiä 
vähemmistöjä edustavaa 
jäsentä sekä näiden vara-
jäsenet. Toimikausi on nel-
jä vuotta. Pohjois-Suomen 
ETNOn toimintaa koor-
dinoi Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus.

Vierailijat ja pudasjärveläiset yhteiskuvassa Pohjantähden aulassa.

Suomenkielen opettaja Satu Ingerttilä ja ohjaaja Sanna 
Vääräniemi kertoivat vastaanottokeskuksen toiminnasta.Tuotantopäällikkö Juha Alatalo esitteli Profin Oy:n toimitiloja.

Pirjo Lauronen kertoi Pudasjärven perheryhmäkodin toi-
minnasta.

Puikkarissa uitiin 725 000 
metriä ja vesijuostiin/ -jum-
pattiin 62 400 minuuttia Ui 
kesäksi kuntoon -kampan-
jan aikana 9.3. – 15.4. Puik-
kari sijoittui pienten hallien 
sarjassa hienosti neljännek-
si Suomessa, mikä on paras 
tulos kautta aikojen. Pien-
ten hallien sarjassa kilpaili 
35 hallia eri puolilta Suomea.

Valtakunnallisissa tulok-
sissa sarjat miehet vesijuok-
su ja  -jumppa TOP 10 listalle 
ylsi hienosti sijalle 3. Kau-
ko Tervonen tuloksella 4020 
minuuttia ja sijalle 15. Lau-
ri Polvi tuloksella 2540 mi-
nuuttia.

Ui kesäksi kuntoon –kampanjan parhaat palkittiin
Kampanjan aktiivisim-

mat palkittiin Puikkarissa 
31.5. ja samalla suoritettiin 
arvonnat kaikkien osallistu-
jien kesken. Voittajalista löy-
tyy Puikkarista ja palkinnot 
voi noutaa sieltä. Mukana 
palkitsemistilaisuudessa on 
jo monen vuoden ajan ollut 
itsekin innokas uimahallin 
käyttäjä Helmi Hiitola.

Aini Seppänen

Puikkarin TOP 10 lista vesi-
juoksijat/ -jumpat
1. Kauko Tervonen 4080 min, 
2. Lauri Polvi 2630 min, 3. Esko 
Tampio 2400 min, 4. Irma Virk-

kunen 2040 min, 5. Markku Koi-
vula 1440 min, 6. Sisko Gran-
lund 1410 min, 7. Eeva Piri 1120 
min, 8 Keijo Piirainen 1090 min, 
9. Aili Keränen 960 min, 10. An-
tero Kiiminki 810 min, Maire 
Kiiminki 810 min.

Puikkarin TOP 10 lista uinti
1. Timo Ojala 41 500 m, 2. Jaa-
na Valkola 32 500 m, 3. Emilia 
Kuosmanen 30 000 m, 4. Ris-
to Poropudas 29 000 m, 5. Jaa-
na Matikainen 18 500 m, 6. Ris-
to Kukkohovi 13 200 m, 7. Juha 
Riekki 12 600 m, 8. Tyyne Koi-
vu 12 500 m, 9. Seppo Kemppai-
nen 9000 m, Esko Tampio 9000 
m, 10. Elsa Komulainen 8800 m. Ui kesäksi kuntoon palkittuja Helmi Hiitola, Kauko Tervonen, Emilia Kuosmanen, Pirkko 

Ojala, Timo Ojala, Jaana Valkola ja edessä onnettarena toiminut Sara Valkola.
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Yo-merkonomi Jaana Määt-
tä Haukiputaalta on valit-
tu Pudasjärven Osuuspan-
kin rahoitusneuvottelijaksi. 
Määttä on aloittanut työn-
sä 4.6.2012, ja hän hoitaa 
pääasiassa henkilöasiakkai-
den asuntorahoitusasioita 
ja muita luottoasioita. Jaana 
Määtällä on takanaan noin 
kolmen ja puolen vuoden 
työura Oulun Osuuspan-
kissa. Määttä on suorittanut 
osuuspankin rahoitusneu-
vojavalmennuksen lisäksi 
myös sijoituspalvelututkin-
non, joten hän pystyy pal-
velemaan henkilöasiakkaita 
monipuolisesti.

Op tiedotus

Jaana Määttä
Pudasjärven Osuuspankin 
palvelukseen

Jaana Määttä on aloittanut 
työt Pudasjärven Osuus-
pankissa 4. kesäkuuta al-
kaen. 

Junior Ranger -leiri järjestet-
tiin tänä vuonna toista kertaa 
Syötteen kansallispuistossa 
5 - 8.6.2012. Tänä vuona lei-
rin teemana oli ”Me, Luon-
to ja Minä”. Leirille osallistui 
kuusi luonnosta kiinnostu-
nutta 12–13 -vuotiasta nuor-
ta Pudasjärveltä ja Ranualta.

Leiri lähti käyntiin tiis-
tai-iltapäivänä ”Me”-teemal-
la, jolloin leiriläiset majoit-
tumisen jälkeen tutustuivat 
luontokeskukseen, saivat 
leiripaidat ja -vihkot, sekä 
muun muassa laativat lei-
rin säännöt yhdessä ohjaaji-
en Veikko Virkkusen ja Ee-
va-Liisa Kanniaisen kanssa. 
Illalla me-henkeä kohotettiin 
entisestään OSAOn matkai-
luopiskelijoiden suunnittele-
mien perinneleikkien avulla. 
Kymmenen toukkaa laudal-
la saivat kyytiä! 

Keskiviikon ”Luonto”-
päivänä ohjelmassa oli tu-
tustumista metsäpuron elä-
mään Metsähallituksen 
suunnittelija Eero Hartikai-
sen opastuksella. Purolla 
tutkittiin muun muassa ka-
lojen ruokaa eli ötököitä ja 
tutustuttiin sähkökalastuk-
seen, jonka avulla moni näki 
ensikertaa kivisimpun ja ki-
vennuoliaisen. Välillä her-
kuteltiin maastolounaalla 
Kellarilammen laavulla. Il-
tapäivällä kunnostettiin pu-
roa lisäämällä uomaan kiviä 
ja puuta sekä vesittämäl-
lä vanhoja purouomia. Pu-
rojen ja virtavesien kunnos-
tuksilla voidaan parantaa 
ja monipuolistaa siellä asu-
vien lajien elinympäristöjä. 
Toiminnan tavoitteena on 

Junior Ranger –leiri Syötteellä

muun muassa saada metsä-
purot taimenten poikastuo-
tantoalueiksi. Hieman sa-
teisesta säästä huolimatta 
päivä oli varsin onnistunut, 
ja etenkin puron kunnosta-
minen näytti olevan leiriläis-
ten mieleen. 

Torstain ”Minä”-päi-
vänä lähdettiin yönyliva-
ellukselle Syötteen kansal-
lispuistoon Ahmatuvalle. 

Matkalla varrella Annintu-
valla Pärjänjoen varressa lei-
riläiset pääsivät luontoval-
voja Raimo Kurtin johdolla 
myös itse tutustumaan tau-
kopaikan kunnostustehtä-
viin. Kahdeksan kilometrin 
taival Ahmatuvalle vaa-
ti monta evästaukoa, mutta 
kaikki leiriläiset suoriutui-
vat matkasta urheasti. Illal-
la leiri huipentui leirikastee-

seen ja leirisaunaan, jonka 
päälle nautittiin vielä kodas-
sa opiskelijoiden paistamia 
räiskäleitä. Makoisten yö-
unien päälle perjantaiaamu-
na koitti paluumatka luon-
tokeskukselle. Leiri päättyi 
loppuseremoniaan ja leiri-
diplomien jakoon. 

Junior Ranger on Euroo-
pan suojelualueiden liiton 
koordinoima ohjelma, josta 
Suomessa vastaa Metsähalli-
tus. Tarkoitus on, että Junior 
Ranger -leirillä opitaan, mik-
si Syötteen kansallispuisto 
on perustettu ja minkälaista 
työtä kansallispuistossa teh-
dään. Leiri järjestettiin hie-
nosti yhteistyössä Oulun 
seudun ammattiopiston Pu-
dasjärven yksikön matkailu-
puolen opettajien Liisa Leh-
don ja Marja Kuusinivan 
sekä 2. vuosikurssin opiske-
lijoiden kanssa.

Veikko Virkkunen

Junior Rangerit kankeavat suurta kiveä puroon yhdessä luontokeskuksen hoitaja Veik-
ko Virkkusen kanssa. Kuva: Karoliina Sarajärvi

Leiriläiset viimeisellä evästauolla Annintuvan portailla. 
Kuva: Veikko Virkkunen

40 m tytöt 5v
1. Ronja Ylilehto 9.6, 2. Aada Pentti-
lä 10.7, 3.Selena Stenius 12.3, 4. Pihla 
Perttu 13.0, 5. Sara Leino 27.7, 5.Aliisa 
Siekkinen 27.7, 7.Pauliina Perttu 30.3.
Pituus tytöt 5v 
1. Pihla Perttu 145 cm, 2. Aliisa Siek-
kinen 140, 3. Sara Leino 90 4. Paulii-
na Perttu 80.
40 m pojat 5v
1. Roope Laakkonen 10.2, 2. Joo-
na Kokko 11.0, 3. Elias Ylilehto 12.3, 
3. Konsta Ritola 12.3, 5. Ossi-Matias 
Kettunen 14.3, 6. Eetu Illikainen 15.8, 
7. Eemeli Puhakka 30.4.
Pituus pojat 5v
1. Joona Kokko 164 cm, 2. Konsta Ri-
tola 161, 3. Eemeli Puhakka 150, 4. 
Roope Laakkonen 134, 5. Ossi-Mati-
as Kettunen 120, 6. Eetu Illikainen 117.
40 m tytöt 7v
1. Alexandra Berec  8.9, 2. Emmi Illikai-
nen 9.0, 3. Terhi Tykkyläinen 9.1, 4. Jan-
ni Turpeinen 9.3, 5. Oona Ritola 9.5, 6. 
Annika Junnonaho 9.6, 7. Essi Puhak-
ka 10.1, 8. Iina Illikainen 10.5, 9. Ronja 
Laakkonen 10.6, 10. Venla Leino 11.4.
Pituus tytöt 7v
1.Alexandra Beric 235 cm, 2. Emmi 
Illikainen 220, 3. Janni Turpeinen 200, 
4. Essi Puhakka 198, 5. Terhi Tykkyläi-
nen 177, 5. Annika Junnonaho 177, 7. 
Ronja Laakkonen 172, 8. Oona Rieto-
la 157, 9. Iina Illikainen 151, 10. Venla 
Leino 145.
40 m pojat 7v
1. Janne Lauronen 9.4, 2. Jaakko Seppä-
nen 9.6, 3. Anton Nystöm 10.9.

Ikärit 11.6.urheilukentällä
Pituus pojat 7v
1. Janne Lauronen 187 cm, 2. Jaakko 
Seppänen 180, 3. Anton Nystöm 160.
40 m tytöt 9v
1. Janette Takarautio 7.4, 2.Johanna 
Salmela 8.0, 3.Ebba Illikainen 8.7.
Kuula tytöt 9v
1. Ebba Illikainen 4.00, 2. Janette Taka-
rautio 3.55, 3. Johanna Salmela 3.14.
40 m pojat 9v
1. Niilo Talala, 7.4, 2. Jesper Laakkonen, 
7.5, 3. Ville-Veikko Salmela, 7.8, 4. Nik-
las Kokko 8.4
Kuula pojat 9v
1. Niilo Talala, 4.93, 2. Ville-Veikko Sal-
mela, 4.09, 3. Jesper Laakkonen, 3.95, 4. 
Niklas Kokko, 3.79
60 m tytöt 11v
1. Mette Tyni 10.3, 2. Anna-Riikka Lii-
kanen 11.0, 3. Johanna Pesonen 11.4.
Kuula tytöt 11v
1. Mette Tyni 5.28 m, 2. Anna-Riik-
ka Liikanen 4.48, 3. Johanna Pesonen 
3.78, 4. Milla Puhakka 3.42.
60 m pojat 11v
1. Kasper Laakkonen 10.5
Kuula pojat 11v
1. Kasper Laakkonen 4.46 m.
60 m tytöt 13v
1. Silja Vasara 10.4
Keihäs tytöt 13v
1. Silja Vasara 13.34 m.
60 m pojat 13v
1. Jere Tyni 8.6
Keihäs pojat 13v
1. Jere Tyni 23.35 m.
100 m tytöt 15v
Eveliina Seliö 14.3.

Metsähallitus Laatumaa 
suunnittelee tuulipuistoa 
Pudasjärvelle. Tuulipuisto 
sijoittuisi Siivikon ja Puhok-
sen väliselle Tolpanvaaran 
- Iso-Teerivaaran alueelle, 
noin 30 kilometriä Pudasjär-
ven taajamasta itään. Hank-
keen vaikutukset selvitetään 
perusteellisesti lakisäätei-
sen ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn avul-
la. Lisäksi alueelle tarvitaan 
osayleiskaava, jonka osal-
ta Metsähallitus on jättänyt 
kaavoitusaloitteen Pudasjär-
ven kaupungille.

-Kattavien esiselvitys-
ten perusteella alueelta ei 
ole löytynyt merkittäviä ym-
päristöarvoja, jotka olisi-
vat esteenä hankkeen suun-
nittelulle. Lisäksi alustavat 
tuulianalyysit osoittavat alu-
een olevan hyvätuulinen, 
joten sen soveltuvuus vai-
kuttaa lupaavalta, kertoo 
Metsähallitus Laatumaan 
tuulivoimapäällikkö Erkki 
Kunnari.

Metsähallitus suunnittelee  
tuulipuistoa Pudasjärvelle

Tuulimittaukset 
käynnistyneet
Alueen todellisen tuulisuu-
den selvittämiseksi Met-
sähallitus on käynnistänyt 
tuulimittaukset alueella ole-
vassa GSM-mastossa. Tuu-
lioloja tarkastellaan yh-
destä kahteen vuoteen ja 
mastomittauksia mahdolli-
sesti täydennetään ääniaal-
toihin perustuvalla Sodar-
laitteella. 

-Olemme prosessissa vas-
ta hyvin alussa eikä tuuli-
voiman hyödyntämisestä 
alueella ole tehty mitään lo-
pullisia päätöksiä, Kunnari 
korostaa.

Ajantasaisella ja avoimel-
la ennakkotiedottamisella 
haluamme saada paikalliset 
asukkaat sekä sidosryhmät 
heti mukaan keskusteluun, 
Erkki Kunnari sanoo.

-Heiltä kerättyjä palaut-
teita ja tietoa hyödynnetään 
hankkeen suunnittelussa. 
Paikallinen hyväksyttävyys 
onkin kärkisijalla tuulivoi-

mahankkeissamme ja sik-
si kehitystyössä pyrimme 
mahdollisimman läpinäky-
vään prosessiin.

-Tuuli on uusi tulokas Pu-
dasjärven merkittäviin uu-
siutuvan energian varantoi-
hin. Iso energiainvestointi 
parantaa tullessaan paikka-
kunnan työllisyyttä ja edis-
tää siten seudun elinvoimai-
suutta, toteaa Pudasjärven 
kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila.

Erkki Kunnarin mukaan 
kaikki mahdolliset ympäris-
tövaikutukset tullaan selvit-
tämään laajasti. Selvitystyös-
sä huomioidaan ihmisen, 
luonnon ja eläinten lisäksi 
niin myös asuinpaikat, vir-
kistyskäyttöseikat kuin elin-
keinoihin kohdistuvat vai-
kutuksetkin.

Ilmasto- ja 
energiatavoitteiden 
toteutumista
Valtion omistamalle, Met-
sähallituksen hallinnoimal-

le alueelle on alustavissa 
suunnitelmissa sijoitettu 25 
kappaletta noin 3 MW voi-
maloita. Sähkönsiirtomah-
dollisuuksia selvitetään ja ne 
saattavat muodostua puis-
ton kokoa rajoittavaksi teki-
jäksi.

Suomen ilmasto- ja ener-
giastrategian mukaan Suo-
men tavoitteena on tuottaa 
vuonna 2020 sähköä tuuli-
voimalla noin 6 TWh. Met-
sähallituksen pyrkimykse-
nä on mahdollistaa valtion 
alueiden tehokas käyttö tuu-
livoimassa, kuitenkin muut 
maankäyttötarpeet sekä ym-
päristöarvot huomioiden. 
Aktiivisella hankekehityk-
sellä halutaan edistää hal-
lituksen asettamien ilmas-
to- ja energiatavoitteiden 
toteutumista.

Metsähallitus tiedotus

40m tytöt 5v.
1. Aliisa Siekkinen 10.6, 2. Stella Wahl-
sten 15.6
Pallo tytöt 5v.
1. Aliisa Siekkinen 3.09, 2. Stella Wahl-
sten 2.40
 40m pojat 5v. 
1. Roope Laakkonen 9.8, 2. Jaakko 
Parkkila 10.5, 3. Eemeli Puhakka 12.4
Pallo pojat 5v
1. Jaakko Parkkila 10.43, 2. Roope Laak-
konen 8.08, 3. Eemeli Puhakka 4.77
40 m tytöt 7v.
1. Essi Parkkila 8.3, 2. Alexandra Berec 
8.6, 3. Terhi Tykkyläinen 9.1, 4. Essi Pu-
hakka 10.3, 5. Ronja Laakkonen 10.4
Pallo tytöt 7v.
1. Essi Parkkila 11.13, 2. Alexandra Be-
rec 8.07, 3. Ronja Laakkonen 7.61, 4. 
Terhi Tykkyläinen 7.43, 5. Essi Puhak-
ka 5.72
40 m pojat 7v.
1. Joona Takarautio 8.4, 2. Jaakko Sep-
pänen 9.3
Pallo pojat 7v.
1. Joona Takarautio 14.93, 2. Jaakko 
Seppänen 8.34

Ikärit 18.6.
Ikäreiden tulokset maanantaina 18.6. 
Kova vesisade karsi kisailijoiden määrää. 

