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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uudet ravintolayrittäjät 
Syötteen luonto-

keskukseen s.8

Neljännet MP-Huippu-
ajot Iso-Syötteellä s.10

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

TRACKER
esittelypäivä

3.8. klo 11-17

Paikalla Trackerin asiantuntija

Yhdessä hyvä tulee.

HIPPO - YLEISURHEILU
MESTARUUSKISAT

Maanantaina 6.8. klo 18.00 Suojalinnan kentällä

Kaikille kilpailijoille mitalit ja kisajuomat.
Parhaat palkitaan. Paikalla myös arvontaa
ja kioski sekä pomppulinna!

Kisat järjestää Pudasjärven Osuuspankki
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Sarjat tytöt ja pojat:

2007 ja myöh. synt. 40m, pituus, pallo
2005 - 2006 synt. 40 m, pituus, pallo
2003 - 2004 synt. 40 m, 1000 m, korkeus
2001 - 2002 synt. 60 m, 1000 m, kuula
1999 - 2000 synt. 60 m, 1000 m, kuula

Ilmoittautumiset 3.8. mennessä numeroon
0400-346097/Heino Ruuskanen tai sähköpostilla:
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Ei jälki-ilmoittautumisia.

Pudasjärven
apteekki

Kauppatie 1,
Ma-pe 9-18, La 9-14

www.pudasjarvenapteekki.fi

Katso
Apteekin 

tarjoukset
3 sivulta!

Seuraavat vastaanottoajat:

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 2.8., to 9.8., to 16.8.

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

040 821 1819

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

NAUTA-SIKA JAUHELIHA 
20% 400g

VENÄLÄINEN
MEETVURSTI SIIVU 450g

VALKOSIPULI
VENÄLÄINEN SIIVU 170g

AAMIAISSÄMPYLÄ
HALKAISTU 7 kpl / 420g

KORVAPUUSTIT
6 kpl / 300g

KIROILEVA SIILI
COLLEGETUNIKA

PUUTARHA PATSAATNIEMITALON LEIPÄJUUSTO
PAKASTE 250g / puolikas

COLLEGETAKKI

BEAVERS PIENTEN LASTEN 
FARKUT

MIESTEN
COLLEGEPUSERO

1,49pss

MUUMI HAALARI

10,-
4 kpl

34,90 MIESTEN
COLLEGEHOUSUT

3,99pkt

1,39pkt

2,49pkt

1,99pss

22,90

25,-

23,50
18,9024,80

-30%

18,9016,90



2 3nro 31PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.8.2012 1.8.2012nro 31

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

Lämmin kiitos Teille kaikille, jotka kunnioititte
rakkaamme
Rauha-Maria Pirin
muistoa ja otitte osaa suruumme.

Kiitämme Honkakodin ja Kurenkartanon
henkilökuntaa äitimme hyvästä hoidosta.
Suuri kiitos myös äidin ystäville  tuesta hänen
sairautensa aikana.

Lapset perheineen

Keniassa työtä tehneet Pu-
dasjärven seurakunnan ni-
mikkolähetit Mika ja Han-
na-Leena Piittala saapuivat 
Hilturannan leirikeskuk-
seen tiistaina 24.7 kertomaan 
työstään. Piittalat viihdyt-
tivät päivällä rippileiriläi-
siä kokemuksillaan ja illalla 
klo 18 oli yleisölle avoin ti-
laisuus.

Laviasta kotoisin ole-
vat Piittalat ovat Sley:n eli 
Suomen luterilaisen evan-
keliumiyhdistyksen lähet-
tejä, joilla oli nimikkolä-
hettisopimus Pudasjärven 
seurakunnan kanssa. En-
nen Kenian-matkaa he ovat 
työskennelleet mm. egypti-
läisessä orpokodissa diako-
niopintojensa lomassa sekä 
Ruotsissa siirtolaistyössä.

Piittalat viettivät neljä ja 
puoli vuotta Keniassa, Nai-
robin kaupungissa päivän-
tasaajan polttavan auringon 
alla tehden lähetystyötä ma-
sai- ja samburu- heimojen 
parissa. 

-Lähetystyö on muuta-
kin kuin vain kristinuskon 
opin mukaista lähetyskäs-
kyn noudattamista ja ope-
tusta kristinuskosta. Se on 

Nimikkolähetit Piittalat
vierailivat Pudasjärvellä

myös muun muassa tasa- ja 
ihmisarvon opettamista, ter-
veystietovalistusta ja yksi 
tärkeimmistä on tyttöjen ja 
naisten paikoin hyvin hei-
kon aseman parantaminen. 
Kyliin rakennetaan kirkkoja 
ja näiden yhteyteen kouluja 
ja kristinuskon opetus aloi-
tetaan aivan perusasioista.

– Heimolaiset ottivat kris-
tinuskon omakseen ja useina 
päivinä järjestettiin joukko-
kastetilaisuuksia. Ne olivat 
hyvin vaikuttavia ja herkis-
täviäkin tilaisuuksia, kertoi 

Mika Piittala.
Viimeksi Piittalat vie-

railivat Pudasjärvellä kaksi 
vuotta sitten. Tämän vuoden 
aikana he ovat kiertäneet 
kaikkiaan 17:sta seurakun-
nassa kertomassa työajas-
taan Keniassa. Suurin osa 
seurakuntavierailuista teh-
tiin jo talvella ja keväällä. 
Pudasjärven seurakunta oli 
Piittaloiden viimeisin ja sa-
malla pohjoisin vierailukoh-
de.

Elisa Liukko

Mika Piittala kertomassa lähetystyöstä Hilturannassa 24.7 järjestetyssä Kenia-illassa

Sley:n lähetit Hanna-Leena ja Mika Piittala viettivät neljä 
ja puoli vuotta Keniassa

Nykyään puhutaan paljon kirkosta ja sen tehtävästä. Hengelli-
syys on saanut uusia muotoja maailman uskonnoista. Raamatun 
sanomaan uskotaan yhä vähemmän. (Gallup Ecclesiastica -tutki-
mus vuonna 2007) Monet kysyvät aivan aiheesta, mihin olemme 
menossa? 

Kesän aikana olen seurannut yhteiskunnan tapahtumia kiin-
nostuneena. Olenhan lomalla ja minulla on aikaa. Papin pitää seu-
rata maailman tapahtumia. Ihmiset kysyvät usein papin mielipidet-
tä myös tämän elämän ongelmissa ja pitää olla valmius keskustella. 
Monen loma loppuu lyhyeen ja yhteiskunnan rattaita pitää taas 
pyörittää. Miten jaksan? Miten suomen kansa jaksaa?

Apostolit tervehtivät usein seurakuntaa tervehdyksellä ”Ju-
malan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja 
rauha olkoon teille.” Sanat sisältävät sen, jota ihmisen kaipaa. Sil-
loinkin yhteiskunta oli monijumalainen sekä elämästä tuli usein 
selviytymiskamppailua. Ihmisen jaksamisella on rajat. Fyysinen jak-
saminen oli ennen tiukemmassa, kun taas nykyään henkinen jak-
saminen ei ole aina itsestään selvää.

Kristinuskon sanoma laittaa ajattelemaan omaa jaksamista. 
Onko elämälläni suunta ja tarkoitus? Ihmisen suurin ja vaikein 
tehtävä on oman rajallisuuden näkeminen ja hyväksyminen. Elä-
män ja kuoleman raja ylitetään silmänräpäyksessä ja se voi tulla 
yllättäen. Jokaisena päivänä kuolevat pois sen päivän tapahtumat. 
Jokainen hyvästijättö muistuttaa kuolemaa. Eroamme toisistam-
me ja olemme yksin. Kristinusko ei jätä ihmistä pulaan elämän ki-
peissä kysymyksissä, vaan antaa vastauksen. Jeesuksen puheissa 
toistuu lähes aina sanat iankaikkisesta elämästä ja hän lupaa ar-
monsa nöyrille.

Jeesuksella oli ja on kaikki valta, jota hän käytti armahtamalla 
ihmisiä ja antamalla kaikki synnit anteeksi. Onko armolla kysyn-
tää ja tarvetta sinun elämässä? Jumalan valta antaa synnit anteek-
si, ei jäänyt vain kuolleeksi kirjaimeksi Raamattuun. Jumala Poika 
siirtää vallan evankeliumin ilosanomasta seuraajilleen. ”Ottakaa 
Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat an-
teeksi annetut.” Iankaikkinen Jumalan Sana ja Hänen armonsa on 
meidän turvanamme elämässä ja kuolemassa tämän ajan keskellä.

      Jaakko Sääskilahti

Loma loppuu

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 5.8. klo 
10, Kimmo Helomaa, Keijo 
Piirainen, Rätyväkkärä: Tui-
ja Puurunen – laulu, 10-kieli-
nen kantele & altto- ja barito-
nitorvi, Sanni Kopo – viulu, 
jouhikko & laulu, Juha Järvi-
nen – harmooni, nokkahuilu 
& laulu. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit mu-
seolla ja Rätyväkkärä esiin-
tyy kahvien jälkeen. Taksi 

kirkkoon lähtee seurakunta-
kodilta 9.30, kyydin hinta 3 € 
edestakaisin.
Kesäkahvila torstaisin klo 
12-14 kirpputorin tiloissa 
(Pappilantie 7).
Piispan sauvakävely la 25.8. 
Oulussa.  VI Piispansauva-
kävely kutsuu kaikkia ikään 
ja kuntoon katsomatta iloi-
seen liikunta- ja yhdessäolo-
tapahtumaan syyskauden 
alkaessa.  Lähtö klo 9 seura-
kuntatalolta ja paluu n. klo 
17.30. Kävelyn päätteeksi tu-
tustumme Piispan taloon ja 
nautimme hyvästä ruuasta. 
Retken hinta on 20€, sis. ruu-
an ja matkan. Ilmoittautumi-
set 17.8. mennessä kirkko-
herranvirastoon.
Nuotioilta: Paukkerinharjul-

la Hautapahdalla ke 1.8. klo 
18, Kipinän koululla to 2.8. 
klo 18, Kuren kylätalossa ma 
6.8. klo 19, Metsälän kyläta-
lossa ti 7.8. klo 19 ja Puhok-
sella Nurmelan rannassa to 
9.8. klo 19.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Hirvaskosken ry:llä su 
5.8. klo 13 ja 18 (Jukka Aik-
kila, Jari Hintsala). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 5.8. klo 
17 (Mikko Karjalainen, Vesa 
Turpeinen)
Kastettu: Elmeri Mikael Lii-
kanen, Lilli-My Inkeröinen
Avioliittoon vihitty: Aki Ta-
pio Ojala ja Heli Johanna Sa-
rajärvi
Haudattu: Matleena Martti-
la 89 v, Jalo Peltoniemi 59 v, 
Esko Aukusti Keränen 58 v