1000m tytöt 9v.
1. Janette Takarautio 4.34
Pituus tytöt 9v.
1. Janette Takarautio 3.18, 2. Johanna 
Salmela 2.40
1000 m pojat 9v.
1. Ville-Veikko Salmela 4.25, 2. Mio 
Wahlsten 4.52, 3. Jesper Laakkonen 
5.07
Pituus pojat 9v.
1. Niilo Talala 2.96, 2. Mio Wahlsten 
2.85, 3. Ville-Veikko Salmela 2.84, 4. Jes-
per Laakkonen 2.72
1000 m tytöt 11v.
1. Mette Tyni 4.55
Pituus tytöt 11v.
1. Mette Tyni 2.88
1000 m pojat 11v.
1. Kasper Laakkonen 4.40
Pituus pojat 11v.
1. Kasper Laakkonen 3.25
800 m tytöt 15v.
1. Mari Puhakka 3.24
800 m pojat 15v.
1. Jere Tyni 2.57
Korkeus pojat 15v.
1. Jere Tyni 130
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MLL:n Pudasjärven yhdis-
tys aloittaa Perhekahvila-
toiminnan Neli-Iikkalassa 
juhannuksen jälkeen tiistai-
na, 26.6. Kahvila on auki ke-
sän ajan joka tiistai klo 10-12. 
Syksyä suunnitellaan lähem-
pänä, kun ollaan kesän ko-
kemuksia viisaampia.

Yhdistyksellä on aiem-
minkin ollut Perhekahvila-
toimintaa Kurenalla. Vuon-
na 2007 Perhekahvila toimi 
Rajamaanrannan asukastu-

MLL Perhekahvila tiistaisin 
valla. Parin viime vuoden ai-
kana Perhekahvila on toimi-
nut Syötteellä.

Kaikki tervetulleita!
Perhekahvilassa vanhemmat 
tapaavat toisiaan, jakavat 
kokemuksiaan ja kuulumi-
sia toisten samassa elämän-
tilanteessa elävien vanhem-
pien kanssa. Samalla lapsille 
löytyy leikkiseuraa. Perhe-
kahvilassa voi olla toimintaa 
lapsille ja aikuisille erikseen, 

mutta yhdessä tekeminen on 
myös tärkeää.

Perhekahvilat syntyvät 
yleensä muutaman innok-
kaan vanhemman aloittees-
ta. Jokainen saa halutessaan 
osallistua toiminnan suun-
nitteluun ja toteutukseen.

Perhekahvilan ohjelma 
ja aukioloajat sovitaan kah-
vilassa kävijöiden yhteisen 
ideoinnin ja päätösten perus-
teella. Toiminta on joustavaa 
ja perustuu alueen lapsiper-

heiden tarpeisiin ja osallistu-
jien toiveisiin. Perhekahvilat 
auttavat esimerkiksi uudel-
le paikkakunnalle muuttavia 
perheitä tutustumaan toi-
siin lapsiperheisiin ja kotiu-
tumaan. Tyypillisesti perhe-
kahvilassa käy joko äiti, isä 
tai hoitaja yhdessä lapsen 
kanssa. (Lähde: MLL:n koti-
sivut).

Hely Forsberg-Moilanen

Iinattijärvellä syntyneellä ja 
nykyään Kuusamontien var-
rella asuvalla Seppo Laakko-
sella on todella pitkä kenttä-
sahurin ura takanaan. Tämä 
jo viidennessä polvessa sa-
hurina työskennellyt mies 
oli jo 14 -vuotiaana ensim-
mäisen kerran sahaamassa 
puita vieraille. Toisin sanoen 
nykyään 74-vuotiaalla Se-
polla on jo yli 60 vuotta jat-
kunut sahurinura takanaan. 

Kaikki kymmenen sormea tallella
Yli 60 vuotta sahurina ja 50 vuotta yrittäjänä

Autoilun Seppo aloitti 
vuonna 1961, jolloin hän sai 
liikenneluvan. Ensimmäise-
nä autona oli enolta ostama 
Katz -merkkinen venäläinen 
kuorma-auto. Tähän autoon 
Seppo vaihtoi ensitöikseen 
uuden dieselmoottorin ja sii-
tä alkoi Sepon yli 50 vuotta 
kestänyt autoilijan ura.

Autoilun ja sahaamisen 
lisäksi Seppo Laakkonen 
teki myös puiden höyläys-

tä ja työskenteli sahauksen 
opettajana Oulun seudun 
ammattiopiston Taivalkos-
ken yksikössä.

Seppo Laakkosen suku-
selvityksessä on tullut esil-
le, että hän toimii sahurina jo 
viidennessä polvessa. Sukua 
on selvitetty 1700 – luvun 
loppupuolelle asti, jolloin 
Pohjois-Englannin Colne ni-
misessä kylässä syntyi Tho-
mas Emmott niminen ra-

kennusmestari ja sahuri. 
Hänestä suku on sittemmin 
levinnyt Ruotsiin ja Pudas-
järvelle. Kerrottakoon, että 
Seppokin pääsi kesällä 2009 
tutustumaan tähän Colne 
kylään Englannissa.

”Jos panee käden lähelle 
terää, niin se imaisee” 

Seppo Laakkonen on sii-
näkin mielessä harvinainen 
sahuri, että hänellä on kaikki 
kymmenen sormea tallella.

– Minun isä opetti, että 
sitä terää lähellekään ei saa 
mennä. Jos käden panee lä-
helle terää, niin se terä imai-
see käden, isä opetti koke-
muksesta. Hänellä itsellään 
oli kaksi sormea poikki.

– Jos terä esimerkiksi ah-
distaa, niin kone pitää sam-
muttaa ja tilanteessa pi-
tää olla rauhallinen, Seppo 
opastaa.

Kuorma-autolla Seppo 
teki tietöiden ja soranajon 
lisäksi nosturitöitä. Myös 
henkilöstön kuljetukset työ-
maille tulivat tutuksi muun 
muassa Rytinkisalmen tien 
parantamisen aikaan.

– Armeijaan minä menin 

Seppo Laakkonen sahaamassa Iinattijärvellä veljensä 
Martti Laakkosen puita.

Sirkkelin terää voi lähestyä vain silloin kun se on pysähdyksissä, näyttää Seppo Laakkonen.

sirkkelisahurina enkä puhu-
nut autoilusta mitään. Niin 
minä pääsin Sarjojärvelle 
(Kemijärven lähelle) armei-
jalle saunatarvikkeita sahaa-
maan.

Autohommat Laakkonen 
lopetti pari vuotta sitten. Sa-
haaminen jatkuu yhä edel-
leen, kun terveyttä riittää.

– Autoillessa tuli usein 
selkä kipeäksi, mutta kun 

sitten sai muutaman lanssin 
sahattua, niin kivutkin kato-
si, Seppo kertoo terveydes-
tään.

Sepon sahurin ura ei saa 
lapsista jatkoa, sillä Sepolla 
ja Terttu-vaimolla, ”naapu-
rin tyttö” Iinattijärveltä, on 
vain kaksi tyttöä, mutta ei 
yhtään poikaa. 

Asko Kurki

Kaupungintalon urakka-alu-
een ulkopuolisista korjaus-
töistä käyty tarjouskilpa on 
saatu päätökseen, ja kaupun-
ginhallitus hyväksyi 12.6 ko-
kouksessaan JCT-Trading 
Oy:n urakkatarjouksen, joka 
on noin 66 000 euroa. Sanee-
raustyöt saivat myös aloitus-
luvan. Investointikohteiden 
tarkemmat määrärahahake-
mukset viedään valtuustolle 
kuluvan vuoden aikana. 

Tekninen toimi on kil-
pailuttanut ISS Proko Oy:n 
avustuksella Rimminkan-

Kaupungintalon ulkopuoliset
korjaustyöt tekee JCT-Trading Oy

kaan koululla kesällä 2012 
tehtävät kunnostustyöt, jois-
sa on tarkoituksena korjata 1, 
2 ja 4-rakennuksissa havaitut 
sisäilma-ongelmat. Tarjous-
asiakirjat lähetettiin useil-
le yrityksille, joiden kesken 
kaupunginhallitus valtuutti 
teknisen toimen käyttämään 
neuvottelumenettelyä ura-
koitsijan valinnassa. Samal-
la tekniselle toimelle annet-
tiin oikeus määritellä kesällä 
2012 tehtävien korjaustöiden 
laajuus. (jk)

Korentojärven kalaveden 
osakaskunta ja Ervasti kylä-
toimikunta järjestivät Pudas-
järven Ervastissa lauantaina 
9.6. kalastuskilpailun. Kil-
pailijoita oli 80, joista nuor-

Jaaskamonkosken kalastuskilpailun osallistujamäärä nousussa

ten alle 15 v osuus on 20. 
Kävijämäärä Jaaskamonkos-
kella on nousussa. 

Suurimman lohikalan ar-
vauksen voitti Siiri Orreve-
teläinen arvauksella 1725 g, 

ero vain 7 g. Kaikkiaan kil-
pailussa kirjolohia saatiin 
noin 30 kappaletta. Perhoka-
lastajat saivat myös harreja. 

Kalastajat ja kilpailun jär-
jestäjät kiittävät mukana ol-
leita tapahtuman tukijoita!

Antoisa kokemus
Kurenalla asuva Unto Va-
likainen kuuli Jaaskamon-
kosken kalastuskilpailuista 
Pekka Valikaiselta ja päätti 
mennä paikan päälle katso-
maan. 

-Tilasin taksin, kuski oli 
erittäin kohtelias ja mukava, 
juttelimme paljon matkan ai-
kana. Ervastiin saavuttuam-
me oli paikalla jo kalastajia ja 
muuta porukkaa. Arvonta-
pöydällä oli tarkoitus arvata 
isoimman kalan paino. Täy-
tin kuusi arpaa, ehkä joku 

Voittajaporukka vasemmalta Heikki Ervasti, Riekki Mar-
kus ja Kosamo Ville-Valtteri. Kuva Seppo Holmström

menee oikein. Arpajaispöy-
dän pitäjä Juho Korhonen 
kertoi, että saattaa joesta saa-
da kolmekiloisiakin kaloja. 

-Jaaskamonkoskesta nos-
tetaan kirjolohia, haukia, ah-
venia ja muita kaloja. Vaikka 
eräs tapahtumaan osallis-
tuja uisteli huonolla menes-
tyksellä, oli hän tyytyväinen. 
Oli kuulemma mukavaa 
muutenkin.

-Suurimman kalan pai-
non oli lähes täydellisesti ar-
vannut Siiri Orreveteläinen. 
Kokemus oli erittäin mu-
kava ja antoisa. Tutustuin 
myös uusiin ihmisiin kos-
ken rannalla, kertoi Valikai-
nen.  (ht) 

Tulokset
Sarja: Miehet
1. Venekunta Riekki Markus, Ko-
samo Ville-Valtteri ja Heikki Er-
vasti kirjolohi 1742 g, 2. Keijo 
Pesälä kirjolohi 1402 g, 3. Mikko 
Lammela, kirjolohi 1270 g
Naiset
1. Maritta Timosaari, kirjolohi 
888 g
Nuoret alle 15 v Kaikkien 
kalojen yhteispaino
1. Aleksi Ervasti kirjolohi 1014 
g, 2. Heikki Simonen hauki 976 
g, 3. Ossi Ervasti kirjolohi 864 g
Kettinginheitto
Sarja 12 v
1. Timo Malinen, 2. Paavo Mus-
tonen 3. Kauko Ervasti
Sarja alle 12 v
1.Janne Pesälä, 2. Ossi Ervasti, 3. 
Markus Simonen

Unto Valikainen
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Taivalkosken Jokijärvel-
lä ratkottiin viikonloppu-
na Pölkky Pöllinparkkuun 
maailmanmestaruuksia. 
Miesten 20 – 60 –vuotiaiden 
alkuerä antoi osviittaa siitä, 
että uusi yllätysnimi on nou-
semassa. Pudasjärveläinen 
Joonas Keskiaho otti jo alku-
erissä selkeän voiton lähes 
200 pisteen erolla kisakump-
paneihin. 

Alkuerät eivät nuor-
ta miestä väsyttäneet, vaan 
päinvastoin. Ne olivat läm-
mittelykierros, jolloin saa-
tiin lavat auki. Parkkuurauta 
luisti, työasento ja otteet oli-
vat tehokkaita vielä finaalis-
sakin. Mies vei tässäkin eräs-
sä selkeän voiton yli sadan 
pisteen erolla toiseksi tul-
leeseen iisalmelaiseen Leevi 
Haloseen.

Keskiaho kilpaili isoisäl-
tään saamilla opeilla. Isoisä 
on itse nelinkertainen moot-
torisahauksen maailman-
mestari, joten hän on var-
masti osannut valmentaa 
myös itse kilpailutilannetta 
varten.

- Mukava tapahtuma 
tämä kisa on. Vaikka ei ihan 
tosimielessä ollakaan, hiki 
kuitenkin tulee ja kun nume-
rolapun rintaan laittaa, kil-
pailuvietti nousee, Keskiaho 
kuvaili.

Myös yli 60-vuotiaiden 
miesten finaali nostatti ki-
sajännityksen huippuun-
sa, kun kolmen kärki ratkoi 
mestaruuksia raa’alla työllä. 
Hiki virtasi ja henki meinasi 
salpautua. Yleisön joukosta 
tulleet muistutukset hengit-
tämisen tärkeydestä olivat 
paikallaan.

Kamppailua käytiin kah-
den taivalkoskelaisen, Esko 
Koivulan ja Tuomo Leino-
sen, ja posiolaisen Taisto 
Tuomivaaran välillä. Tuo-
mivaara oli hienoisessa joh-
dossa lähes loppuun saakka, 
kunnes yksi viimeisimmistä 
pölleistä olikin runsasoksai-
nen. jotka hidastivat vauh-
tia ja takaa pääsivät lähesty-
mään Taivalkosken miehet. 
Pienestä se oli kiinni. Pui-
den puhtaus loppujenlopuk-

Joonas Keskiaho pöllinparkkuun maailmanmestariksi

si ratkaisi erän Tuomivaaran 
voitoksi.

Taivalkosken naisväki toi 
kotipitäjälle mainetta voit-
tamalla kaikki naisten sar-
jat. Alle 20-vuotiaiden Heidi 
Saariniemi sai täydet pisteet 
niin ajasta, ladonnasta, tur-
vallisuudesta kuin puiden 
puhtaudestakin. Saari-nie-
men 900 pistettä on kisojen 
historiassa tähän mennessä 
ainoa finaalien puhdas suo-
ritus.

Kisapaikalla päivän aika-
na vieraili järjestäjien arvi-
on mukaan noin 2000 ihmis-
tä. Järjestelyt sujuivat hyvin 
ja tyytyväisiä kasvoja näkyi 
niin vieraiden kuin talkoo-
laistenkin puolella.

Lea Mikkonen,
kuvat Johanna Eilola

Jouko Virranniemi:
Puunmyyjälle tärkeä 
millä mitoilla ja 
laatuvaatimuksilla 
tukkia ostetaan
Pöllinparkkuun MM-kiso-
jen pääsponsorina on toimi-
nut Pölkky Oy, jonka toimi-

Joonas Keskiaho Pudasjärveltä maailmanmestariksi pisteillä 875. Joonas voitti myös 
miesten 20 – 60 -vuotiaiden alkuerät pisteillä

Pudasjärveläisen Pentti Rantalan sijoitus alkuerissä oli 7. 
pisteillä 620

Pudasjärveläisen Heik-
ki Vikström tuli alkueris-
sä sijalle 7. pisteillä 434. 
Finaalipaikka jäi saavut-
tamatta, mutta kovaa oli 
kuitenkin miesten vääntö 
pöllejä vastaan.

tusjohtaja Jouko Virranniemi 
on ollut tapahtumassa vuo-
sittain mukana. Julkaisem-
me hänen puheensa lyhen-
nettynä.

Pöllinparkkaaminen oli 
aikoinaan kovaa työtä, jos-
sa leipä oli joskus jopa tiu-
kemmassa kuin kuori pöl-
lin pinnassa. Ne ajat ovat nyt 
takana, mutta entinen, pe-
rinteinen ammattitaito on 
MM-kisassa jalostettu mie-
lenkiintoiseksi kilpailuksi. 
Metsät ja metsätyö, puun-
hakkuineen, uittoineen ja sa-
hateollisuutenakin on tärkeä 
osa Taivalkoskelaista men-
neisyyttä ja toivottavasti se 
on sitä vielä pitkälle tulevai-
suuteenkin. Laadukkaan sa-
hatavaran tuotannolla on 
Koillismaalla mielestäni hy-
vät mahdollisuudet ja edel-
lytykset. 

Viime vuosi alkoi saha-
teollisuudessa suhteellisen 
hyvissä merkeissä ja näihin 
aikoihin viime kesänä aja-
teltiin, että meno jatkuisi sa-
manlaisena vielä syksyllä-
kin. Toisin kuitenkin kävi, 
sahatavaran markkinahin-
nat laskivat viimeisten kuu-
kausien aikana voimakkaasti 
ja suomalaisen sahayritysten 
tulokset painuivat pääosin 

miinukselle. 
Kulunut alkuvuosi on 

ollut suomalaisessa puu-
kaupassa vilkkainta sit-
ten vuoden 2007. Metsäyh-
tiöi-den kuitupuuvarannot 
olivat viime vuodenvaih-
teessa raaka-ainekäyttöön 
suhteutettuna suhteellisen 
matalalla tasolla ja se on saa-
nut aikaan normaalia ke-
vätkautta suuremman ky-
synnän. Puunmyyjän tulisi 
tällaisena aikana erityisesti 
kiinnittää huomiota siihen, 
että millaisilla mitoilla ja laa-
tuvaatimuksilla tukkia oste-
taan. Vielä tärkeämpää on 
verrata mittaustodistuksel-
le päätyvien puutavaralajien 
määrät ja osuudet suhtees-
sa siihen mitä kauppakirjal-
le on arvioitu. Tukin ja kui-
tupuun hinnan ero on niin 
suuri, että jo muutaman pro-
sentin siirtymä tukista kui-
tuun, katkonnan yhteydessä, 
vaikuttaa merkittävästi puu-
kauppatilin loppumaksuun. 

Viime tammikuussa odo-
tukset olivat jälleen varo-
vaisen myönteiset ja hinnat 
näyttivät lähtevän lievään 
nousuun. Tällä hetkellä ti-
lanne vaikuttaa taas huo-
lestuttavalta. Kevät ja kesä 
yleensä vilkastut-tavat ra-
kentamista Euroopassa, 
mutta nyt näyttää siltä, että 
ns. normaalivuosiin ei to-
dennäköisesti ylletä. Tämä 
tietysti vaikuttaa sahatava-
ran kysyntään ja myös hin-
taan. 