DIAKONIAN VIRKA

Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä
virkatutkinto. Työnkuva sovitaan työnjakokirjalla. Valitun tulee 
kuulua ev.-lut.kirkkoon . Oman auton käyttömahdollisuus on 
välttämätön.  Seurakunnalla on tarjota tarvittaessa asunto.
Palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
mukainen. Peruspalkka on 2222,63 euroa, lisäksi voidaan maksaa 
vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa enintään 15 % 
peruspalkasta.

Virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Virka täytetään 1.10.2012 lukien tai
sopimuksen mukaan ja siinä on kuuden kuukauden koeaika.

Tiedusteluihin vastaa diakoni Leena Loukko, 0400 866 480,
leena.loukko@evl.fi ja vs. kirkkoherra Kimmo Helomaa,
0400 225 055, kimmo.helomaa@evl.fi. Tietoa Pudasjärven
seurakunnasta löytyy myös kotisivuiltamme
www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen 
tulee lähettää 31.8.2012 klo 12.00 mennessä joko kirjeitse osoit-
teeseen Pudasjärven seurakunta, PL 58, 93101 Pudasjärvi
tai sähköpostitse osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi.
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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

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)Veteraanitalkoolainen

Juhani Rajavaara.

Ella Liinamaa numero 341, Henriikka Haapasalo ja Aurora Näsi SK Pohjantähdestä 
sekä Sini Koivunen numerolla 335 Ylikiimingin Nuijamiehistä kertoivat että oli rankka 
mutta kiva kisa. Ykkös- ja kakkosrastit olivat tytöillä hakusessa.

Lauantai-iltapäivän 28.7 hel-
teessä starttasi runsaslu-
kuinen suunnistajajoukko 
kaksipäiväisiin suunnistuk-
sen SM-esikisoihin Syötteen 
monipuolisessa ja haasta-
vassa maastossa. Lauantai-
na kilpailtiin keskimatkoilla 
ja sunnuntaina pitkillä mat-
koilla. Järjestelyistä vasta-
sivat Pudasjärven Urheili-
joitten suunnistusjaoston ja 
oululaisen SK Pohjantähden 
talkooporukat yhteisvoimin. 

Ratamestari Timo Karp-
pinen oli laatinut normaa-
lista poikkeavat radat, 
missä koeteltiin nykykilpai-
luissa harvemmin vaadittu-
ja suunnistajien ehdottomas-
ti hallittavia osa-alueita mm. 
suunnassakulkua sekä mat-
kanmittausta. Näiden puu-
te tai käyttämättä jättäminen 
aiheuttikin suuria ajallisia 
eroja varsinkin ensimmäise-
nä kisapäivänä. Toisena ki-
sapäivänä monet olivat ot-
taneet edellisen päivän opit 
opikseen ja selviytyivät ra-
doista taidollisesti parem-
min. Sunnuntain kostea ja 
lämmin sää sekä pitkät ra-
tamatkat toivat toisenlaisen 
haasteen mm. nestetankka-
uksen huomioimisena riittä-
västi ennen kisaa. Kisoihin 
osallistui yli 300 suunnista-
jaa.

SM-suunnistuksen esikisat Syötteellä

Miesten pääsarjassa kah-
den päivän yhteistulosten 
mukaan tanskalainen Tue 
Lassen oli voittaja. Vaaja-
kosken Terän Jani Lakanen 
kulutti aikaa 1.23 minuut-
tia enemmän, kolmas oli ke-
mijärveläislähtöinen, mutta 
Lohjalaista Deltaa edustava 
Matti Kivelä, häviten toiseen 
sijaan vain 15 sekuntia.

Naisten pääsarjassa SK 
Pohjantähden Heini Wenn-
man oli ylivoimainen voit-
taja yli 9 minuutin erolla 
MS Parman Maija Sianojaan. 
Kolmas oli Vehkalahden 
Veikkojen Salla Töyrylä.

Kilpailun johtaja Heino 
Ruuskanen Pudasjärven ur-
heilijoista kertoi, että täl-
laisten kisojen järjestelyssä 
menee vuosi. Hänen toimi-
alansa on lähinnä hallinto, 
johon liittyy muun muassa 
järjestelypalavereja, markki-
nointia, maastolupien hank-
kimisia ja karttojen tekoa. 
Ne tosin hoiti ammattinsa 
puolesta entinen suunnistaja 
MM- tasolta SK Pohjantäh-
den Timo Karppinen.

-Hyvä talkooporukka on 
ihan a ja o. Ilman heitä ei tä-
män tason kisoista pienel-
lä seuralla olisi toivoakaan, 
kommentoi Ruuskanen. Hän 
oli oikein tyytyväinen ki-
soihin ja kaikki on sujunut 
kommelluksitta. 

-Ensi vuoden isot SM-ki-
sat ovat oma haasteensa, 
mutta ei se pelota eikä jänni-

tä, vastasi Ruuskanen kisa-
jännityskysymykseen. 

Vauvasta vaariin
Suunnistus on koko per-
heen, jopa suvun harrastus. 

–Tällä kertaa vanhin 
osanottaja oli yli 80-vuotias 
ja nuorin kisailija 8-vuotias, 
kertoi eräs pudasjärveläinen 
suunnistuksen aktiiviharras-
taja, jonka koko perhe niin 
ikään suunnistaa. Nyt olivat 
vain heidän juniorit maas-
tossa, äiti ja isä talkoilivat 
maalialueella. Tällä kertaa 
ei ollut perhesarjoja, mut-
ta siitä huolimatta oululai-
sella 7-vuotiaalla Pilvi Hola-
palla veri vetää niin vahvasti 
maastoon, että isän kanssa 
piti käydä 2,4 km:n rata kier-
tämässä. 

Talkoolaisilla suuri 
rooli 
Talkoolaisista lähes kaik-
ki harrastavat jossakin mää-
rin suunnistusta. Toimit-
tajakin pääsi käymään 
metsässä ammattilaisen 
kanssa ja hienolta se tuntui. 
PudU:n suunnistusjaoston 
yksi ahkerimmista talkoo-
laisista on 82-vuotias Juhani 
Rajavaara, joka on ollut pe-
rustamassa Pudasjärven Ur-
heilijoitten suunnistusjaos-
toa 60-luvulla sekä toiminut 
alkuaikoina jaoston puheen-
johtajana. Tietenkin hän on 
myös suunnistanut ja jatkaa 

Talkoolaisia ruokatauolla Taisto Luukkonen, Mikko Lukkarinen ja Jouko Keskiaho, Mir-
ja Keskiaho, Raija Anttonen, Heino Ruuskanen ja Lauri Suorsa.

Maaliin saapuu PudU:n 
Oskari Jokikokko numero 
291 rinnassaan.

edelleen harrastusta kesä-
keskiviikkoisin iltarasteilla 
sekä kansallisissa suunnis-
tuskilpailuissa. Talvisin Ra-
javaara hiihtää ja syksyisin 
hirvet kutsuvat häntä met-
sän siimekseen. Umpihanki-
hiihdoissa on hänellä myös 
aina toimitsijarooli. Tällä 
kertaa Jussi piti huolta pesu-
paikan veden riittävyydestä.

Maalialueella on monen-
laista huoltoa kilpailijoitten 
hyvinvoinnin ylläpitämisek-
si. Ravitsemuspuolesta huo-
lehti PudU:n väki ja kuulu-
tuksesta ja tulospalvelusta 
puolestaan SK Pohjantähti. 
Keittiö valmisti ruokaa jota 
tarjoiltiin ruokasalissa. Ulko-
na oli kahviteltta ja muksu-
la pieniä kisavieraita varten. 
Talkoolaiset kertoivatkin, 
että kesät menevät kiertäen 
kun lapsia kuljettaa kisoissa, 
vaikka ei itse aina osallistui-
sikaan kisaan.

Myös SPR:n Pudasjärven 
osaston ensiapuryhmä päi-
vysti kisapaikalla. Mahdol-
listen maastoon jääneitten 
osalta on aina laadittava vi-
ranomaisten hyväksymä pe-
lastussuunnitelma, joka to-
teutetaan ensin omin voimin 
ja jos se ei tuota tulosta, al-
kaa viranomaisetsintä.

Terttu Salmi

Apteekkisi suosittelee
TARJOUKSET VOIMASSA 31.8.2012 ASTI

Favora Strawberry  
Shower gel 150 ml
VIELÄ ERÄ VIRKISTÄVÄÄ
MANSIKANTUOKSUISTA
SUIHKUGEELIÄ

5,60 € (37,33 €/l)
(norm. 8,55 €)

Aqualan Plus 200 g
Perusvoide päivittäiseen ihon
kosteutukseen

9,80 € (49,00 €/l)
(norm. 11,35 €)

Multivita-              
kalenterikampanja
Osta Multivita kampanjatuote,
saat perhekalenterin kaupan
päälle!

Puh 08 821 185 Kauppatie 1  Ma-pe 9-18 La 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

        Avoinna: Ma-To 10-17, Pe 10-19, La 10-14
AarreArkku

JOKAISELLE JOTAKIN!

www.AarreKauppa.net

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AUTOKOULUKURSSIT ALKAVAT
• B kurssi ma 6.8. klo 17

• Mopokurssi ma 13.8. klo 15

KAUPPATIE 5  PUH. 0400 537 550
TERVETULOA!
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Pudasjärven keskustassa 
on heinäkuun alusta lähti-
en toiminut Kyytipoika-ni-
mellä liikkuva palvelulinja-
bussi, joka on ensimmäinen 
Pudasjärven keskustassa ja 
taajamassa ajava palvelu-
linjan bussi. Sivukylille on 
jo liki kymmenen vuoden 
ajan ajanut Pitäjäkerttu-ni-
mellä tunnettu palvelulinja. 
Kyytipoika on kolmivuoti-
nen, osittain ELY:n rahoitta-
ma kokeiluhanke. Ajopäivät 
ovat maanantaisin, keski-
viikkoisin ja perjantaisin aa-
mulla ja iltapäivällä ajoreitin 
Iijoen kummallakin puolella. 
Reitit on suunniteltu katta-

Kyytipojan kyydissä ympäri keskustaa
maan mahdollisimman laaja 
alue, jotta se tavoittaisi reitil-
lään mahdollisimman monet 
ihmiset ja paikasta toiseen 
liikkuminen olisi helppoa. 
Aikataulut on suunnitel-
tu siten, että ihmiset voivat 
aamu- ja iltapäivävuorojen 
välissä hoitaa asioitaan ky-
lällä. Päivälippu maksaa 
kaksi euroa, kuukausilippu 
15 euroa.