Itsenäinen sahayritys, jol-
la ei ole muunlaista puunja-
lostusta kuin sahatavaran, 
ja siitä edelleen jalos-tetta-
vien tuotteiden, valmistus, 
on riippuvainen sahapuun 
maksimaalisesta hyödyntä-
misestä. Kuiduksi tehdään 
vain sellainen osa rungosta, 
josta ei sahatavaraa voi teh-
dä. Pölkky Oy:n kolmesta 
sahasta kaksi sahaa pääasi-
assa sellaista puuta, joka ei 
täytä perinteisen sahatukin 
minimimittoja. 

Myönteisenä asiana voi 
mainita, että Pölkky kuiten-
kin sahaa niin kuin ennen-

kin, tukkeja tarvitaan ja oste-
taan. Tuotannonrajoituksia 
ei ole suunnitelmissa - vie-
lä. Paikallinen perheyritys 
ei voi siirtää toimintaansa 
alhaisempien kustannusten 
maihin lähemmäs markki-
noita kuten pörssiyritykset 
tekevät. 

Pölkky Oy:n tuotanto vii-
me vuonna oli noin 430 000 
kuutiota sahatavaraa ja eri-
asteisia jalosteita, sahapuun 
käyttö oli yli 920 000 kuutio-
ta, viennin osuus 70 prosent-
tia. Raaka-aineen rakenne 
on muuttunut siten, että sa-
hapuun keskikoko pienenee 
edelleen vuosi vuodelta. Vii-
me vuonna jo yli puolet sa-
hatuista sahapuukappaleista 
oli pikkutukkeja. Kaksi Pölk-
ky Oy:n kolmesta sahasta sa-
haa pääasiassa pikkutukke-
ja. 

Konsernin investoinnit 
viime vuosina ovat suun-
tautuneet erityisesti jatkoja-
lostuksen kehittämiseen ja 
tuotannon tehostamiseen. 
Viimeisin, nyt käynnisty-
mässä oleva liimapalkkiteh-
das, liittyy yhtiön historian 
suurimpaan investointipa-
kettiin jonka arvo on lähes 
9 miljoonaa euroa. Tämän 
hetkisistä ongelmista huo-
limatta yhtiössä uskotaan 
edelleenkin, että Pohjois-
Suomessa voi kannattavasti 
harjoittaa mekaanista puun-
jalostusta ja laadukkaille 
tuotteille löytyy ostajat. Vasemmalla puhelimessa kisojen suojelija, kansanedustaja Pirkko Mattila. Keskustele-

massa Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen, Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko 
Virranniemi ja Pölkky Metsä Oy:n metsäpäällikkö Hannu Virranniemi.

Jouko Virranniemi pitä-
mässä puhetta
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Juhannuksen ajan aukioloaikamme: 
Juhannusaatto
22.6.2012 klo 8.00-13.00

23.6.-24.6.
myymälämme on suljettu

Uudella innolla palvelemme jälleen 
maanantaina 25.6.
Tervetuloa!

Hyvää Juhannusta!

Jotta onnistuisit kerralla

Kesäkukille!

Juhannukseksi paikat kuntoon!

Ja kesäkokeille!

Kysy Vesalta ja Timolta 
LEIKKURITARJOUKSET! 
Valittavanasi
McCulloch
leikkurit.

Katso hintaa!

Juhannussaunaan!

Kekkilä kesäkukka-multa 
30L

Biolan kasvusäkki
70 l, mm. kasvihuoneistutuksiin

Säädettävä lepotuoli
Vihreä tai punainen

Julia puutarharyhmä
Pöytä ja 4 taittuvaa tuolia valkolakattua 
mäntyä tai ruskea. Pöydän koko
140 x 75cm. Kotimainen.

4,90

8,90

399,-

69,-

Muurinpohjapannu
Telineillä kaasugrilliin.

Pallogrilli
44cm

39,-

19,90
Kaasugrilli Grill’d Slim
2 polttimolla. Suojahuppu 
kaupan päälle.

299,-

Terassilauta kestopuu
28x95 täyssärmä

Terassilauta kestopuu
25x95 vs vihreä

1,09jm

0,89jm

Narvi Mirva kiuas
vesisäiliöllä

Kiuaskivet
20kg

349,-

5,- lt

Honda Aggregaatti
10i

890,-
Kannalan hirsi puucee
u2.2

690,-

ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00
su suljettu
Avoinna kesäaikana
pe 8.00-19.00
Puh.  020 752 8260

Viime kaupunginvaltuus-
ton kokous oli varsinainen 
maratonkokous, joka kesti 
valtuustoseminaarin kanssa 
yli seitsemän tuntia. Lisäksi 
useilla valtuutetuilla oli vie-
lä oma ryhmäkokous ennen 
kokousta. 

Kokouksen aluksi esi-
teltiin valtuutetuille laaja-
kaistahanketta, jossa pro-
jektipäällikkö Anne-Mari 
Leppinen Suupohjan elinkei-
notoimen kuntayhtymästä 
kertoi kuntien omistamasta 
avoimesta valokuituverkos-

Kaupunginvaltuustolla maratonkokous
ta. Verkon alueella on 55 ky-
lää kahdeksan eri kunnan 
alueella. Valokuituverkkoa 
on kaivettu maahan 2000 
km. 

Leppisellä oli kerrotta-
vana erittäin positiivisia ko-
kemuksia verkosta, joka on 
tuonut muun muassa veto-
voimaa alueen kunnille ja 
yrityksille. Kunnille on tul-
lut myös säästöjä tietolii-
kennekuluihin ja verkon ra-
kentaminen on turvannut 
Leppisen mukaan alueen 
kuntien tulevaisuuden. 

-Toimivat tietoliiken-
neyhteydet ovat yhtä tär-
keitä kuin toimiva säh-
köverkko. Pudasjärvelle 
suunniteltu laajakaistaverk-
ko tulee olemaan Suomen 
suurin yhtenäinen alue. 
Olette suunnan näyttäjänä 
muillekin kunnille ja näytät-
te esimerkkiä. Kuituverkon 
rakentaminen on myös tule-
vaisuuteen satsaamista, pu-
hui kannustavasti Anne-Ma-
ri Leppinen. 

Hulhavanahon, Luokka-
vaaran ja Iso-Syötteen ase-
makaavojen muuttaminen 
ja laajentaminen päätettiin 
esityksen mukaan. Asiaa 
kokouksessa esitellyt Riit-
ta Yrjänheikki Airix Ympä-
ristö Oy:stä kertoi, että kaa-
van muuttamisella on saatu 
Syötteen alueelle 36 raken-
nus tonttia sekä 150 uutta 
vuodepaikkaa lisää eli mel-
koinen määrä lisää raken-
nusoikeutta. 

-Tonttien lukumäärä ja 
rakennusoikeus lisääntyi 
jopa kolminkertaiseksi al-
kuperäisistä suunnitelmista, 
totesi Yrjänheikki. 

Uusi päiväkoti on päätet-
ty sijoittaa Puistotien ja Paa-
valinpuiston alueelle. Val-
tuusto muutti asemakaavaa 
siten, että Paavalinpuistosta 
tuli tarvittava määrä lisäti-
laa. Kaavaratkaisu mahdol-
listi päiväkodin rakentami-

sen etenemisen. 
Kurenalan taajaman kou-

lukokonaisuuden raken-
tamisasia herätti vilkas-
ta keskustelua. Koulu tulee 
maksamaan noin 20 mil-
joonaa euroa. Rakentami-
nen on tarkoitus käynnistää 
mahdollisimman nopeasti 
ja ensimmäinen vaihe olisi 
valmiina jo vuonna 2013. Lo-
pullisesti koulukokonaisuus 
on tarkoitus olla valmiina 
vuonna 2016. Esiselvitykses-
sä on lähdetty siitä, että kou-
lu voitaisiin rakentaa hirres-
tä. Näin suunnittelussa on 
otettava huomioon rakenta-
misen erityispiirteet. Myös 
monikäyttöisyys tulee suun-
nittelussa huomioida. 

Vuoden 2011 tilinpäätös 
hyväksyttiin ja vastuuvapa-
us myönnettiin tilivelvolli-
sille. 

Henkilöstöraportti vuo-
delta 2011 hyväksyttiin hal-

Maratonkokouksen jälkeen kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila jakoi Jyrkkäkosken avajaisiin tanssilippuja ja 
useat valtuutetut käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja jatkoi-
vat iltaa Jyrkkäkoskella.

Valtuutettu Henrik Hämä-
läinen keskustelemassa 
laajakaista-asiasta puhu-
neen projektipäällikkö An-
na-Mari Leppisen kans-
sa. Taustalla myös samalla 
asialla olleet Timo Hänni-
nen Pohjois-Pohjanmaan 
liitosta ja Pudasjärvellä 
laajakaista-asiaa vetävä 
Jari Jussila. 

Laajakaista-asian käsit-
telyn ajan valtuuston pu-
heenjohtajana toimi Marja-
Leena Törrö. Varsinainen 
puheenjohtaja Eero Oi-
nas-Panuma kuuluu Kai-
rankuitu Verkko-osuuskun-
nan hallitukseen ja ilmoitti 
itsensä esteelliseksi asi-
an käsittelyn ajaksi. Törrön 
vierellä hallintojohtaja Seija 
Turpeinen. 

lituksen esittämässä muo-
dossa.

Arviointikertomuksen 
esitteli tarkastuslautakun-
nan puheenjohtaja Arto Tuo-
minen, joka hyväksyttiin. 

Kuluvan vuoden talous-
arvion toteutuminen esitel-
tiin myös valtuustolle. Käy-
tettävissä oli jo toukokuun 
2012 tilanne, joka hyväksyt-
tiin.

Vuoden 2013 talousarvio 
on valmisteluvaiheessa ja 
valtuutetuille annettiin tilai-
suus lähetekeskusteluun. 

Valtuustoaloitteet ja nii-
den johdosta tehdyt toimen-
piteet saatettiin valtuutettu-
jen tietoon. 

Heimo Turunen
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Majoitusvaraukset: www.syote.net

• Makkaranmyyntiä
• Juomaa hotellilla
• Syöteshop avoinna

Syötteellä tapahtuu Ohjelmaa Syötteellä
Pe 22.6. Hotelli Isosyöte: 
Make It Shake -bilebändi ja disco snapsibaarissa
KOKKO TUNTURIN HUIPULLA (säävaraus)
La 23.6. Hotelli Isosyöte:  
DJ snapsibaarissa

Juhannusajot Syötteellä
pe 22.6. klo 12–18

Lippu 10€

Erkki Koskelo starttasi kisaan ennakkosuosikkina, eikä antanutkaan muiden yllättää. 
Espoolainen täräytti Skoda Octavialla päivän nopeimman ajan. 

Kajaanilainen Jani Itkonen kiristi toisella kierroksella vauhtiaan ja jäi kisan voittajasta ainoastaan 0,85 sekuntia.

Kansallinen asfalttisprint 
Iso-Syöte-Mäkiajot järjeste-
tään jälleen perjantaina 22.6. 
Kisa on samalla Pohjois-Suo-
men aluemestaruusosakil-
pailu. Mukana kisassa ovat 
Suomen rallisprinthirmut 
väkivahvoilla autoillaan, lu-
vataan Pudasjärvi Racing 
Team 2000 järjestäjän tahol-
ta. Tapahtuman oheisoh-
jelmasta vastaa yhteistyö-
kumppani Hotelli Iso-Syöte.

Kisoihin on ilmoittau-
tunut relut100 autoa, jot-
ka saapuvat paikkakunnalle 
huoltojoukkojensa ja kan-
nattajiensa kanssa. Tämä tar-
koittaa Syötteen yrittäjien 
liikevaihtoon mukavaa ke-
säpiristystä, sillä juhannuk-
sen viettäjiä saapuu suuri 
joukko ympäri Suomea. Ta-
pahtuman suosiosta kertoo 
myös se, että useat kuljetta-
jat ovat käyneet autoineen ti-
laisuudessa jopa kymmenen 
kertaa aikaisemminkin.

Syötteen mäkirata on yksi 
Suomen parhaista sprintti-
radoista. Se on saavuttanut 
myös kilpailijoiden suosion, 
sillä kisoihin on kokoonnut-

tu jo 27 vuotta yhtäjaksoi-
sesti lukuun ottamatta toissa 
kesän taukoa, kertoo kisojen 
puuhamies Timo Roininen

-Rata on asfalttipintai-
nen luonnollinen tie, eikä 
keinotekoisesti tehty rata. 
Rata on myös haastava, sil-
lä 2,3 km ylämäkeen kor-
keuseroa on peräti 175 met-
riä. Vastaavaa mäkirataa ei 
ole missään muualla Suo-
messa. Lähtöpaikka on Ho-
telli Iso-Syötteelle nousevan 
tien alkupäässä Romekie-
varille kääntyvältä tieltä ja 
maali on hotellin nurkalla. 
Voimakkailla autoilla taita-
vat kuljettajat ajavat radan 
noin 1,30 minuutissa. Kisas-
sa autot ajavat yksitellen, jo-
kainen auto ajaa kaksi kertaa 
ja nopein aika otetaan huo-
mioon. Lähtö on puolen mi-
nuutin välein. Kunkin läh-
dön jälkeen autot ohjataan 
alas saattueena, jonka jäl-
keen taas lähtevät uudet luo-
kat, joita ovat yleinen, naiset, 
juniot ja seniorit. Lisäksi on 
F-ryhmälle oma luokka niin 
yleisessä kuin junioreissa-
kin.

Juhannusajojen jatkoilla 
esiintyy bilebändi Make It 
Shake.

Hotelli Iso-Syöte järjes-
tää kisojen päätteeksi discon 
snapsibaarissa ja menoa tu-
lee vauhdittamaan suosittu 
bilebändi Make It Shake. Yh-
tye on sekoitus todella mau-
kasta bile- ja covermusiikkia. 
Jämäkät ammattitaitoiset 
muusikot ja letkeän reippaat 
lavaesiintyjät nostattavat 
tunnelmaa ja saavat varmas-
ti puutuneimmankin kaasu-
jalan vipattamaan menevän 
musiikin tahtiin. Lisäksi jos 
keli on hyvä, tunturin hui-
pulle sytytetään juhannus-
kokko luomaan tunnelmaa. 
Lauantaillekin on luvassa il-

taohjelmaa: hotellin snapsi-
baarista löytyy dj.

Juhannusajoihin odote-
taan katsojia paikalle run-

saasti. Lippu on 10 euroa ja 
alle 12-vuotiaat vanhempi-
en seurassa ilmaiseksi. Kil-
pailujen ajan kisapaikalle on 

ohjattu liikenne Safaritalon 
kohdalla olevasta liittymäs-
tä. (jk)

11ISO-SYÖTE MÄKIAJOT PE 22.6. klo 12:00
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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

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400624496

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA

• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton
  telakoneella (näppärä pihakone)
  -pihatyöt
  -jätevesityöt
  -imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
  -sorat
  -murskeet
  -mullat

MA-KE klo 10.00-15.00

TO-PE klo 10.00-21.00

LAUANTAI 12.00 alkaen

SUNNUNTAI 12.00-17.00

Romekievarintie 4 (Safaritalo) • puh.040 3585980
Piian Särvin

B-oikeudet •
A la carte tarjouksia •

Maukkaat Pizzat •
Grilliruokaa •

Lounas buffet joka päivä klo 11-15 •
Perjantaina ulkona Grillimakkaraa ym. •

AVOINNA KOKO KESÄN!

LähiTapiola Pohjois-Pohjanmaa
Toritie 1, Pudasjärvi
Puhelin 020 522 6000

Henkilökohtainen
palvelu voittaa
hienoimmankin

nettisivun

Tervetuloa käymään!

OsallistujaluetteloIso-Syöte Mäkiajot Kansallinen,alue 1 mestaruusosakilpailu 
22.06.2012 PUDASJÄRVI  RACING  TEAM  2000 ry
Osallistujia: 101

 HISTORIC
 Luokka 14
 1 Ville Laukka KR-TEAM RY H Datsun 1600 SSS
 2 Esa Lappalainen Kaj-UA H Sunbeam Imp

 Luokka 15
 3 Kai Heikkilä SPAUK H Volvo 142 Police Fin
 4 Petri Tiikkala  OUA H Opel Ascona B
 5 Kari Karhu KR-TEAM RY H Ford Escort RS 2000
 6 Marko Hiltunen KR-TEAM RY H Ford Escort RS 2000
 7 Jari Heinikoski OUA H Opel Kadett GTE

 NAISET
 Luokka 11
 8 Kirsi Korvola PokyUA SS Toyota Starlet

 NUORET
 Luokka 9
 9 Ville Koivu HyUA SS Toyota Starlet
 10 Janne Kemppainen LakUA SS Citroen AX Sport
 11 Santtu Aalto IiMU SS Opel Corsa

 Luokka 10
 12 Erkka Ollonen YkUA A Suzuki Swift GTI
 13 Max Karhapää LakUA A Ford KA
 14 Antti Haapala LakUA A Nissan Micra 1.3 S

 SENIORIT
 Luokka 12
 15 Antti Jaakkola OUA F Opel Ascona B
 16 Seppo Syväniemi KuuUA SS Toyota Corolla
 17 Kaisa Sistonen ESRC SS BMW M3
 18 Ove Salomonsson ÅMS SS BMW E46 M3 V8
 19 Hannu Louhelainen K-KUA SS Volvo S40
 20 Erkki Koskivirta TerUA F Nissan Primera
 21 Markku Kononen VUORIKEMI F Ford Escort RS 2000
 22 Juha Junnikkala KR-TEAM RY F BMW M3
 23 Lasse Hirvijärvi EPUA F BMW M3
 24 Jukka Kihlman KuuUA F BMW M3
 99 Keijo Luukkonen KR-Team F Ford Escort RS 2000

 Luokka 13
 25 Anders Gubben Nyman ÅMS SS Skoda Fabia
 26 Harry Nieminen Kaj-UA SS Mitsubishi Lancer Evo
 27 Kari Kytölä OrSUA SS Mitsubishi Lancer E 6.5

 JUNIORIT
 Luokka 17
 28 Joni Savonen KokUA F Toyota Starlet
 29 Petri Hyry LakUA F Opel Astra GSi 16V
 30 Markku Saastamoinen KR-TEAM RY F BMW M3
 31 Tomi Saari LapUA F Toyota Starlet
 32 Janne Räsänen Kaj-UA F Opel Kadett GSi 16V
 33 Sami Pieniniemi OMU F BMW 325i
 34 Hannu Pieniniemi OMU F Ford Escort RS 2000
 35 Petri Pasula Kemin UA F Toyota Starlet
 36 Keijo Ojala OUA F Opel Kadett GTE
 37 Jari Muhonen KokUA F BMW 325i
 38 Marko Kononen VUORIKEMI F Ford Escort RS 2000
 39 Kai Kivimäki OUA F BMW M3
 40 Aarne Jakkila Kemin UA F Toyota Starlet
 41 Harri Kihlman KuuUA F BMW M3
 
Luokka 5
 50 Tapio Korvola PokyUA SS Toyota Starlet
 43 Veli-Pekka Moilanen PaMK/UA SS Toyota Starlet
 44 Ilkka Haapala LakUA SS Nissan Micra 1.3 S
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Tyrnäväntie 3 90400 OULU  p. 08 5356100  f. 08 5356150
www.oulunautomaalit.fi  email@oulunautomaalit.fi

S.PÄTSI KY

Auto ja Konekorjaamo S.Pätsi Ky
Airotie 4 93600 Kuusamo

p. (08) 851 1643
www.nettimoto.fi

MYYNTI • HUOLTO • VUOKRAUS

www.vianor.com

Muista
myös

renkaat ja
vanteet!