Itse Kyytipoika on viime 
vuoden mallia oleva pikku-
bussi, joka sisältää 15 istu-
mapaikkaa ja 2 invapaikkaa, 
myös lastenrattaat mahtuvat 
mukaan. 

– Palveluun pyritään 

panostamaan varaamal-
la siihen aikaa ja erityises-
ti vanhusten ja liikuntara-
joitteisten tarpeet on pyritty 
huomioimaan. Bussin por-
taat ovat tavallisia busseja 
matalammalla, joten bussiin 
nouseminen on helpom-
paa. Bussin takaosassa on 
siltaliuska, jota pitkin pyö-
rätuolilla liikkuvat pääse-
vät helposti bussiin, kertoo 
Nevakiven toimitusjohtaja 

Pudasjärven keskustassa ja taajamassa on heinäkuun 
alusta lähtien ma, ke ja pe kiertänyt Kyytipoika-palvelu-
linjabussi

Mikko Nevakivi esittelee bussin takaosassa olevaa silta-
liuskaa, joka helpottaa liikuntarajoitteisten bussiin nou-
sua ja pois tuloa.

Aamupäivän ajoreitti  
Jonguntie 9.00
Laiduntie 9.50
Mäntytie 9.10
Koivutie 9.13
Pappilantie  9.15
Kurentie 9.20
Juhontie 9.25
Kauppatie  9.30
uimahalli 9.35
Törrönkangas 9.50  
Juhontie 12.30
Kellokangas 10.00  
Keskusta 12.35
Suojalinna 10.05  
Uimahalli 12.40
Pietarila 10.10  
Pietarila 12.45
uimahalli 10.15  
Suojalinna 12.50
keskusta  10.20  
Kellokangas 13.00
Juhontie 10.25

Iltapäivän ajoreitti
uimahalli 11.40
Kauppatie  11.45
Juhontie 11.50 
Kurentie 11.55
Pappilantie  12.00
Koivutie 12.05
Mäntytie 12.10
Laiduntie 12.15
Jonguntie 12.25
Juhontie 12.30
Keskusta 12.35
Uimahalli 12.40
Pietarila 12.45
Suojalinna  12.50
Kellokangas  13.00
Törrönkangas  13.10
Uimahalli 13.20

Mikko Nevakivi, jonka mu-
kaan ihmiset ovat käyttäneet 
Kyytipojan palveluja jonkin 
verran. Kesäaikaan on aina 
hiljaisempaa, kuin muina 
vuodenaikoina. 

– Odotellaan nyt ainakin 
syksyyn asti ja katsotaan sit-
ten miten homma lähtee rul-
laamaan!

Elisa Liukko

Soita heti!
Ilmainen

mittaus ja
arviointi-
palvelu

• Profiilit laajasta valikoimastamme

• jopa 20 v. takuulla

• Halutessasi saat katon myös valmiiksi asennettuna

• Asennustyö tehdään siististi ja ajallaan –
   myös asennustyölle kattava takuu

• Veroetu yksityisille ja taloyhtiöille
Puh. (08) 5634 700, Teppolantie 4, Kempele 
www.profiilikeskus.fi

Kun haluat
hyvän
peltikaton,
luota laatuun
ja osaamiseen
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Lämmin kesätuuli on hellinyt 
Ranuan kristillisen kansan-
opiston 25-vuotisjuhlaseu-
rojen seuravieraita 27-29.7. 
Heitä oli lauantaina 28.7 illal-
la tehdyn laskennan mukaan 

Ranuan kristillisen kansanopiston 25-vuotisjuhlaseurat: 
Runsas väkimäärä yllätti järjestäjät myönteisesti

22000, enemmän kuin kos-
kaan ennen. Järjestelyt ovat 
sujuneet hyvin. Seurojen pää-
tarkoitus evankeliumin kuu-
leminen ja siitä virkistymi-
nen on toteutunut. 

Lauantaina vietettiin seu-
rateltassa Herran Pyhää Eh-
toollista, jolle osallistui en-
nätysmäärä 5650 henkeä. 
Lauantaina illalla kuultiin 
opistolaisten kokemuksia. 
Illan päätteeksi opiston en-
simmäinen rehtori Timo 
Tuomisto piti valmistellun 
puheenvuoron, jossa hän 
keskittyi kuvaamaan mitä 
kaikkea opistoseurojen tun-
nuksen ”Herra siunatkoon 
sinua” (4.Moos. 6:24)  voi-
daan ajatella sisältävän. Her-
ran siunaus näkyi opiston al-
kuvaiheissa ja se on näkynyt 
25 toimintavuoden aikana. 
Herra on luvannut siunauk-
sensa seuraavan läpi aikojen.