NYT!
PIKAHUOLLOT

Ilmastointi

Akut

PakoputketÖljynvaihto

Iskarit Ohjauskulmat

Syötteen 
TAKSI

(08) 106 446*
*Puhelun hinta 0,99 €/min+ppm

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

SYÖTE
SHOP

Romekievarintie 1
93280 Syöte
Puh. 0440 838 668
Päivittäistavara-
kauppa ym.

Osallistujaluettelo
 45 Timo Svanberg LakUA SS Citroen AX Sport
 46 Matti Savolainen RoRa SS Toyota Starlet
 47 Matti Näppä RoRa SS Toyota Starlet
 48 Anssi Mäkeläinen OUA SS VW Polo 1.4 16V
 49 Mikko Mustonen YkUA SS Suzuki Swift GTI

 Luokka 6
 42 Jarkko Valtanen Kaj-UA SS Toyota Starlet
 51 Juha Tasala RoiUA SS Toyota Starlet
 52 Jari Korhonen RoRa SS Toyota Corolla Coupe

 Luokka 7
 53 Pasi Kinnunen SsUA SS Ford Escort RS 2000
 54 Sami Taivaloja OUA SS Honda Civic Type-R 
 55 Tomi Sivonen KoMoKe SS BMW 325i
 56 Juha Paldanius RaaUA SS Volvo 240
 57 Tero Mäntykoski EPUA SS BMW M3
 58 Jukka Lusikka RoRa SS Renault Megane
 59 Kimmo Kärki HamUA SS BMW M3
 60 Pekka Kujala OUA SS Volvo 440
 61 Samuli Aalto IiMU SS Honda Civic Type-R
 62 Mika Kukkohovi RoRa SS Nissan Sunny

 Luokka 8
 63 Marko Soini Kemin UA SS Mitsubishi Galant
 64 Pekka Salo OUA SS Mitsubishi Lancer Evo IX
 65 Timo Luoto RoRa SS Skoda Octavia
 66 Sami Niemistö EPUA SS Mitsubishi Lancer Evo 3
 67 Matti Häkkilä HyUA SS Mitsubishi Lancer Evo 3
 68 Ari Eklund LakUA SS Audi Quattro
 69 Toni Ahola KokUA SS Mitsubishi Lancer Evo VII
 70 Henry Mettiäinen RoiUA SS Mitsubishi Lancer Evo IX

 YLEINEN
 Luokka 16
 71 Sami Tiikkala OUA F Opel Ascona B
 72 Pasi Ruotanen TerUA F Nissan Primera
 73 Kai Penttilä OUA F BMW M3 Kai Penttilä
 74 Jukka Ikonen PATELA F Toyota Starlet
 75 Tapani Grönlund LakUA F Opel Astra GSi 16V

 Luokka 1
 76 Keijo Kiimamaa YlvUA SS Toyota Starlet
 77 Jari Itälahti RoRa SS Toyota Starlet

 Luokka 2
 78 Juha Uusitalo RaaUA SS Toyota Starlet
 79 Jorma Telkinen PaMK/UA SS Toyota Starlet
 80 Teijo Leskelä 500-K SS Sunbeam Avenger 1600 GT
 81 Mika Lemmetti LaihUA SS Toyota Starlet

 Luokka 3
 82 Mika Orbinski JyvUA SS BMW E46 Compact
 83 Tapio Takalo RaaUA SS Ford Escort xr3i
 84 Kari Kujala KR-TEAM RY SS Volvo 440 Kari Kujala
 85 Heikki Kauppi Kemin UA SS Honda Civic Type-R
 86 Janne Karppinen ScPalas SS Nissan 300ZX
 87 Harri Hietala ESRC SS BMW M3 Harri Hietala
 88 Kimmo Anttila HRF SS Toyota MR2

 Luokka 4
 89 Janne Taskila OuMK/UA SS Mitsubishi Lancer Evo5
 90 Hannu Siekkinen Kaj-UA SS Mitsubishi Lancer Evo
 91 Anssi Rytkönen Kemin UA SS Mitsubishi Lancer E6
 92 Mika Myllylä OriUA SS Mitsubishi Lancer Evo6
 93 Heikki Kylmänen LakUA SS Mitsubishi Lancer Evo 3
 94 Jyrki Korpi EPUA SS Mitsubishi Lancer Evo3
 95 Juha Karilainen OUA SS Mitsubishi LancerEvo IX 
 96 Jani Itkonen KaMK RC Mitsubishi Lancer Evo
 97 Jaakko Hirvonsalo Kemin UA SS Mitsubishi Galant
 98 Kari Heinua KokUA SS Mitsubishi Lancer Evo7

Avoinna ma-pe 08.00-17.00 la 09.00-13.00
heinäkuun lauantait suljettu
Ouluntie 73 93100 Pudasjärvi
p. 010 401 3910 fax. 010 401 3919
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Kokkolalainen turkistarhaa-
ja Toni Ahola oli viime vuon-
na mukana Syötteen ajoissa 
ja sijoittui lähes 500 hevos-
voimaisella eskortillaan nel-
jänneksi. Osasyynä ”heikoh-
koon” menestykseen oli se, 
että auton vetoakseli meni 
poikki toisella kierroksella.

Tänä vuonna Toni Aho-
la tuo Syötteelle nelivetoisen 
Mitsubishi lancer evolution 
7:n, jossa on viritetty kah-
deksan litran turboahdettu 
moottori ja tehoa hieman va-
jaat 500 hevosvoimaa.

– Tämä Mitsubishi on 
Fordia uudempi auto ja sii-
nä on aktiiviset voimansiir-
rot, Toni Ahola kertoo.

Tonin tavoitteena on 
Syötteeltä ainoastaan voitto. 
Tällä kaudella hän on ajanut 
kaksi yleiskilpailuvoittoa, 

Toni Aholalla vain yksi tavoite:
Juniorisarjan yleiskilpailun voitto

kaksi kakkossijaa ja yhden 
kolmossijan. 

Ikään kuin Syötteen ken-
raaliharjoituksena Toni an-
toi myrskyvaroituksen ja 
ajoi viime lauantaina Lapin-
lahdella hienosti junioreiden 
ykköseksi, mikä johtaa ensi 
vuonna yleiseen sarjaan siir-
tymiseen.

38-vuotias Toni Ahola on 
siinä mielessä pitkän linjan 
kilpa-autoilija, että hän ajoi 
ralleja ja sprinttejä jo 1990 
-luvulla. Kävipä hän tuol-
loin kerran myös Syötteellä. 
Sittemmin Toni lopetti aja-
misen 10 vuodeksi ja palasi 
rattiin viime vuonna.

– Lähdin yhteen kisaan 
kartturiksi ja siitä kipinä taas 
syttyi, Toni kertoo.

Syötteellä Toni ajaa ”mit-

suaan” yhdessä ystävänsä 
Kari Heinuan kanssa, joka 
kilpailee yleisessä sarjassa.

Korkeuseroa on 
kauheasti
– Täällä Syötteellä on kiva 
viettää erilainen juhannus. 
Tällä kertaa emme istu me-
ren rannalla niin kuin yleen-
sä. Syötteen rata on tosi hyvä 
ja korkeuseroa on kauheasti. 
Tämä on ihan erilaista kuin 
asfalttisprinteissä pyöräpaa-
lien kiertämistä.

Kokkolalaiset saapu-
vat Syötteelle kahdessa po-
rukassa ja viipyvät Pudas-
järvellä kaksi – neljä päivää 
säästä riippuen. 

Asko Kurki

Kuvassa Heinua Racing:in kuljettajat Kari Heinua, Tony Läspä ja Toni Ahola.

Laskettelukeskuksensa ja 
erinomaisen talviurheilu-
maastonsa vuoksi Syötteen 
alue on vahvimmillaan tal-
visaikaan, mutta alueen ke-
säistä käyttötasetta ollaan 
lisäämässä jatkuvasti uusil-
la hankkeilla ja kehittämäl-
lä ympärivuotisia palveluita.

Tänä vuonna Safaritalo 
on ensimmäistä kertaa auki 
myös kesällä. Viime vuoden 
syyskuussa taloon yrittäjäk-
si tullut Pia-Maarit Valka-
ma kertookin, että aluetta on 
kehitetty kesäkäyttöä suo-
sivaan suuntaan. Safarita-
loa vastapäätä olevassa Lup-
poveden rannassa, avattiin 
perjantaina 15.6. uimaran-
ta pukukoppeineen ja lasten 
leikkikenttä.

- Aivan pienimmille lap-
sille uimaranta ei ole so-
piva, sillä ranta on melko 
äkkisyvä mutta uimataitoi-
sille polskijoille se on todel-
la hyvä paikka. Piian Särpi-
mestä saa myös vuokrata 
Safaritalon saunatiloja, joissa 
voi käydä peseytymässä ui-
mareissun tai vaikkapa pati-
koinnin päätteeksi, Valkama 
kertoo.

Piian Särvin panostaa 
Safaritaloon
Aikaisemmin jo kymmenen 
vuotta Luontokeskuksessa 
toiminut Piian Särvin siirtyy 
15.7. kokonaan Safaritalon 
tiloihin. Viime vuoden syys-
kuussa Safaritalossa toimin-
taansa laajentanut yrittäjä 
Pia-Maarit Valkama kertoo, 
että kokeilu uusissa tiloissa 
osoittautui sujuvaksi. Pito-
palvelun, mökkiruokailujen 
ja grilli- sekä paljon muu-
ta saa nyt samasta paikas-
ta, unohtamatta täysin oma-
tekoisia leivonnaisia, pitsoja 
ja leipiä. Ruuat valmistetaan 
lähes aina ilman eineksiä!

Syötteen kesäkäyttö kehittyy

Valkama haluaa kiittää 
viime vuosista Metsähalli-
tuksen henkilökuntaa sekä 
vanhoja asiakkaita. Lisäk-
si hän muistuttaa että Piian 
särvin on myös kesällä auki 
päivittäin!

Juhannuksena täyttä
Majoituspalveluita tarjoa-
vista yrityksistä suuri osa 
toimii ympäri vuoden. Pe-
rinteisesti ainakin juhan-
nuksena alueen mökit tule-
vat täyteen, osittain alueella 
järjestettävän Mäkiajo-kisan 
vuoksi. Tänä vuonna kisaan 
on ilmoittautunut sata au-
toa, jotka saapuvat paikal-
le kuskeineen ja huoltojouk-
koineen. Myös kannattajia ja 
muuta yleisöä on perintei-
sesti runsaasti.

Iso-Syötteen Matkailu 
Oy:n toimitusjohtaja Teija 
Sarajärvi lähes 60:tä Syötteen 

mökkiä välittävästä yhtiöstä 
kertoo, että majoitusvuok-
raus ja ohjelmapalvelut toi-
mivat läpi vuoden. Runsais-
ta ohjelmapalveluista löytyy 
jokaiselle jotakin.

Syöte Shop palvelee 
myös kesällä päivittäin 
monipuolisten palvelui-
den parissa, maanantaista 
lauantaihin kello 9-20 ja sun-
nuntaisin klo 9-18. Syöte 
Shopista löytyy lähikaupan 
elintarvikevalikoima, Lää-
kekaappi, Veikkaus, Matka-
huollon asiamiespiste sekä 
muuta tarpeellista.

Omatoimista 
matkailua
Syötteen alueella on run-
saasti harrastemahdolli-
suuksia esimerkiksi maas-
to- ja retkipyöräilyn parissa. 
Syötteellä on yli 70 kilomet-
rin opastetut maastopyö-

räilyreitit ja kalastusta voi 
harrastaa esimerkiksi Kova-
lammella, Naamangan ka-
lastusalueella tai Villi Pohjo-
lan kohteissa.

Pudasjärven Matkailu 
Oy:n Juha Schroderus us-
kookin, että vaikka puitteet 
harrastamiselle ovat hyvät, 
eniten Syötteellä on tekemis-
tä omatoimisen matkailun 
kehittämisessä.

- Suomalaiset matkaili-
jat ovat aktiivisia ja liikku-
vat mielellään luonnossa. 
Lomalle ei lähdetä lötkötte-
lemään ja varsinkin lapset 
pitkästyvät helposti pelk-
kään makoiluun mökissä. 
Kuitenkin halutaan matkus-
taa edullisesti, joten omatoi-
misuuteen pitää panostaa. 
Etenkin Luppoveteen liittyy 
paljon kehitettävää, esimer-
kiksi veneiden vuokrausta 
ja kalastusta, kertoo Schro-
derus.

Syötteen ympärivuotis-
ta käyttöastetta kehitetään 
nyt suuremmalla panoksel-
la kuin ennen. Menestyksek-
käät kesän urheilu- ja moot-
toriurheilutapahtumat ovat 
jo vuosien saatossa osoitta-
neet suosionsa. Schroderuk-
sen mukaan eniten kehittä-
misen varaa onkin jatkuvien 
toimintamahdollisuuksien 
kehittämisessä.

Syötteen tapahtumia
Eri Syötteen tapahtumista 
mainittakoon Juhannusmä-
kiajot 22.6. ja samana päivä-
nä Make It Shake –bilebän-
di Hotelli-IsoSyötteellä, MP 
Huippuajot 27-29.7., uusi 
loistava maastopyöräilyta-
pahtuma Syöte MTB 4.8., 
Syötehölkkä ja Huippu-
kymppi syyskuussa.

Jenny KärkiPia-Maarit Valkama työskentelee vielä muutaman viikon 
Luontokeskuksessa, mutta siirtyy heinäkuussa Piian Sär-
pimen uudempaan toimitilaan Safaritalolle.

Safaritalolta löytyy Piian Särpimen ravintolan 
lisäksi Iso-Syötteen matkailu Oy.
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Kaupunginhallitus piti koko-
uksen 19.6. Pohjantähdessä. 

Ensimmäisenä käsiteltä-
vänä asiana oli Tolpanvaaran 
ja Jylhänvaaran tuulivoima-
lapuiston osayleiskaavoitus. 
Esitys oli, että Metsähalli-
tuksen esittämä kaavoitus-
sopimus hyväksyttäisiin ja 
osayleiskaavan laatijaksi so-
vittaisiin Pöyry Oy, koska 
sillä on laaja kokemus ener-
giatuotantoon liittyvistä sel-
vityksistä ja suunnitteluteh-
tävistä.

Kaupunki siirtyy sähköi-
sen kokouskäytäntöön. Ta-
lousarviossa ja kuntasuun-
nitelmassa toiminnalliseksi 
tavoitteeksi sähköisen koko-
uskäytännön aloittaminen on 
kirjattu tälle vuodelle. Käy-
tännön myötä kopiointi- ja 
postitustyö vähenee, kun pa-
perisista esityslistoista luo-
vutaan, mutta samalla käy-
täntö vaatii kannettavien 
tietokoneiden hankintaa. 
Hallintojohtaja oikeutettiin 
valmistelemaan asiaa tieto-
palveluiden kanssa, jotta jär-

Kaupunki siirtymässä
sähköiseen kokouskäytäntöön

jestelmä voidaan ottaa koe-
käyttöön syksyllä.

Pudasjärven kaupun-
ki lähtee mukaan METSÄ-
PURO-hankkeeseen, jossa 
panostetaan metsäpurojen 
kunnostussuunnitelman te-
kemiseen. Hanke toteute-
taan Pudasjärven ja Taival-
kosken alueella vuosina 2012 
– 2014. itse kunnostustöihin 
varataan yhteensä 21 000 eu-
roa, jotka katetaan kehittä-
misrahastosta. Hankkeen ko-
konaiskustannukset ovat 180 
000 euroa ja myös ELY-kes-
kus on hankkeessa mukana.

Vanhus- ja vammaisneu-
vostolle oli esitys tuhannen 
euron määrärahasta vuodel-
le 2012 ja lisäksi ensi vuo-
den talousarvioon varattai-
siin 3000 euron määräraha, 
joka sisältää mahdollisuuden 
vanhus- ja vammaisneuvos-
tolle tilata ”Vanhustyö”-leh-
ti jäsenilleen. Loput myönne-
tystä määrärahasta käytetään 
neuvoston toimintakuluihin, 
mikä mahdollistaa muiden 
muassa ulkopuolisten asian-

tuntijoiden käytön tarvittaes-
sa, opinto- ja tutustumismat-
kat, koulutustilaisuuksiin 
osallistumiset, mahdolliset 
muistamiset ja kokouskahvit.

Puolangan kunta on lä-
hettänyt kirjeitse hake-
muksen, jotta saisi liittyä 
Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiriin. Kirje lähetet-
tiin jokaiseen jäsenkuntaan 
ja Pudasjärvi totesi Kainuun 
sairaanhoitopiirin toimin-
ta-alueen yhteneväisyyden 
merkityksen. Pudasjärvi lau-
suu asiasta tarkemmin, kun 
tarkemmat neuvottelut Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin ja Kainuun sairaan-
hoitopiirin toiminnasta on 
saatu jäsenneltyyn vaihee-
seen.