Sunnuntaina seurateltas-
sa vietettiin sanajumalan-
palvelus klo 10. Jumalanpal-
veluksessa saarnasi Hannu 
Ojalehto ja liturgina toimi 
Jukka Kolmonen.  Sunnun-
taipäivän evankeliumiteks-
tissä Jeesus opetti kansaa 
temppelissä. Viisas rakenta-
ja rakentaa kalliolle, tyhmän 
rakentajan rakennus sortuu. 

Seuroissa on puhunut 
myös amerikkalainen John 
Stewart. Hän kuvasi puhees-
saan rakkautta joka rakastaa 
kuolematonta sielua. Näistä 
Jeesus halusi kertoa viimei-

sillä hetkillään. Rukouksem-
me on, että rakas Isä antaisi 
minulle sellaiset korvat, joil-
la voisin kuulla Pyhän Hen-
gen opetusta seurakunnassa. 
Nettiradion kautta opisto-
seuroja on kuunneltu aina 
Australiassa saakka. 

Opistolla on paljon 
sydänystäviä 
Opiston rehtori Eero Nuoli-
oja käytti sunnuntaina päi-
vällä puheenvuoron opiston 
syntyvaiheista ja nykypäi-
västä. Hän mainitsi puhees-
saan tuntevansa kiitollisuut-
ta niitä henkilöitä kohtaan, 
jotka vaikuttivat siihen, että 
opisto saatiin aikaan. Erityi-
sesti hän muisti puheessaan 
ranualaista kunnallisneuvos 
Väinö Lohea, jolla oli kir-
kas näky siitä, miten tärkeää 
työtä kristillisyyden kansan-
opistoissa tehtiin. Hän kiit-
ti lämpimästi kaikkia hank-
keessa mukana olleita.

Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on antanut opistolle 
toistaiseksi voimassa olevan 
ylläpitämisluvan 1.1.2012 al-
kaen. Anomus valmisteltiin 
yhdessä Reisjärven ja Jäm-
sän opistojen kanssa.

Erityisen hyvää on mi-
nisteriön päätös opistojem-

me koulutustehtävästä. Ku-
luneet 25 vuotta ovat olleet 
siunauksen virrassa kulke-
mista. 

Päätoimikunnan puheen-
johtaja Mikko Kälkäjä, va-
rapuheenjohtaja Eero Lahti-
nen ja sihteeri Petri Kulmala 
onnittelivat juhlivaa opistoa 
rehtorin puheen jälkeen. On-
nittelun olivat vastaanotta-
massa rehtori Eero Nuolioja 
ja kannatusyhdistyksen pu-
heenjohtaja Antti Paananen.

Palvelut ovat 
toimineet moitteetta
Opistoseurat päättyivät sun-
nuntaina. Vaikka osa seu-
raväestä oli jo kotimatkalla, 
sunnuntaiaamuna arvioi-
tiin alueella olevan yli 20 000 
henkeä. Päivän aikana tuli 

myös uusia seuravieraita.
Opistoseurojen järjeste-

lystä vastannut päätoimi-
kunnan puheenjohtaja Mik-
ko Kälkäjä totesi, että runsas 
väkimäärä, enimmillään päi-
väkävijät mukaan luettuna 
jopa 25 000, oli positiivinen 
yllätys ja testasi järjestäjien 
taidot. Erityispiirteenä oli 
tänä vuonna myös se, että 
seuravieraita tuli jo vuoro-
kautta ennen kentän viral-
lista avaamista.  Opiston 
talouden tukemisessa opis-
toseuroilla on myös suu-
ri merkitys. Tämän vuoden 
järjestelyistä ovat vastanneet 
Haukiputaan, Iin, Kiimin-
gin, Yli-Iin ja Ylikiimingin 
rauhanyhdistykset. 

Rauni Nokela

Järjestävien rauhanyhdistysten edustajat ja seuraväki 
onnittelevat Ranuan kr. kansanopistoa 25 toimintavuo-
den täytyttyä. Myös opistoseuroja on vietetty 25 kesänä.
Vasemmalta Petri Kulmala, Eero Lahtinen, Mikko Kälkä-
jä, Antti Paananen ja Eero Nuolioja.

Herran Pyhää Ehtoollista vietettiin lauantaina seura-
teltassa; ehtoolliselle osallistui ennätyksellinen määrä, 
5650 seuravierasta. Jakajina toimi 15 pappia ja avus-
tajaa. Ehtoollisen jaossa vasemmalta Esko Löppönen, 
Seppo Lohi, Antti Paananen (takana),  Hannu Ojalehto, 
Jorma Kiviranta ja Erkki Ilvesluoto. 

Ranualla oli käytössä suviseurateltta johon sopii 3500 
henkeä.

 Erämaan markkinoiden kävijämäärä nousussa
Järjestyksessään toiset Erä-
maan markkinat pidettiin 
Syötteen Luontokeskukseen 
piha-alueella lauantaina 28.7. 
Tapahtuman päävastuun 
kantajana toimi Metsähalli-
tus ja Luontopalvelut. 

Myynti ja tuote-esittely-
paikkoja oli 23. Paikalle oli-
si ollut enemmänkin tulijoita, 
mutta markkina- alueesta ei 
haluttu tehdä liian ahtaaksi. 
Paikalla oli pudasjärvisiä ja 
taivalkoskisia käsityönteki-
jöitä, jotka antoivat kaupan-
teon yhteydessä työnäytök-
siä pitkin päivää. Myös muita 
Erämaan markkinoiden hen-
keen sopivia kauppiaita oli 
myymässä tuotteitaan. 