Elo-syyskuun aikana to-
teutetaan valtuustokauden 
2009–2012 työskentelyn arvi-
ointi Kuntaliiton mallin mu-
kaisesti. Samalla toteutetaan 
myös kaupunginhallituk-
sen työn itsearviointi samal-
ta kaudelta. (jk)

Kynttilätalo on avannut kat-
tavan kynttilävalikoiman si-
sältävän kesämyymälän 
osoitteeseen Kuusamontie 
2046, 20 kilometriä Kurenal-
ta Kuusamoon päin. Yritys 
muutti tammikuussa takai-
sin juurilleen Sotkajärvel-
le, yrittäjäsisarusten Sinikka 
Blomsterin ja Seija Herukan 
kotitilalle.

Valtatieltä noin 150 met-
rin päässä sijaitsee pihara-
kennus, johon valmistuu 
syksyksi varsinainen kyntti-
läpaja ja –puoti. Nyt kesällä 
on auki rakennuksen pääty-
huone, joka on sisustettu ko-
toisaan tyyliin. Idyllisessä 

Kynttilätalon kesäpuoti avattu
tuvassa on räsymatot lattial-
la ja pelargoniat ikkunassa. 
Tupa on auki arkisin kym-
menestä viiteen, ellei opas-
teissa toisin mainita.

Kesäpuodin pitämisen li-
säksi yrittäjät ahkeroivat uu-
den puodin remontoinnin 
parissa. Lisäksi koko ajan 
käynnissä on kynttilöiden 
valmistaminen. Siskokset 
valmistavat kaikki myymän-
sä tuotteet käsityönä.

Odotettu muutto kotiti-
lalle jätti jälkeensä myös hai-
keuden, sillä Sotkajärvel-
lä liikkeessä ei välttämättä 
pistäydy ohikulkijoita ru-
pattelemassa, ainakaan niin 

Kynttilätalo on avannut kesäpuodin, joka on tilapäisesti sijoitettu 
autotalliin, sama rakennus kylläkin, johon varsinainen paja ja puo-
ti tulevat myöhemmin.

usein. Ajatus yrityksen pyö-
rittämisestä kotitilalta käsin 
oli kytenyt jo kauan yrittä-
jien mielissä. Puodin lisäksi 
tuotteita myydään nettikau-
pan välityksellä.

Yritys on perustettu 
vuonna 2003 Sinikka Bloms-
terin toiminimellä ja vuon-
na 2007 mukaan astui hänen 
siskonsa Seija Herukka. Kä-
sityöihmisiksi tunnustautu-
vat naiset kannattavat luon-
nollisia arvoja, mikä näkyy 
turvallisten ja laadukkaiden 
raaka-aineiden käytössä.

Jenny Kärki

Suomen kaikkien aikojen 
menestyksekkäimmän mies-
lentopalloilijan Tuomas 
Sammelvuon maajoukkueu-
ra päättyi sunnuntaina. Sam-
melvuo oli viimeistä kertaa 
mukana lentopallomaajouk-
kueessa Maailmanliigan 
päätösottelussa Tampereella 
Kanadaa vastaan.

Sammelvuo pelasi ural-
laan 296 miesten maaottelua, 
joka on Kari Kalinin (312) jäl-
keen toiseksi eniten maan la-
jihistoriassa.

Sammelvuo pelasi ensim-
mäisen maaottelunsa vain 
17-vuotiaana lähes 19 vuot-
ta sitten, 17.11.1993 Suomen 
kohdatessa Kroatian. 

Pudasjärveltä lähtöi-
sin oleva, nykyisin kuopio-
lainen, yleispelaaja on ol-
lut maajoukkueen kantava 
voima todella pitkän ajan. 
Maajoukkueen kapteeni-
na Sammelvuo on toiminut 
toistakymmentä vuotta.

EM-lopputurnauksessa 
Sammelvuo on edustanut 
Suomea ennätykselliset nel-
jä kertaa: 1998, 2007, 2009 ja 
2011. Maailmanliigassa Sam-
melvuo edusti Suomen vii-
den vuoden aikana 50:ssä ot-
telussa.

Sammelvuo jatkaa pelaa-
jauraansa vielä seurajouk-
kuetasolla. Ensi kaudella 
36-vuotias yleispelaaja edus-
taa venäläistä Lokomotiv 
Novosibirskin joukkuetta, 
joka on mukana Mestarien 
liigassa. Lisäksi Sammelvuo 
osallistuu seuran nuorista 
lupauksista koostuvan kak-

Tuomas Sammelvuo
jätti maajoukkuepelit

kosjoukkueen valmennuk-
seen.

Sammelvuon kirkkaim-
mat meriitit seurajoukkue-
tasolla ovat Mestarien liigan 
voitto 2005 ranskalaisjouk-
kue Toursissa ja pronssi sa-
massa kisassa vuotta ai-
emmin saman joukkueen 

riveissä. Lisäksi hän voit-
ti mm. CEV-cupin italia-
laisjoukkue Cuneossa 2002. 
Kolme kertaa kauden len-
topalloilijaksi (1997, 2000, 
2001) valittu Sammelvuo on 
yhdeksänkertainen eri mai-
den liiga- tai cupmestari. 

(ht)

Pudasjärvellä syntynyt ja koulunsa käynyt Tuomas on yl-
tänyt maailman maineeseen. Takana 296 maaottelua ja 
lähes 20 vuotta Suomi-paidassa, josta yli 13 vuotta kap-
teenina. Kuva Mervi Sammelvuo.

Ravintola Street 4 aloitti 
maanantaina 18.6. tarjoile-
maan lounasta. Arkisin klo 
11-14 tarjolla on kotiruokaa, 
joka on valmistettu hyvis-
tä raaka-aineksista. Kokkina 
toimiva Kirsi Huhtanen ker-
too, että hän haluaa välttää 
eineksien käyttöä mahdolli-
simman paljon, ja valmistaa 
esimerkiksi lihapullat itse.

Joka arkipäivä tarjolla on 
kahta lämmintä ruokaa, jois-
ta toinen on liharuokaa ja 
toinen kalaa tai kanaa. Vali-
ta voi myös päivän keiton tai 
salaattipöydän. Joka päivä 
tarjolla on myös jälkiruokaa. 
Ravintolasta voi myös tilata 
omiin tilaisuuksiinsa ruokaa 
tai järjestää tiloissa kokouk-
sia ja muita tapahtumia, joi-
hin on mahdollista myös ti-
lata ruokailu.

Maanantaina Street 4:ssä 
kokkina työt aloittanut Kir-
si Huhtanen on toiminut jos 
jonkinlaisissa ravitsemus-
liikkeissä aina Tammisaares-
ta Inariin saakka. Orimatti-
lasta kotoisin olevan naisen 
äiti on pudasjärvinen, ja he 
muuttivat vuonna -86 paik-
kakunnalle. 

Jenny Kärki,
kuva Heimo Turunen

STREET 4
tarjoaa nyt lounasta

Tiistaina tarjolla olleet lihapullat olivat kokonaan itse val-
mistettuja. Kirsi Huhtanen leikkaamassa voita, joka pää-
tyi lounaalla tarjoiltuun perunamuusiin.
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Elokuussa julkaistaan Pu-
dasjärvellä kirja ’Nyynäjän 
tarina’. Kirja kertoo Nyynä-
jän tilan ja kaupan historias-
ta Poroputaiden aikana va-
lottaen tilan historiaa myös 
Pietariloiden ja Nynäsien ai-
kana. Nyynäjää ei olisi ollut 
ilman Kurenalaa, joten se-
kin samoin kuin osin koko 
kunnan historia on teokses-
sa näyttävästi esillä: kauppa, 
tiet, lossi ja silta, kunnan toi-
met, posti, kansakoulu, yh-
distykset ja politiikkakin. 

Kirja on taittovaihees-
sa, mutta tekijät Tapio Lei-
nonen, Sinikka Klemettilä 
ja Lauri Poropudas kaipaa-
vat vielä muutamia kuvatäy-
dennyksiä. Erityisesti he oli-

Nyynäjä-kuvia kaivataan  
sivat iloisia, jos löytyisi kuva 
tai kuvia Romulasta eli Roo-
murannasta (Nyytäjän kie-
vari oli olemassa ainakin 
vielä 1909) lossin ajalta: mitä 
rakennuksia Romulassa oli 
ja miltä siellä näytti. Siltahan 
valmistui 1928. 

Tarvetta olisi myös tar-
kentaa Nyynäjän navetan ja 
pitkän rakennuksen purka-
mista, viime mainittu tapah-
tui noin 1974, navetta hävi-
si jo sitä ennen? Myös kuvat, 
jos sellaisia on, olisivat terve-
tulleita. Todellinen löytö oli-
si kuva Nyynäjän kaupasta 
tai postista. Muutkin Nyy-
näjään ja Poroputaisiin liitty-
vät kuvat ovat tervetulleita. 

Kuvia voi lähettää skan-

nattavaksi postitse, kuvat 
palautetaan lähettäjälle. Jos 
skannaat itse, olisi hyvä ku-
vakoko vähintään 1/1 ja 300 
dpi. 

Valitettavasti olemme 
pyynnön kanssa hieman 
myöhään liikkeellä, joten ai-
kaa ei ole paljon, vain pari 
viikkoa, että kuva ennättäi-
si kirjaan. 

Jos voit auttaa, ota yhteyt-
tä Lauriin, puhelin 0400 711 
917, sähköposti lauri.poro-
pudas@pp.inet.fi ja osoite 
Salomaankatu 23, 13220 Hä-
meenlinna. 

Kirjan tekijät

Sirniön kylässä Posiolla 
25.6.-1.7.2012 järjestettävät 
Sirniön seppäpäivät tuovat 
seppäperinteen kaiken kan-
san nähtäville jo 15. kerran. 
Viikon mittaisessa tapahtu-
massa paikalliset sepät ja kä-
sityöläiset opastavat vierai-
ta seppäperinteen saloihin 
mm. taontanäytösten, -kurs-
sien, ja miilunpolton mer-
keissä. Sirniön kylä on tun-
nettu seppäperinteestään jo 
1600-luvulta lähtien.

Seppäviikon aikana Sir-
niössä päästään kokemaan 
niin taontaa, musiikkia kuin 
luontoakin. Näytöspajas-
sa järjestetään seppien työ-

Sirniön Seppäpäivät jo 15. kerran
näytöksiä päivittäin, lisäk-
si nähdään tervanpoltto- ja 
miekkailunäytökset. Torstai-
na vietetään Sirniön kyläil-
tamia, ja perjantain iltaoh-
jelmaan kuuluu luontoretki 
Hirsiniemeen sekä lauluil-
ta. Perjantaina järjestetään 
myös info- ja keskustelutilai-
suus Mustavaaran kaivok-
sesta. Ohjelma huipentuu 
lauantaina 15-vuotisjuh-
latansseihin. Tapahtuman 
päättää sunnuntaina päätös-
juhla ja maakirkko. Seppä-
päivät järjestää Sirniön ky-
läseura yhteistyössä Posion 
kunnan ja Posion matkailu-
yhdistyksen kanssa. 

Sirniön kesä huipentuu 
seppäpäiviin, mutta Sirniön 
kylä elää vireästi myöhem-
minkin, kertoo Posion kun-
nan kirjasto- ja kulttuurijoh-
taja Eija-Liisa Kasesniemi. 

-Posion ja posiolaisten ta-
rinan kertova Miekka-Jussin 
jäläkeläiset -kylämusikaa-
li saa ensi-iltansa elokuus-
sa 2012 Sirniön nuoriso-
seurantalolla. Musikaali 
toteutetaan paikallisin voi-
min. Myöhemmin musikaa-
lia esitetään muuallakin Po-
siolla. 

Hanna Ikonen 
Posion matkailuneuvonta

Pudasjärven Urheilijat jär-
jestää tämän viikon torstai-
na 28. Pohjantähti - Games 
GP-osakilpailun Suojalin-
nan kentällä. Miesten 5000 
m:llä nähdään Lewis Korir. 
Hänen ennätys viime vuo-
delta on 13.27,50. Korir voit-
ti ylivoimaisesti toukokuus-
sa SM-maastojuoksussa 
kummatkin matkat. Hän oli 
myös Huippukympillä vii-
me syksynä mukana ja alit-
ti reilusti rahapalkintoon oi-
keuttaneen tavoiteajan. 5000 
metrin matkalle starttaa 
myös Willy Rotich. Hänen 
päämatka kisoissa on 800 m, 
tällä matkalla Willyn ennä-
tys 1.45,67.

Miesten 800 m:llä Willyn 
lisäksi juoksee Hillary Ben. 
Hän on juossut Keniassa 800 
m aikaan 1.46,50. Porin Mat-
tias Häyry ja Oulun Pyrin-
nön Lauri Holappa saavat 
hyvää vetoa.

 Naisten 3000 m:llä Ne-
ngampi Perilin ennätys on 
8.57,2. Hänen päämatka on 
1500 m, tällä matkalla ennä-
tys on 4.06,7. Elina Lindgren 
ja Johanna Peiponen ovat 
suomalaisista kärkijuoksi-
joista mukana.

Miesten 200 m:llä muka-
na on Mark Mutai. Hänet on 
valittu Kenian joukkueeseen 
Lontoon olympialaisiin nel-
jännesmaileriksi.  400 metrin 
ennätys on 45,54. 200 metril-
lä Mark hakee 21 sekunnin 
alitusta.

Miesten 100 metrillä mu-
kana on 16 juoksijaa ja jou-
kossa on EM kisoihin Hel-
sinkiin valittu Eetu Rantala.

Miesten keihäässä Eestin 
Tanel Laanmäen ennätys vii-
me vuodelta on 81,96. Veit-
siluodon Kisaveikkojen Jani 
Kiiskilä on aina onnistunut 
heitoissaan Suojalinnalla.

Miesten kuulantyönnös-
sä Kuivasjärven Auran Hen-
ri Pakisjärvi tavoittelee 18.50 
rajan ylitystä. 

Miesten moukarissa Mats 
Granö tavoittelee 70 metrin 
ylitystä.

Kovatasoiset kansainväliset 
yleisurheilukilpailut
Suojalinnan kentällä

Miesten pituudessa hyp-
pää Janis Leitis Latviasta. 
Hänen ennätys viime vuo-
delta on 798.

Viime vuoden nopein 17 
v. naisjuoksija Suomessa oli 
Riikka Kokko Oulun Pyrin-
nöstä. Hän saa kiriapua kau-
kaiselta saarelta St. Kitts & 
Nevisistä. Tameka William-

sin ennätys 100 m:llä on 
11,27. 

Kilpailunjohtaja Heino 
Ruuskanen toivottaa kaik-
ki tervetulleeksi seuraamaan 
kovatasoisia kisoja. Toivo-
taan, että sää suosii.

Inka Kipinä

5000 metrin ennakkosuosikki Lewis Korir voitti ylivoimai-
sesti toukokuussa SM-maastojuoksussa kummatkin mat-
kat. 

Sivistyslautakunnan koko-
uksessa tiistaina 18.6. pää-
tettiin oppilaskuljetukset 
kaudeksi 1.8.2012-31.7.2015 
valittujen tarjoajien kesken. 
Koulukuljetuksia suunnit-
televien koulujen rehtoreil-
le annettiin ohjeeksi käyt-
tää vuoroliikennettä hyväksi 
mahdollisuuksien mukaan, 
myös ala-asteen oppilaiden 
kuljettamiseen. Muut kulje-

Koulukuljetuksien järjestäjät valittiin
tukset annetaan halvimman 
tarjouksen jättäneelle bussi- 
tai taksikuljettajalle.

Aittojärven koululle Ni-
vakivi Oy, Rimminkankaan 
oppilaille jatkokuljetus Pent-
ti Aarnilta, Sarakylän kou-
lulle Taksi Piipponen Oy, 
Syötteen koululle Iso-Syöt-
teen Taksimatkat Oy ja Mau-
no Sarajärvi, Hirvaskosken 
koululle Lauri Lantto, Piia 

Savela, Tapio Poijula ja Iso-
Syötteen Taksimatkat Oy ja 
Mauno Sarajärvi. Kipinän 
koululle ajaa Arja Paavola. 
Keskustan kouluille ajaa Ne-
vakivi Oy, Piia Savela, Lauri 
Lantto ja Tapio Poijula.

Koulujen lukuvuoden 
2011-2012 perusopetuslain 
mukaiset arvioinnit merkit-
tiin tiedoksi. Sami Myllymä-
elle myönnettiin palkatonta 

virkavapaata ajalle 1.8.2012-
31.7.2013 toisen työtehtävän 
hoitamisen vuoksi. 

Vuodesta 2005 määräai-
kaisessa työsuhteessa työs-
kennelleen luokanopetta-
ja KM Hanne Talvensaaren 
virka vakinaistettiin ja hä-
nen toimipaikakseen mää-
rättiin Aittojärven koulu.

Lautakunta myönsi Rim-
minkankaan koulun Urpo 

Viljamaalle eron teknisen 
työn lehtorin virasta 8.8.2012 
lukien hänen oman irtisa-
noutumisensa perusteel-
la. Sivistyslautakunta halu-
si myös kiittää Viljamaata 
työstä Pudasjärven kaupun-
gin palveluksessa. 

FM Heidi Silvanin pää-
toimista tuntiopettajuutta 
maahanmuuttajakoulutuk-
sessa päätettiin jatkaa ajalle 

15.7.2012-31.7.2013.
Rimminkankaan koulun 

päätoimisen liikunnan tun-
tiopettajan toimia on ollut 
haettavana 24.5. saakka, mi-
hin mennessä ei ollut tullut 
kuin yksi hakija, joka ei ol-
lut muodollisesti pätevä. Tä-
män vuoksi lautakunta päät-
ti jatkaa hakuaikaa 31.7.2012 
klo 14 saakka. (jk)
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LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

Kops, kops, kops…Minä tiedän mistä tuo ääni tulee! Siellä isän-
täväki korjaa aitoja, että päästään taas laitumelle juoksemaan ja 
nauttimaan kesästä. Talvi tekee aina vähän tuhoja ja saattaa olla, 
että meillä ammujillakin on jonkin verran vaikutusta aitojen rik-
koontumiseen. Joskus on vain niin kiire päästä sisälle, varsinkin 
jos kaveri on jo mennyt ja sitten pitää töniä ja puskea. 

Laitumia kiertää sähköaita, sellainen ohut lanka, jonka pu-
noksissa on rautalankaa ja siinä se sähkö kulkee. Ja se sattuu, 
jos nokkansa siihen erehtyy työntämään. Silloin nuoruudessa 
tuli joskus kokeiltua, että jos vaikka olisi unohtunut virta laittaa 
päälle, mutta harvoin se unohtuu. Porttien ja muiden kulkuväyli-
en läheisyydessä on sitten puuaitaa, mukamas vähän vahvempaa 
aitaa, mutta jos me tytöt päätetään siitä läpi mennä, niin rytinä 
vain kuuluu. Tosin sen verran mukavia tuo Isäntä ja Emäntä on, 
ettei me niitä jatkuvasti kiusata.

Siinä sitä sitten malttamattomina odotettiin, että milloin 
sinne ulos pääsee, laidunkauden aloitukseen. Pienet pääsivät 
opettelemaan omaan aitaukseen ensin, se on kokonaan puus-
ta rakennettu ja sähkölanka kulkee siinä rinnalla. Monen mon-
ta pientä mölähdystä kuului ja ripeät juoksuaskeleet, kun pik-
ku turpa osui lankaan, mutta siitä ne alkoivat harveta. Oppi oli 
mennyt perille.

Ja lopulta koitti se päivä, kun jo aamuaskareilla huomasi, että 
tänään, tänään on se päivä! Isäntä ei jakanut uutta rehua, vaan 
tasoitteli edellisen päivän rehut ja nakkeli käytäville hiekkaa. 
Hiekkaa tarvitaan, kun sorkat ovat talven aikana matolla seis-
tessä hioutuneet liukkaiksi ja kiire sekä lattian tasaisuus saavat 
aikaan vaikutelman, että mennään jäällä juoksujalkaa. Joskus sat-
tuu vahinkoja, varovaisuudesta huolimatta. Itsekin ”könöhdin” 
kyljelleen pari kevättä sitten, mutta onneksi siitä selvittiin vähin 
vammoin. Itsetunto taisi siinäkin kärsiä eniten.

Harmitti kovasti, kun oma paikka on siellä navetan puoli vä-
lissä. Nuori Elovena lähti ensimmäisenä ja palasi heti ovelta ta-
kaisin, eikö se osaa nyt ulos mennä? Lisää eläimiä meni, joku tuli 
takaisin saman tien ja taas ulos ja lopulta Isäntä tuli minua pääs-
tämään irti. Päättäväisesti kävelin ulko-ovelle ja nuuhkin: kesän 
tuoksu! Muuan askel ulos ja uudelleen: vihreä heinä, aah! Ja sit-
ten juostiin, takapuoli vähän ylös, jalat melkein solmussa ja äk-
kipysähdys. Ja taas uudestaan. Voi tätä riemua. Tuolla on jo van-
hat tutut katselemassa paikkoja ja kuka tuo on? Juoksujalkaa 
nuuhkimaan ja vähän sarvien heiluttelua, että tietävät kuka tääl-
lä on pomo.

Siitä se arki alkoi. Kolmantena päivänä sai Emäntä tovin pu-
hutella, että kehtasi ulos lähteä ja sitten jo pian oltiin huutele-
massa lypsylle. Mutta ulkona on ollut mukavaa. Saa kuljeskella 
paikasta toiseen, pehmeä, vihreä ruoho jalkojen alla, auringon 
paistetta ja välillä virkistävä sadekuuro.

Viimeksi kerroin teille, että sain pienen lehmävasikan. Sii-
nä sairastaessa taisi unohtua kertoa, että pienelle annettiin heti 
nimi. Vasikka rekisteröidään eli ilmoitetaan mm. emän ja isän 
tiedot, sukupuoli ja käyttötarkoitus viimeistään viikon kuluttua 
syntymästä ja siinä yhteydessä vasulle tuli nimeksi Jaffa. Ja sitten 
se ikävämpi työ eli korvamerkkien laitto täytyy huolehtia 20 
päivän kuluessa syntymästä. 

Minulle tullut utaretulehdus oli niin ärhäkkä, ettei siihen te-
honnut edes kahdet lääkkeet. Pistettiin lihakseen ja vielä tuubit 
neljännekseen, vaan soluja jäi. Nyt lypsän kolmesta vetimestä, 
mutta muutoin olen hyvässä kunnossa, ruoka maittaa ja mai-
toa riittää.

Kesälaitumelta aurinkoiset terveiset toivottaa 
Toffee, 123

Maatalousoppilaitoksel-
la järjestettiin Pellon pien-
nar tapahtuma, jossa tee-
mana oli nurmen kasvu. 
OSAO Pudasjärven yksik-
kö oli lainannut nurmipel-
lostaan havaintolohkoja ta-
pahtumaa varten. Pellon 
piennar on Pohjois-Suomes-
sa tänä vuonna ainoa nurmi-
tapahtuma. Sen järjestäjänä 
olivat Hankkija-Maatalous, 
Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuslaitos MTT, Pohjo-
lan Maito, Yara Suomi, Ag-
rimarket, Kemira Oyj, Pro-
Agria ja SMA mineral Oy. 
Osallistujia tapahtuma ko-
kosi reilut 50 eri puolilta 
Pohjois-Suomea. 

Tapahtumaan liittyen 
Maatalousoppilaitoksella pi-
dettiin talvella seminaari liit-
tyen ruohon kasvuun, nyt 
vain mentiin kentälle katso-
maan, miten asiat käytän-
nössä menevät. 

Nautatilan asiantunti-
ja Kullervo Palovaara ha-
vainnollistikin, kuinka 
suuri merkitys kahdella vii-
kolla on lannoituksen suh-
teen. Ensimmäisessä havain-
tolohkossa oli nurmi, joka 
oli lannoitettu 15.5. ja toises-
sa nurmi, joka oli lannoitettu 
kaksi viikkoa myöhemmin, 
29.5. Pituuseroa nurmella 
ei juurikaan ollut, mutta ai-

Pellon piennar tapahtuma:
Viljelijän on kehitettävä työtänsä kaiken aikaa

emmin lannoitettu lohko oli 
paljon tiheämpään kasva-
nutta ja ravinteikkaampaa. 
Lannoitetta oli molemmissa 
lohkoissa yhtä paljon.

Tutkija Antti Hannukka-
la on työskennellyt 30 vuotta 
pääasiassa nurmen parissa. 
Hän kertoi, että ilmaston-
muutoksen seurauksena on 
maataloudessa korostettava 
perusasioita. Hienosäätö on 
usein tärkeämpää, kuin pel-
lon laajentaminen. 

- Luomutuotanto on erit-
täin intensiivistä ja etenkin 
siinä ammattitaito korostuu. 
Nykyään ruuan tuotanto 
vaatii ammattitaitoa alkute-
kijöistä lähtien. Sen on olta-
va eettisesti, taloudellisesti 
ja biologisesti kestävää. Vil-
jelijän on kehitettävä työtän-

Ruuan tuotanto vaatii ammattitaitoa alkutekijöistä lähtien 
tuumailivat Hankkija-Maatalouden lypsykarja-asiantunti-
ja Kullervo Palovaara ja tutkija Antti Hannukkala.

Aslak Manninen saapui Kuusamosta isänsä Tapani Man-
nisen mukana. He totesivat, että nurmi oli parhaimmil-
laan 50 cm korkeaa.

Pellon piennar tapahtumaan osallistui väkeä eri puolilta Pohjois-Suomea. 

sä kaiken aikaa, kertoi Han-
nukkala.

Yara Suomi Oy:n asiak-
kuuspäällikkö Ilkka Musto-
nen kertoi kivennäis- ja hi-
venaineiden merkityksestä 
nurmipellossa. Esimerkik-

si sinkin puute voi aiheuttaa 
eläimillä karvanlähtöoirei-
ta, joten lannoitteisiin lisä-
tään tämän kaltaisia tärkei-
tä aineita.

Santeri Matero

Pudasjärvi–lehteen saatiin 
maanantaina 18.6. toinen 
kesätoimittaja Inka Kipinä. 
Hän on kirjoittanut aikai-
semminkin juttuja Pudasjär-
vi-lehteen. Työpaikka on hä-
nelle oikein mieluinen.

Kesätoimittaja harrastaa 
valokuvaamista sekä jump-
paa ja voimistelee. Hän 
myös ohjaa jumppakoulua 
4-6-vuotiaille. Kipinä päätti 
keväällä ensimmäisen vuo-
tensa Pudasjärven lukiossa, 
mutta tulevaisuuden näky-
mät ovat vielä auki. 

- En vielä yhtään tie-

Kesätoimittaja
Inka Kipinä

dä, minne lähtisin opiskele-
maan, Kipinä kertoo.

Kesäloma meneekin mo-
nenlaisia töitä tehdessä, iso-
sena on oltu rippileirillä sekä 
työskennelty Kaustisilla 
Koskelan lomatalossa viikon 
verran. Nyt on toimittajan 
hommia ja heinäkuun lopul-
la Koivutien ryhmiksessä 
4H:n työllistämänä. Lomaa 
on siis heinäkuun alussa ja 
elokuussa ennen koulun al-
kamista. Kipinä aikoo ottaa 
lomansa vapaapäivät erit-
täin rennosti. (sm)

Inka Kipinä työskentelee 
Pudasjärvi-lehdessä
kaksi viikkoa.
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LANDMANN KAASUGRILLIT

SÄHKÖPERÄMOOTTOREITA 
USEITA MALLEJA!

HONDA VESIPUMPUT

LANDMANN TERANSSI-
LÄMMITIN 9,9kw

PREGO SÄHKÖSAVUSTIN 
1100w

PREGO SÄHKÖGRILLI 1600w

HONDA AGRIKAATIT

LANDMANN LAAVAKIVET 3kg

169,-

HONDA PERÄMOOTTORIT

299,-alk. 69,-

12,90

44,90

1090,-
alk.

149,-alk.

395,-
alk.

795,-
alk.

HYTTYSPAVILJONKI 3x3

69,-
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Ihminen itse on hyvinvoin-
tinsa rakennusmestari. Elä-
misen laatu ja voimia si-
sältävä terveys rakentuu 
omakohtaisesta asenteesta ja 
tiedosta sekä niistä syntyvis-
tä toimintamalleista. Hyvä 
olo ja kunto ei ole itsestään-
selvyys, vaan niiden saavut-
tamiseksi vaaditaan useita ja 
monenlaisia elämänikäisiä 
tapoja, joilla jokainen itse voi 
huolehtia ja huoltaa kehoaan 
ja mieltään. Yksi näistä ta-
voista on sopiva, monipuoli-
nen, kiinnostava ja säännöl-
linen liikunta.

Olet ykkönen lajissasi
Tiedäthän, että juuri Sinä 
olet ainutlaatuinen persoo-
na? Ainuttakaan tarkalleen 
sinun kaltaista ihmisyksi-
löä ei maailmasta löydy. Ko-
konaisuus, joka muodostuu 
mielestäsi ja kehostasi, on to-
della ihmeellinen ja lajissaan 
ainutlaatuinen. Tätä koko-

Olet oman hyvinvoinnin rakennusmestari:

Hyvinvointia ja Elinvoimaa liikunnasta
naisuutta kannattaa tosis-
saan pysähtyä miettimään, 
ihastelemaan ja arvostamaan 
sekä ylläpitämään myös lii-
kunnan avulla sitä huoltaen 
ja parantaen. 

Liikunta ja tunnetila
Liikunnan kautta saavutet-
tavia positiivisia tunteita ja 
seurauksia ovat hyvä mieli, 
ilon ja energisyyden viriämi-
nen, rentoutuminen, yleisen 
mielihyvän voimistuminen 
ja kielteisten tunteiden vä-
heneminen tai häviäminen. 
Hyvä on kuitenkin ymmär-
tää, että mukavat tunnetilat 
ja hyvän kunnon kokemuk-
sen tunteminen syntyvät 
kärsivällisen, toistuvan ja 
vaihtelevan liikkumisen to-
teuttamisella. ”Repsahtami-
sista” eli liikkumisen väliin 
jättämisistä ei pidä lannis-
tua, aina on mahdollisuus 
ja hyvä hetki aloittaa uudel-
leen.

Liikuntamuodoista lihas-
kuntoharjoittelu vaikuttaa 
positiivisina ruumiintunte-
muksina eli oikealla tavalla 
suoritettu harjoitus ei aiheu-
ta kivun tai säryn tuntemuk-
sia, päinvastoin vähentää 
niitä. Hengitys- ja verenkier-
toelimistöön vaikuttavat la-
jit, kuten juoksu, hölkkä ja 
yleensäkin jatkuva, rytmi-
nen liikunta  tuottavat mel-
ko johdonmukaisia myön-
teisiä tunteiden muutoksia. 
Liikuntatuokion keston vai-
kutus tunnetilan muutok-
seen on persoonallista, toi-
set kokevat nopeammin 
ärtyneisyyden katoamisen 
tai kiukkuisten tunteiden 
laantumisen kuin toiset.

Liikuntamuodon ohel-
la liikuntaympäristö ja -seu-
ra vaikuttavat liikkujan mie-
lialaan joko kohottavasti tai 
vähentävästi. Jonkun mie-
lestä kävelylenkki tai hölk-
kä maastossa tai pyöräily 

metsätiellä virkistää ja ren-
touttaa, mutta kuntopyörän 
polkeminen tuntuu tylsältä. 
Liikkujan kannattaakin va-
lita oikeanlainen laji, liikku-
misympäristö ja kumppanit, 
jotta liikunnasta haluttu mo-
tivoituneisuus säilyy ja hyvä 
olo kasvaa.

Kestävyys kaiken 
perustana
Kestävyys tarkoittaa liikun-
nassa kykyä vastustaa väsy-
mystä jatketussa lihastyössä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että oikein mitoitetun 
harjoittelun ansiosta elimistö 
kehittää kyvyn sietää pitkä-
aikaistakin rasitusta, kuten 
reipasta kävelyä, juoksua, 
pyöräilyä, hiihtoa tai uintia 
ja suoritustaso ja -kyky py-
syy silti hyvänä. Ihminen 
tarvitsee kestävyyttä kaikes-
sa perusliikunnassa. Riittävä 
fyysinen kestävyys on edel-

lytys myös kaikkien muiden 
liikunnallisten ominaisuuk-
sien harjoittamiselle ja kehit-
tämiselle.

Reilun puolen tunnin jat-
kuva säännöllisesti toistu-
va kestävyysliikunta vaikut-
taa monin tavoin elimistöön. 
Se kuormittaa energiaa tuot-
tavia elimiä sekä niitä sää-
televiä hormonaalisia ja 
hermostollisia toimintoja. 
Säännöllinen harjoittelu (lii-
kunta) parantaa ja kehittää 
hapenkuljetuselimistöä, sy-
dämestä kehittyy tehokas 
lihaskimppu, hiussuonisto 
avautuu ja veren mukanaan 
tuoma happi pääsee tehok-
kaasti ravitsemaan kestä-
vyystyössä ahertavia lihas-
soluja.

Työ- ja koulumatkojen 
tekeminen kävelemällä tai 
pyöräillen edistävät ihmi-
sen kokonaisvaltaista hyvin-
vointia. Keho ja elimistö saa-
vat luonnollista liikuntaa ja 

happea raittiista ulkoilmas-
ta. Kävelyn tai pyöräilyn 
jälkeen aivot ja mieli ovat 
virkeät vastaanottamaan 
päivän haasteet ja selviä-
mään niistä vaivattomam-
min kuin puolinukuksissa 
olevat ”autokyytityökalut”. 
Unohtaa ei saa myöskään 
näiden liikkumismuotojen 
vaikutusta ulkoiseen ole-
mukseen, lihakset kiinteyty-
vät, iho kaunistuu ja paino-
kin putoaa.

Kauppa-, pankki- ym. asi-
oiden hoitaminen ilman au-
toa säästää rahaa monella ta-
paa, ei tule polttoainekuluja 
eikä ylimääräisiä kantamista 
vaativia ostoksia ja taas keho 
saa liikuntaa ja mieli piris-
tystä.

Kesään ja kesällä liikku-
en!

Sointu Veivo

Kello lyö kahdeksan torstai-
na 14.6 ja herra toimittaja la-
taa yhä kameransa akkua, 
joka päivän aikana tyhje-
ni mystisesti. Kun hän vih-
doin pääsi matkaan, oli kello 
jo reilusti yli kahdeksan. Toi-
mittaja on myöhässä, mutta 
vielä näytti paikalle ehtivän.

Pääsymaksu on makset-
tu ja portista päästy sisään. 
Laukkua ei tarkistettu, mikä 
sinänsä on ihme, ennen se 
on pengottu joka sisääntu-
lon aikana. Ehkä järjestyk-
senvalvojien luottamus on 
saavutettu. Jostain kuului 
kuiskaus, Suvi Teräsniska 
aloittaisi jälkeen yhdentoista 
illalla. Tätä tietoa ei ollut jul-
kisesti nähtävillä, eikä kuul-
tavilla, joten täytyy olla his-
sun kissun.

Aikaa siis on – liikaakin. 
Onneksi sisäänkäynnistä va-
semmalle löytyy Revontuli –
disco, ikävä kyllä tanssilattia 
pysyi koko vapaa-ajan mil-
tei tyhjänä. Pari huomiolii-
viä näytti olevan naulassa 
ja viihteelle vaihtaneita jär-
jestyksenvalvojia tanssahteli 
discon lattialla. Lattian valot 
eivät vilkkuneet.

Kun kello vihdoin löi yk-
sitoista, kamera jo räpsi Juha 
Metsäperän encoren, tai jon-
kin muun loppupuolen kap-
paleen aikana. Teräsniska 
aloittaisi pian.

Metsäperän lopetet-
tua Teräsniska soittajineen 
valmistautuu konserttiin. 
Kaikki on valmiina, laula-
ja astelee lavalle ja tervehtii 
paikalle tulleita kuuntelijoi-
ta. Aplodien saattamina soit-
tajat aloittavat keikan, mu-
siikki täyttää Jyrkkäkosken 
tanssilavan ja tanssipareja 

Kesätoimittajana Jyrkkäkosken avajaisissa

pyörii ääni- ja valoteknikon 
ympäri. Tunnelma on upea.