Kävijämäärä arvioitiin 
600-700 väliltä, joka on enem-
män kuin mihin viime vuon-
na yllettiin. Osatekijöiksi kä-
vijämäärän lisääntymiselle 
oli kaksi muuta samanaikais-
ta suurta tapahtumaa kylällä, 
mutta myös jo markkinoiden 
saama nimi sekä kaunis sää, 
joka houkutteli ihmiset kau-
empaakin liikkeelle.

Tänä vuonna markki-
noiden yhteydessä järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa 
leikkimielinen Erämaan ki-
sat kilpailu, joka sopi kai-
ken ikäisille ja kokoisille ja 
osallistujiakin oli runsaasti. 
Pääpalkinnon voittaneet ul-
komaalaiset aikoivat tulla tal-
vella nauttimaan majoituspa-
ketti voitostaan.

Yllätysnumerona oli Kati 
Poijulan esiintyminen, säes-
täjänään Reijo Kossi. Heleä-
äänisen Katin ohjelma oli 
huolella laadittu, sisältäen 
kaikkien tuntemia, hieman 
melankolisia iskelmiä, jot-

ka sopivat kaikkien makuun. 
Puolisen tuntia kestänyt pie-
noiskonsertti sai markkina-
yleisön varauksettoman suo-
sion.

Syötekylän näytelmäpii-
ri esitti hyvinkin huumoripi-
toisen näytelmän ”Sellainen 
Eemeli”, joka irrotti katsojil-
ta raikuvia nauruja ja runsaat 
aplodit. 

Puuveistoksia 
Sotkajärveltä
Sotkajärveläinen Erkki Oja-
la oli tuonut puuveistoksiaan 
näytteille ja myytäväksi. Oja-
la tuskaili järeän kuusitukki-
puun huonoa saatavuutta. 

– Kun saisi jostakin lähis-
töltä edes ylisuuria tyveyk-
siä, joiden pituus olisi metrin, 
puolitoista, isompikokoisia 
veistoksia varten. Puun pitää 
ensin kuivaa ulkovarastos-
sa vuoden puolitoista, ennen 
kuin niistä kannattaa lähteä 
sisällä piilevää veistosta ha-
kemaan. 

Veikko Hyttisen kalankä-
sittelynäytös pisti vanhan-
aikaiset kalankäsittelytaidot 
uudelleen puntariin. Samas-
sa ajassa missä tavallinen 
kuolevainen nyhrää yhden 
ahvenen perkuussa, Hytti-
nen on fileoinut puolenkym-
mentä samankokoista kalaa 
pannuvalmiiksi. Hyvä, et-
tei ehtinyt paistaakin ne val-
miiksi samassa hötäkässä.

Taivalkoskelta Jokijärven-
kyläseuran kojulla sai seu-
rata villan karstaamista joko 
perinteisillä karstoilla tai teh-
dastekoisella karstaimella. 
Kehrääminen suoritettiin pe-
rinteisellä rukilla tai tanska-

laisella pystyrukilla. Kojulla 
oli myynnissä itse leikattua, 
karstattua ja kehrättyä vil-
lalankaa, jotka oli värjätty 
luonnosta löytyvillä väriai-
neilla. Myynnissä oli myös 
leipää, pullaa ja muuta tarvi-
ketta.

Karstaamisen taito 
vaarassa unohtua
Paula Hoikkala esitteli kars-
taamista ja huokaili että oli-
sipa entisvanhaankin ollut 
tuollainen aparaatti käytös-
sä. Se olisi säästänyt naisilta 
lukemattoman määrän työ-
tunteja. 

– Ennen saivat naiset illat 
karstailla ja purkaa puroksia 
kutimiinsa. Nyt kun olisi pe-
lit ja vehkeet niin taito alkaa 
jo unohtumaan. 

Ohjelmassa oli myös opas-
tettuja retkiä ja -ohjelmia, oh-
jattua ratsastusta, kasvomaa-
lausta sekä runsaasti erilaista 
muuta ohjelmaa.

Luontokeskukseen oli 
avattu tilapäin näyttely ”En-
tisaikojen eränkäyntiä - pyy-
tövälineitä pohjoisen selko-
silta” pyyntivälineistä, jotka 
oli kerätty pääasiassa Poh-
jois-Suomesta.   Näyttely 
koostui erilaisista loukuista ja 
karhukeihäistä. Näyttelyn oli 
koonnut ja luovuttanut Vil-
le Vuopio. Näyttely on esillä 
koko syksyn.

Erämaan markkinat jär-
jestäjät ja tapahtumaan osal-
listuneet tahot haluaa kiittää 
kaikkia tapahtumaa tukenei-
ta kuntia, liikkeitä ja asiak-
kaita.

Erkki Riihiaho

Syötekylän näytelmäpiiri esitti näytelmän ”Sellainen Eemeli”.

Syötteen kyläyhdistyksen väellä oli runsaasti tarjottavaa.  
Kuva M. Schroderus

Yllätysesiintyjät. Kati Poijula ja Reijo Kossi.

Markkinaväkeä oli runsaasti. Kuva M. Schroderus. 

Veikko Virkkunen esitteli 
vanhoja pyyntivälineitä. Tällä 
kertaa käsissä on vanha kar-
hukeihäs.