On aina hassua tode-
ta, kuinka hienoa musiikkia 
kuulee näissä elävää musiik-
kia edustavissa tapahtumis-
sa, ja kuinka paljon on mis-
sannut kun ei ole levyäkään 
artistia kerennyt kuulemaan. 
No, onneksi radiohitit kui-
tenkin sen verran sivistä-
vät, että musiikkilukiolainen 
kuulee edes jonkin verran 
vanhaa koulukuntaansa. ’Jos 
mikään ei riitä’ todennäköi-
sesti korvamatoilee vielä vii-
kon päästäkin, mutta ei se 
mitään, hieno kappale. Ylei-
sökin taputti neljäsosien tah-
tiin, niiden samojen, jotka 
menevät helposti jalan alle.

Artisti kertoo saaneensa 
opastetun kierroksen aiem-
min päivällä Jyrkkäkosken 
huvikeskukseen. Etenkin 
Revontuli –disco herätti nos-
talgiat, ja hän toivoisi, ettei 
tällaiset paikat koskaan hä-
viäisi maan päältä. Niin toi-
voo varmasti moni muukin.

Hento kuiskaus pimeäs-
sä, tai hämärässä lavan va-
laistuksen paisteessa. Mi-
ten vain, mutta yleisö laulaa 

mukana. Kun Teräsniska 
monien nimikirjoituspyyn-
töjen ja niitä seuraavien kap-
paleiden jälkeen kertoo, että 
on aika lopettaa, alkaa ta-
sainen käsien yhteen lyönti 
ja ”We want more!” huudot 
raikaavat, niin että varmasti 
monen ääni särkyy. Aikan-
sa huudettuaan yleisö saa 
mitä tilaa, Teräsniska yhty-
eineen astelee lavalle viimei-
sen kerran encorebiisinsä 
ajaksi. ’Jos menet pois’ al-
kaa, yleisö hurraa ja laulajan 
kasvoilla näkyy se sama ilo, 
kuin fanien ja muiden kuun-
telijoiden kasvoilla. Konsert-

ti on ollut kerrassaan loista-
va, mitäpä sitä moittimaan, 
ehkä varsinainen tanssimu-
siikki jäi tältä illalta hieman 
vähemmälle, mutta varmas-
ti kaikki paikalla olleet ovat 
mielissään.

Juha Metsäperä jatkaa 
taas lavalla ja sillä välin Suvi 
Teräsniska jakaa lupaami-
aan nimikirjoituksia ulko-
salla lavan takana. Yhteisku-
viakin muutama sai tämän 
laulajattaren kanssa ottaa. 
Lopulta ujosti nimikirjoituk-
sen pyydettyään Pudasjärvi 
-lehden kesätoimittaja hipsii 
paikalta pois kamera laukus-

sa ja muistikortti täynnä. Ilta 
on onnistunut, ei ollut mi-
kään hukkareissu.

Santeri Matero 

Metsäperä 
Jyrkkäkoskella
Oululainen iskelmälaula-
ja Juha Metsäperä esiin-
tyi Jyrkkäkosken avajaisis-
sa Resiina-yhtyeensä kanssa. 
Hän kertoi keikkailevansa 
noin 150 keikan vuositahtiin. 
Metsäperä tuli tunnetuk-
si vuonna 2006 albumillaan 
"Pienen hetken". Hän on 

Suvi Teräsniskan ’hento kuiskaus’ -kappaleen aikana 
yleisö laulaa mukana innokkaasti

Juha Metsäperä(oik) ja hänen Resiina -yhtyeensä kitaris-
ti/laulaja Juuso Torpakko

myös itse osallistunut kap-
paleidensa säveltämiseen ja 
sanoittamiseen muun mu-
assa "Olen lähelläsi"- albu-
milla. Juhan maaliskuussa 
tänä vuonna ilmestyneeltä 
"Hyvä Sydän" albumilta jul-
kaistiin toinen single nimeltä 
Äiti. Tämä puhutteleva laulu 
kuvaa äidin ja pojan katkea-
matonta suhdetta ja kappale 
tuli tunnetuksi muun muas-
sa Jesse Kaikurannan esittä-
mänä The Voice of Finlandin 
finaalissa huhtikuussa. Kap-
paleen valitsi Jessen tähti-
valmentajana toiminut Pau-
la Koivuniemi. (ht)
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SÄHKÖ- JA SISUSTUSTYÖT

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

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

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Palveluhakemisto

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

ISÄNNÖINTEJÄ

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

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

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

AVAINPALVELUJA ROMUJEN OSTOA Sähköasennus M.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

www.sahkoasennusjurva.fi
posti@sahkoasennusjurva.fi • Puh. 040 575 1310

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

-sähköistää ammattitaidolla
Puh. 040 737 8877 • www.wattivanu.fi
Vuokrattavana peräkärryjä

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

JALKAHOITOA

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Ajanvaraukset p.040 726 6266

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732

KAUNEUDENHOITOA

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Perhemarketissa raken-
netaan parasta aikaa kau-
simyymälää liikkeen si-
säänkäynnin yhteyteen. 
Kauppias Pertti Heikkinen 
kertoo, että kyseessä on tila, 
jossa voi olla puutarhamyy-
mälä ja ulkona säilytettäviä 
tuotteita sekä ostoskärryt. 
Talviaikana tilassa on taas 
vuoden aikaan sopivia tuot-
teita. Tilat lukitaan yön ajak-
si. 

Tulossa on myös auto-
maattisesti sulkeutuvat ul-
ko-ovet.  Omana työnä ra-
kennettava sisääntulon 
parantaminen ja kausimyy-
mälä valmistuvat kuukau-
den sisällä.

Asko Kurki
kuva Eila Lahtinen

Kausimyyntitilat Perhemarketin etupihalle 

Katettu ja lukittava tila toimii muun muassa kausitavaroiden myyntipaikkana.

JoMMa ry:n hallitus on valin-
nut 14.6. pitämässään järjes-
täytymiskokouksessa Antti 
Huttu- Hiltusen Ylikiimingis-
tä uudeksi puheenjohtajaksi. 
Antti Huttu- Hiltunen on toi-
minut JoMMa ry:n hallituk-
sessa jo vuodesta 2009 alkaen 
Oulun alueen julkisen sekto-
rin edustajana. Varapuheen-
johtajaksi valittiin yhteisöjen 
edustaja Markku Nisula Hau-
kiputaalta.  Hallituksen jäse-
ninä toimivat edellisten lisäk-
si Anita Sievänen Iistä, Timo 
Patja Kempeleestä, Lauri Mik-
konen Kiimingistä, Juha H. 
Kukkohovi Muhokselta, Jou-
ni Seppälä Pudasjärveltä, Jus-
si Laatikainen Utajärveltä ja 
Tuula Annala Yli-iistä. 

JoMMa ry toimii paikalli-
sena Leader toimintaryhmänä 
Oulun- ja sen lähikuntien sekä 

Jouni Seppälä Pudasjärveltä jatkaa 
JoMMan hallituksessa

Oulunkaaren alueella.  Tähän 
mennessä toimintaryhmä on 
rahoittanut 133 kpl yritystu-
kia, jotka ovat kohdistuneet 
pienten yritysten investointei-
hin, kehittämiseen ja ensim-
mäisen työntekijän palkkaan.  
Yleishyödyllisiä hankkeita on 
rahoitettu 58 kpl ja tuki on 
kohdistunut yleishyödyllisiin 
investointeihin, kehittämi-
seen ja koulutukseen.  Kulu-
van ohjelmakauden jaettavat 
julkiset tuet yht. noin 6 mil-
joonaa euroa on lähes käytetty 
loppuun. Viimeiset tukipää-
tökset tehdään vuoden 2013 
aikana.  Toimintaryhmä val-
mistautuu parhaillaan uuteen 
ohjelmakauteen 2014- 2020. 
Uuden Oulun myötä toimin-
ta- alue laajenee myös nykyi-
sen Oulunsalon alueelle. 

Pirjo Hongisto
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

Tauluja, naisten sähköpyörä, 
valokuvapostikortteja 1€/kpl, 
sekä sukkia.Puh. 040 524 5496

Tosi edullisesti koriste- ja hyö-
tykasveja. Puh. 045 123 9878

Kesäinen Kosamonjärvi Pu-
hoksella. (Lukijan kuva)

Tieliikenteestä poistettu asun-
tovaunu. Puh. 040 587 8812. 

Trampoliini, mielellään turva-
verkon kanssa, tarjoa! Puh. 
040 412 1483.

Irma Paavola on työnsä ohel-
la valmistunut perhepäi-
vähoitajaksi Oulun aikuis-
koulukeskuksesta torstaina 
14.6. Paavola on käynyt kou-
lua iltaisin ja viikonloppui-
sin kahden muun pudas-
järveläisen opiskelijan, Heli 
Hyttisen ja Helena Kouvan 
kanssa

Pudasjärven kaupunki 
velvoittaa alan koulutuksen, 
tai kaksi vuotta työkoke-
musta ennen työn vakinais-
tamista. Nyt, kun Paavola 
on suorittanut koulutuksen, 
voidaan hänet vakinaistaa.

Paavola kertoo joutuneen-
sa alalle tavallaan vahingos-
sa. Hän on kokeillut työs-
kentelyä urheiluliikkeestä 
vakuutusyhtiöön, ja perhe-
päivähoitajan ura tuntui so-
pivimmalta

- Lasten kanssa on mu-
kava viettää aikaa. On pal-
jon tekemistä ja eniten pi-
dän askartelusta, Paavola 
kertoo. Hän on myös päivät 
kotona, koska sen kauem-
mas ei tarvitse töihin lähteä. 
Hänen omat lapsensa voivat 
siis huoletta tulla koulusta 
kotiin joka päivä. Tämä on 
varmasti lastenkin mielestä 
hyvä uravalinta.

Koulutuksessa paino-
tetaan neljää osa-aluetta. 
Kasvatustietoisuutta ja –
kumppanuutta, varhaiskas-
vatusta, terveyden turval-
lisuutta ja ruokahuoltoa, ja 
vapaavalintaisia näyttöteh-
täviä, joita Oulun aikuiskou-
lukeskuksessa tänä vuonna 
valittiin allergisuus- ja yrit-
täjyystehtävät.

Työvoimahallinto on jär-
jestänyt aiemmin Pudasjär-
vellä kaksi perhepäivähoi-
tajan ammattitutkintoon 

Irma Paavola valmistui 
perhepäivähoitajaksi

Perhepäivähoitajaksi valmistunut Irma Paavola pitää las-
ten kanssa askartelemisesta.

johtavaa koulutusta, joista 
koulutuksista on kaupungin 
päivähoitoon työllistynyt 10 
henkilöä, kertoi Pudasjärven 
kaupungin päivähoidonoh-
jaaja Jaana Rajala. 

-Lapsia on perhepäivä-
hoidossa toista sataa ja päi-
vähoidossa kaikkiaan yli 
200 lasta. Pudasjärvellä on 
33 perhepäivähoitajaa, mu-
kaan lukien yksiköissä työs-
kentelevät. Tilanne on erit-
täin hyvä.

Vuoropäivähoidon tar-
ve on lisääntynyt ja Kauppa-
tien päiväkoti onkin muutet-
tu vuorohoitoa tarjoavaksi 
yksiköksi. Pudasjärvelle on 
tulossa Paavalin puistoon 
uusi hirsinen päiväkoti 114. 
lapselle. Muiden yksiköiden 
lapset siirretään uuteen ti-
laan ja yksi uusi ryhmä päi-
väkotiin tulee myös, esitte-
li Rajala.

Santeri Matero

Ramin, Sirkan ja Tertun yhteiskalastuksella saatiin sun-
nuntaina 27.5 Pudasjärvestä yllättävä saalis: ahven, jol-
la oli painoa 1,25 kiloa ja pituutta 46 senttimetriä! Sirk-
ka ja Terttu ihmettelivät, etteivät olleet ikinä nähneet 
noin isoa ahventa. Kala oli kookas ja vatsa oli todella 
pullea, mutta sieltä ei siltikään löytynyt mätiä tai mai-
tia.

Suuri ahven saaliiksi

Maanantai-iltana 18.6 ko-
koontui puolentusinaa kiin-
nostunutta kyläläistä Livon 
kylätalolle keskustelemaan 
valokuituverkon rakentami-
sesta Pudasjärvelle.

Aluksi katsottiin vartti-
tunnin elokuva Agnes-mum-
musta, jonka jokapäiväis-
tä elämää arjessa helpottaa 
ja auttaa hyvin toimiva ku-
vapuhelinyhteys. Esitykses-
sä kuvataan Pielaveden kun-
nan laajakaistapalvelun 
kautta hoidettuja palvelui-
ta. Kotipalvelu toimii jousta-
vasti ja aktivoivasti tukenaan 
kuvapuhelin, jossa näkyy sil-
mät ja ilmeetkin äänen lisäk-
si. Onhan se aivan toista kuin 
pelkkä puhelin kun kotipal-
velun tytöt ottavat yhteyttä 
päiväkäynnin jälkeenkin ja 
kyselevät kuulumisia ja tar-
peita. Siinähän näkee sen ih-
misen. Oma poika toiselta 
paikkakunnalta ja muut tu-
tut naapureistakin ovat lä-
hes päivittäisiä puhekaverei-
ta hieman jo huonojalkaiselle 
mummulle. En kyllä antaisi 
enää pois tätä laitetta. Tämä 
on mukava, toteaa Agnes.

Laajakaista-asiaa käsitel-
tiin tilaisuudessa laajasti ja 
monelta kantilta. Miten se 
toimii ja milloin se on mah-
dollista saada? Entä jos joka 

Laajakaistaa Livolla
kaivaa kaapelin poikki? jne.

Jari Jussila selvitti laa-
jakaistan mahdollisuuksia 
kuten nopeutta ja toiminta-
varmuutta. Tällä samanlai-
sella valokuidulla hoidetaan 
myös kännykkämastojen 
syötöt ja valtakunnan run-
koyhteydet ja nyt meillä on 
mahdollisuus ottaa kaa-
peli suoraan kotiin. Kyllä 
mokkuloita tarvitaan edel-
leenkin, mutta kodin paras 
perusyhteys on suora kiinteä 
valokuituyhteys. Sen parem-
paa nettiyhteyttä ei ole ole-
massa.

Jussila korosti osuuskun-
nan toimintamallia ja heti 
mukaan lähtemisen tärkeyt-

tä. Heti alussa pitää olla rei-
lusti mukaan lähtijöitä, jot-
ta homma saadaan liikkeelle 
ja kaivurit töihin. Rahoitta-
jat uskovat hankkeeseen sitä 
paremmin mitä enemmän 
on halukkuutta alusta lähti-
en.

Kaupunginhallitus käsit-
teli asiaa tiistai-iltana 19.6 ja 
kaupungin rahoitus ja taka-
us vaativat vielä valtuuston 
päätöksen.

Hei, nyt liitytään omaan 
osuuskuntaan ja ryhdytään 
rakentamaan kunnon valo-
kuituverkkoa koko pitäjään!

Jari Jussila

Livon laajakaistatilaisuudessa kuunneltiin tarkkaan ja 
keskusteltiin vilkkaasti kuituverkkohankkeesta.

HALUTAAN VUOKRATA

3h+k Pudasjärven keskustas-
ta. Mielellään saunallinen. Puh. 
040 730 3268

Kunnostettuja ja käytettyjä pol-
kupyöriä myytävänä! Naisten, 
miesten, tyttöjen, poikien, tan-
dempyörä ja mummopyöriä. p. 
040 504 2814
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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!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 24.6.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto250 €

Myydään
seulottua

ruokamultaa

0400 926 405

Oikaisu
Pudasjärvi-lehdessä lehdessä 6.6. oli Rimminkankaan koulun sti-
pendien saajissa nimivirhe, eli teknisen työn stipendi meni Jussi 
Pulkkaselle. Pahoittelemme virhettä. 

Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 
omatoiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet 
kerholaiset. 
Eurospektiivi: 1.6.-27.6. Pudikissa nuorten taiteilijoiden näyttely. 
Kirjaston poistokirjojen myynti: 31.5.-21.6. kirjastossa.
Luonnossa -Paula Jakunahon valokuvanäyttely Syötteen Luonto-
keskuksessa 1.5.-29.6. 
Tyttöjen ja naisten jalkapallo Rimmin kentällä. Maanantaisin klo 
17.30-19.00. Jatkuu maanantaisin heinäkuun loppuun ma 30.7. asti. 
Osallistujille maksuton. Sopii aloittelijoille. 
Pohjantähti Games: To 21.6. klo 17:30 Suojalinnalla.
Tanssit Hampushallilla: La 23.6. klo 21:00 alkaen, esiintymässä 
Captain & Teuvo Vouti.
Tanssit Jyrkkäkoskella: La 23.6. klo 21:00 alkaen, esiintyjinä Solis-
tiyhtye Ketola & Witikainen.
Tanssit Möykkälässä: La 23.6. klo 21:00 alkaen, esiintyjänä Selena.
Tanssit Siuruan työväentalolla: La 23.6. klo 21:00 alkaen, esiin-
tyjänä Terhi Lehtoniemi.
Moskiito Ralli: Pudasjärven Ilmailukeskuksessa 25.-29.6.
MLL:n Perhekahvila: Ti 26.6 alkaen joka tiistai klo 10-12 Neli-
Iikkalassa.
Nuorten kesäilta Hilturannassa: Ti 26.6. klo 15-18.
Hempan Hölökkä ke 27.6. klo 18. Lähtö Jyrkkäkoski Campingin 
alueelta. Juosta hilipastaan tunnin ajan. Tunnin voi käyttää kävellenkin. 
Pääasia on että liikutaan. Tervetuloa.

SIRNIÖN 15. SEPPÄPÄIVÄT
”Rauta versoo Taikamaassa”

25.6. – 1.7.2012
Sirniön Seppäkylässä Posiolla

Tapahtuman ohjelmassa mm.
MA-TO  Posion kansalaisopiston seppäkurssit kyläpajalla 

MA 19.00 Avajaiset, kahvitarjoilu
 20.00 Mustavaaran Kaivos Oy:n info
 (Projektipäällikkö Jukka Pitkäjärvi)
TI Seppäaiheisen valokuvanäyttelyn avaus 
 ”Vuosien varrelta” Ahjo & Alasimessa 
KE 18.00 Yhteislauluilta Heikkilän Pirtissä
 20.00 Rosvopaisti-ilta Laavulla
 23.00 Miilun sytytys
TO   20.00 Ohjelmalliset iltamat ja tanssit Sirniön Kisapirtillä
PE   10.00 Tervanpolttonäytös, kullanhuuhdontaa, perinnetyö- ja   
 taontanäytöksiä
 14.00 Vaskiseitsikko SAAREN SOITTAJAT esittää
 Olympiavuoden 1952 ”Lauantain toivotut levyt”
 18.00 Retki Hirsiniemeen Livojärven maisemiin
 (Huom! Säävaraus)
 20.00 Lauluilta Säikän kotakahvilassa
LA 10.00 Ohjattua taontaa, lapsille ratsastusta, kullanhuuhdontaa, 
          myyntikojuja, kanootteja ja kajakki vuokrattavissa Unilammella
 11.30 Miekkailunäytös
 12- 14 Haastekisa ”Taikamaan taidot ja tarinat”
 14.30 Miekkailunäytös ja haastekisan voittajan julistus 
 21.00 15v. Juhlatanssit Kisapirtillä; EERO AVEN yhtyeineen
SU   10.00 Taontanäytöksiä ja kullanhuuhdontaa
           Sirniön rautapuuhun kasvaa uusia versoja
 12.00 Päätösjuhla Heikkilän Pirtissä
 13.00 Maakirkko ja kirkkokahvit

Pääsylippu 5e (sisältää pääsyn alueelle koko viikon ajan, lukuun ottamatta 
Iltamia, Juhlatansseja sekä retkeä Hirsiniemeen)
Tarkemmat tiedustelut seppätapahtumasta:
puh.040 760 2052 tai 040 182 4237.
Internet: www.sirnionsepat.com, www.posio.fi
Sähköposti: info@sirnionsepat.com,
sirnionkylaseura@gmail.com

Pudasjärven lukioon 
valitut opiskelijat:

Ervasti Anniina, Huhta
Mikko, Iinatti Henriika,

Jokikokko Arttu,
Kemppanen Tuomas,
Koivuluoma Tuomas,

Korteniemi Joel,
Kuopusjärvi Tiina, Lehto 

Elisa, Lehtola Katri, Lehtola 
Laura, Liukko Markus,
Luokkanen Johanna,

Manninen Hanne,
Mohammadi Abbas,

Mosorin Hanna, Ojala
Jenna, Ojala Jonna, Pekka-
la Teemu, Pesonen Tuuli-
Maaria, Petäjäjärvi Salla, 

Pigg Eveliina, Pihlaja Sara, 
Puro Neea, Ruuskanen 
Josefiina, Salmela Saija, 

Suvanne Alisa, Takarautio 
Janina, Tauriainen Riika, 
Timonen Tuuli, Torvinen 

Noora, Tuohimaa Anniina,
Tuohimaa Juho, Tuomaala 

Nea

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540 • info@street4.fi

OLEMME AVOINNA
ma 11:00 - 21:00
ti 11:00 - 21:00
ke 11:00 - 21:00
to 11:00 - 21:00
pe 11:00 - 04:00
   DISCO 24-04

la suljettu
su suljettu 

TULOSSA

Pe 29.6.
Make It Shake

Lippu 10€
Olemme kiinni lauantaina ja sunnuntaina.

Haluamme toivottaa kaikille asiakkaillemme
mukavaa juhannusta!

Lounas
Ma-Pe klo 11-14

Pub
Ti-To 14-21

Pe 22.6.
Pubissa klo 20 alkaen 

MARAN KARAOKE
Klo 24 Discossa

DJ JOHNNY WILDE
Lippu 4€

Meiltä myös 
kokoustilat!

Siuruan Työväentalo
Siuruantie 2941 Pudasjärvi

Juhannustanssit 
la 23.6. 
klo 21-02
Lippu 13€

Esiintyy

Terhi Lehtoniemi 

yhtyeineen

Tervetuloa!

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 22.6. Lauantai 23.6.

Pe 6.7. Haavekuva  
 Janne Tulkki
 (seuraa ilmoittelua)

TULOSSA

Lippu 2€ sis. ep. Lippu 2€ sis. ep.

PUBISSA KARAOKE PUBISSA KARAOKE

Pohjantähti Games
Kansainväliset Yleisurheilukilpailut PIIRIN GP -osakilpailu
to 21.6.2012 klo 17.30 Suojalinnalla
Mukana mm: Keniasta Lewis Korlr 5000 m, Willy Rotich 800 m ja 5000 m, Mark Mutai 200m, 
Hilary Bon 800 m ja naisten 3000 metrillä Nengampi Peril. Mutai Kenian joukkueessa Lontoon 
olympialaisissa 4 x 400 m:n viestissä.
Kotimaan kärkinimiä: Iida Aidanpää, Riikka Kokko, Elina Lingren, Mats Granö, Jani Kiiskilä, 
Ville Kiviniemi, Arttu Hirvonen, Lauri Holappa, Mattia Häyry, Jere Lehto, Aleksi Haapakoski, 
Johanna Pelponen, jne.

Pudasjärven omat urheilijat: Heidi Ylilehto, Heikki Kuurola, Lasse Moilanen, Santeri Hyvärinen, jne.
Lippu 5 euroa, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.

Tervetuloa! Pudasjärven
Urheilijat

Pohjantähti
Games

Kaupunginvaltuuston koko-
uksen aluksi torstaina 14.6 
palkittiin kansainvälisistä 
urheilusaavutuksista 1000 
euron stipendillä Veteraani-
en mäkihypyn MM-kultaa 
saavuttanut Olavi Leinonen 
ja Taekwon-don EM-kisojen 
pronssista Julia Pätsi. Hän 
saavutti tänä vuonna myös 
kaksi SM-kultamitalia ja 
pronssia.

Olavi Leinonen kertoi 
harrastaneensa mäkihyppyä 
40 vuotta, joista viimeiset 
kolme vuotta valmennuk-
sessa. Ensi talven MM-ki-
sat ovat Venäjällä ja SM-ki-
soihin Leinonen aikoo myös 
osallistua. ¨’

-Koko ajan täytyy kesäl-
läkin harjoitella. Tällä het-
kellä päivittäin on pyöräilyä, 
hölkkää ja loikkaharjoituk-
sia. Kesän aikana harrastan 
myös golfin pelaamista, ker-
toi Olavi Leinonen. 

Julia Pätsi kertoi tähtäi-
messä olevan lokakuussa 
avoin World cup kisa Eng-
lannissa, jossa hän osallistuu 
liikesarjoihin ja erikoistek-
niikkoihin sekä Traditional 
sparring kisaan parinsa Sa-

Leinoselle ja Pätsille urheilustipendit 

muli Rossin kanssa. Vii-
me keväänä ylioppilaak-
si kirjoittanut Julia toivoo 

saavansa kesätöitä. Jatko-
opinnoissa päämääränä on 
liikunnanohjaajan opinnot 

Pudasjärven kaupunki palkitsi Olavi Leinosen ja Julia Pätsin kuluneen vuoden kansain-
välisistä urheilusaavutuksista. 

joko Rovaniemellä tai Jyväs-
kylässä. (ht)
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

w w w . j y r k k a f e s t i v a l . c o m  

Ennakkoliput myynnissä Lippupalvelussa.

Ilmainen festaribussi Oulusta sekä Kurenalta!
 

Vanhusten päivätoiminta Palvelukeskuksessa 
ja Kurenkartanon puolipäivätoiminta 
ovat kesälomatauolla 25.6.-30.7.

Hyvää kesää kaikille! 
Sinikka, Ritva ja Eeva

Retki Raaheen su 1.7.
Lähtö klo 8.30 S-Marketin parkkipaikalta. Paluu illalla 
Pudasjärvelle. Perillä osallistutaan Raahen Pekanpäiville,
tutustuminen Raahen terästehtaaseen sekä kaupunki-
kierros. Ei alkoholia. Matkan hinta 50 e.
Tied. ja ilm. Unto Valikainen puh. 040 524 5496

oulunkaari.com

Pudasjärven sosiaali- 
ja terveyspalveluiden 
kesätauot 

Vanhusten päivätoiminta on kesätauolla 25.6.–29.7.
Seniorineuvola on suljettu 31.8. asti.
Attendo MedOnen työterveyshuollon Pudasjärven 
toimipiste on suljettu 2.7.–1.8. Asiakkaat voivat käyt-
tää Attendon Kempeleen toimipistettä. Kesäloman jäl-
keen palvelut järjestää Oulunkaari.

Poikkeus kaupungin aukioloajoissa

Seuraavat toimistot ovat suljettuna ti 5.6.2012 
henkilökunnan virkistyspäivän vuoksi:

- Edunvalvonta 
- Asuntotoimisto 
- Karhupaja PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

Keksi nimi
keskustan alueella kulkevalle palvelulinjalle!
Kaikkien nimiehdotuksen antaneiden kesken
arvotaan 100 € lahjakortti paikallisiin liikkeisiin.

Nimiehdotukset tulee lähettää 26.6.2012 mennessä 
sähköpostitse osoitteeseen
asiakaspalvelupiste@pudasjarvi.fi.
Voit myös käydä jättämässä nimiehdotuksen
asiakaspalvelupisteeseen, Puistotie 2.  

Poikkeus kaupungin aukioloajoissa

Seuraavat toimistot ovat suljettuna ti 5.6.2012 
henkilökunnan virkistyspäivän vuoksi:

- Edunvalvonta 
- Asuntotoimisto 
- Karhupaja PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

Poikkeus kaupungin aukioloajoissa

Seuraavat toimistot ovat suljettuna ti 5.6.2012 
henkilökunnan virkistyspäivän vuoksi:

- Edunvalvonta 
- Asuntotoimisto 
- Karhupaja PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi 
1)määräaikaisen PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN 
ajalle 1.8.2012 -31.5.2013 hoitajan kodissa tapahtuvaan 
perhepäivähoitoon ja 
2)määräaikaisen AVUSTAJAN toimen Ritolantien
päiväkotiin ajalle 9.8.2012-31.5.2013.  Kelpoisuus-
vaatimuksena tehtävään 1) on perhepäivähoitajan 
ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus tai kokemus 
ja tehtävään 2) koulunkäyntiavustajan tutkinto tai muu 
vastaava koulutus tai kokemus. 
Palkkaus tehtävissä on KVTES:n mukainen.  
Hakemukset tulee lähettää 28.6.2012 mennessä
sähköisesti osoitteella: www.pudasjarvi.fi tai osoitteella Pu-
dasjärven kaupunki/sivistyslautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi. 
Lisätietoja päivähoitotoimistosta puh. 040 504 3241.

MB E220CDiA ilmast. xenon, ym -10 39500€
Volvo C30 1.6D aj.97tkm ilmast. -07 16500€
Ford Mondeo 2.0TDi Ghia farm aj.162tkm
ilmast. 1omist. navi -08 15900€
VW Golf 1.4i aj.50tkm ilmast. 1-omist. -08 15900€
Mini Cooper S 163hv aj.150tkm ilm. -04  14900€
Ford Mondeo 1.8TDCi farm, ilm.. 1-omist.-08 14500€
MB E200 CDiA -05 13900€
MB B180 CDiA ilmast. -05 13900€
MB C220 CDiA sportcoupe aj.190tkm ilmast.  
 -02 13500€
VW Pasat 2.0TDi DSG farm. ilmast. xen. -06 12950€  
BMW 320D Touring ilmast. -04 11900€
MB SLK 200 aj.165tkm ilmast. -99 11900€
Audi A6 1.9TDiA  -04 11800€ 
Mini One 1.6i aj.86tkm ilmast. -02 11800€
Saab 9-5 2.0T farm. aj.170tkm ilmast. -05 11500€
VW Passat 1.9TDi ilmast. aj.230tkm -05 11500€
Saab 9-3 1.9TDi farm ilmast. -06 10900€
Chrysler Grand Voyager 3.3iA aj.130tkm ilmast.  
 -03 10500€
Peugeot 407 1.6HDi farm aj.180tkm ilm.-05 8900€
VW Passat 1.9TDi 130hv farm. ilm. -04 8900€
Volvo S60 2.4i ilmast. -02 7900€
Renault Clio 1.2i aj.70tkm ilmast. -06 7900€
Mazda 6 1.8i ilmast. -05 7900€
Chrysler Voyager 2.5TD ilmast. -03 7850€
Peugeot 307 1.6HDi Farm ilmast. -06 7500€
Peugeot 206 1.4i aj.106tkm -06 6900€
Chrysler PT Cruiser 2.0iA aj.143tkm ilm. -02 6900€
Volvo S80 2.4i ilmast. -01 6900€
Mazda 3.1.6D -04 6900€
Toyota Corolla 2.0D4D ilm. aj.200tkm  -03 6850€
Nissan Almera 1.5i aj.135tkm ilmast.  -03 6500€
Smart Fortwo A 0.6 aj.67tkm ilmast. -03 5990€
Citroen C4 Coupe 1.6i  -05 5900€
Volvo S40 2.0T ilmast. -01 5900€
Nissan Almera 1.8i ilmast. -02 5950€
Renault Espace 2.0i aj.180tkm il.  -02 4900€
Audi A4 2.8iA Avant quattro -97 4500€
Renault Laguna 1.8i ilmast. -01 3900€
Citroen C5 1.8i farm ilmast. -02 3900€
Renault Clio 1.2i -03 3900€
MB C220i aj.230tkm -94 3900€
Skoda Octavia 2.0GLX -00 3850€
Seat Cordoba 1.4i aj.170tkm -02 3500€
VW Passat 1.8i -99 3450€
Fiat Stilo 1.2i aj.164tkm -02 2950€
Opel Astra 1.8i Farm -01 2500€
VW Polo 1.4i aj.180tkm -98 2450€
Fiat Marea 1.6i farm. -99 1900€
VW Transporter 1.9TDi -07 15500€
Fiat Scudo 2.0JTD ilmast. -07 11900€
VW Westfalia California 2.4D retkeilyauto  -92 9900€ 

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16

Ark. 9-17 LA 10-14
Puh:08-344134, 0400-430910, 040-555 2227

www.oulunautoporssi.fi 

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

23.6. JUHANNUSTANSSIT 
klo 21.00-02.00

Maan kuululla parketilla
SOLISTIYHTYE

KETOLA & WITIKAINEN

TERVETULOA UUDISTUNEESEEN HUVIKESKUKSEEN
Maran Karaoke (K-18)     Lippu 16€ / 8€ DJ JOHNNY WILDE
30.6. Henri Stenroth         6.-7.7. JYRKKÄROCK

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvilehti.fi

Pudasjäven Nuorten Tuki 
ry:n kevätarpajaisten arvon-
ta suoritettiin maanantaina 
11.06. Pudasjärven poliisi-
asemalla. Minikannettavan 
tietokoneen voitti nro:lla 163 
Teuvo Perätalo, kaasugrillin 
voitti nro:lla 13 Rauni Nie-
mi  ja pääpalkinnon Nikon 
järjestelmäkameran kahdel-
la objektiivilla voitti nro:lla 
1075 Elli Outila. Kiitos ar-
pajaisiin osallistujille ja kii-
tos K-Supermarketille arvan 
myyntipaikasta. Hyvää ke-
sää kaikille!

Kari Koivula  
Nuorten Tuki ry:stä

Kevätarpajaisten arvonta

Arvotut tuotteet jaettiin voittajille K-Supermarketin tuulikaapissa. Kuvassa vasemmalta: 
Teuvo Perätalo, Rauni Niemi, Elli Outila ja Kari Koivula.

Myydään tai vuokrataan
3 h + k 74,5 m2
Pudasjärven keskustassa

Saneerattu valoisa huoneisto,
 ensimmäinen kerros

Putkiremontti tehty talossa. Vapaa heti!
Hinta vain 43.000 euroa (60.000 velaton)

Tiedustelut puh 0400 - 522 501
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Tule käymään niin tehdään kartoitus kohteestasi ja 
tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Luotettavasti paikalliselta !

Säästä rahaa ja luontoa
 Kauttamme NIBE maalämpöpumput ja

aurinkokeräinpaketit uudis- sekä saneerauskohteisiin.

Liitä NIBE aurinko-
keräimet vanhan 
järjestelmäsi 
rinnalle ja anna 
auringon kerätä 
ilmaista energiaa 
suurimman osan 
vuodesta.
Innovatiivisen
rakenteensa

ansiosta keräin on erittäin kevyt ja hyöty-
suhde erittäin korkea.

Juhannusaattona perjantai 22.6. olemme suljettuna!

Edistyksellisillä NIBE 
maalämpöpumpuilla 
voit säästää jopa 
80 % lämmitys-
kuluissasi. Uuden, 
ennennäkemättömän 
värinäytön ansiosta 
voit säätää lämpö-
pumppusi toimintaa 
helpommin kuin 
koskaan. Kaiken lisäksi uudet pumppumallit 
ovat markkinoiden hiljaisimmat.
NIBE maalämpöpumpun 1.7-31.8.2012
välisenä aikana ostaneille keruupiirin täyttöryhmä 
veloituksetta!

MARIKA VAPAAVUOREN

huikea farssikomedia
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HEI.. TÄMÄ FIRMA ON
MYYTY KIINAAN!?!

Rooleissa mm.
- Heikki Hela - esko roine - minka kuustonen - lari halme -

- ritva jalonen - Aaro Wichmann -

2. Yrittäjien väliaikakahvit 27 euroa/hlö
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- mansikkaleivos + kahvi/tee
- Tarjoilut väliajalla Telakkaravintolassa

1. Yrittäjä VIP 50 50 euroa/hlö
- tervetuliaisdrinkki
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- runsas salaattipöytä sis. lämpimän ruoan
- ruokajuomana vesi
- VIP50 -ruokailu alkaa klo 17.00

Näytös alkaa

klo 19.00

Kaikki tilaukset tehtävä ennakkoon sähköpostilla: mia@merioulu.fi . Tiedustelut puh: 050-338 3616.

Toppilan Möljällä Pe 20.7.2012

- Ohjelmaa kaikille Toppilan Möljällä - www.merioulu.fi

3. Yrittäjien teatteri-ilta  23 euroa/hlö
- teatterilippu
- näytelmän käsiohjelma
- Näytelmä alkaa klo 19.00

- YRITTÄJÄILTA  -

Yrittäjäpaketit:

13.7.2012 - 5.8.2012