Paula Hoikkala vas. Martta 
Savelius ja Raili Kasurinen 
Jokijärven kyläseurasta esit-
telivät vanhoja villankäsitte-
lytapoja.
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ELMAN PÖYTÄTUULETIN 
9”

LANDMAN GRILLINUOTIO

12”

GRITEN VAALEA WC-PAPERI
56 RULLAA

PREGO SÄHKÖGRILLI 
1600w

AIRAM KYLMÄLAUKUT GRILLAUSKESKUS

ARISTON LÄMMINVESIVARAAJA 
1600w 100l

KATISKAT
GALVANOITU JA VIHREÄ

14,95

39,50

149,-

ELMAN TUULETIN
LATTIAMALLI 16”

OPAL WC-PÖNTTÖ
SAIMME LISÄÄ!

UPONOR
SAUNA- JA MÖKKIKAIVO
1-OSAINEN

HOX!! LOPUT PIHAKIVET EDULLISESTI! 
KYSY TARJOUS!

29,5019,95

49,50

3 kpl.

44,90
3 kpl.

249,-

2 kpl.

259,- 15,-kpl

17,90säkki 129,-

249,-

59,-

65,-
alk.
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Vaidotas Digaitis lähti kah-
della zemaitukai ponilla 
Liettuan Laukuvasta 25.4. 
matkaan. Hän kulki Kalin-
gradin kautta ja 1.5 saavut-
ti Puolan, matkasi Pohjois-
saksan läpi Tanskaan, jossa 
oli kesäkuun alussa. Tans-
kasta matka jatkui Ruotsiin. 
Siellä oli 2000 km matkaa 
Malmöstä Ruotsin napapii-
rille, jonne hän ehti 21.7. Na-
papiiriltä matka jatkui Haa-
parannan kautta Suomeen. 
Pudasjärvelle hän saapui 
Kuivaniemen ja Tannilan 
kautta. Meille Kollajannie-
melle hän tuli 28.7 ja jatkoi 
matkaa 30.7. Matkaa oli ker-
tynyt kaikkiaan 6000 km.

Tavoitteena hänellä on 
kulkea Suomen poikki Imat-
ralle ja jatkaa sieltä Venäjän 
kautta Eestiin, josta Latvian 
kautta kotiin Liettuaan syys-
kuussa.

Ammatiltaan Vaidotas on 

Kahdella zemaitukai ponilla Liettuasta Suomeen

kauppias. Hänen kauppa on 
Laukuvan keskustassa ja sen 
lisäksi hänellä on neljä kaup-
pa-autoa. Hänen perheeseen 
kuuluu vaimo, joka on ap-
teekkari ja kolme lasta 19, 16 
ja 12 v. Hän kuuluu jäsenenä 
The Long Riders Guild :iin  
ja haluaa tuoda esiin Liettu-
an alkuperäisen hevosrodun 
zemaitukain vahvoja omi-
naisuuksia. 

Hän yöpyy matkallaan 
avuliaiden ihmisten luona. 
Sekä miehen että hevosten 
varusteet kulkevat hänel-
lä mukanaan. Vaidotas pu-
huu hiukan englantia ja suo-
meksi sujuu jo kiitos. Matka 
Suomen läpi kestää kuukau-
den päivät, joten sanavaras-
to karttunee matkalla. 

Aki Niemitalo

Lisätietoa yhdistyksestä 
ja hevosrodusta:

Pojat Nikodemus ja Ale-
xander zematukai ponin 
selässä. 

Niemitalon lapsilla oli hauskaa, kun sai ratsastaa kaukaa saapuneilla hevosilla. 

Niemitaloille saapunut harvinainen vieras Vaidotas Di-
gaitis, Niemitalon lapset ratsailla Alexander, Adalmina ja 
Nikodemus sekä äiti Katariina. Hevoset ovat nimeltään 
Keklys ja Kredas

www.thelongridersguild.
com 
www.hevosmaailma.net/
zhe.shtml

Kansallispuistokummi Fat-
bardhe Hetemaj starttaa mu-
kaan 30 km:n reitille Syöte 
MTB -maastopyöräilytapah-
tumassa lauantaina 4.8. klo 
9. Kaksikymmentä vuotta 
sitten Kosovosta Suomeen 
muuttanut Fatbardhe Hete-
maj on innokas luonnossa 
liikkuja. Luonto on hänelle 
osa suomalaisuutta ja ulkoi-
lu irtautumista arjen kiireis-
tä. Yllytyshulluksi itseään 
kutsuva Fathbardhe pääsee 
Syöte MTB -tapahtumassa 
testaamaan maastopyöräilyä 
Syötteen kansallispuiston 
henkeäsalpaavissa maise-
missa ja upeilla, haastavilla 
reiteillä.

Syöte MTB:n 30, 60 ja 120 
km reitit tarjoavat kenties 
Suomen upeimmat puitteet 
maastopyöräilyyn. Reitit 
kulkevat halki kansallispuis-
ton henkeäsalpaavien vaa-
ra- ja tunturimaisemien, tar-
joten samalla myös kovia 
nousuja ja vauhdikkaita las-
kuja. Korkeuseroa reittien 

Maastopyöräilytapahtuma Syötteellä:

Kansallispuistokummi 
Fatbardhe myös mukana 

matalimman ja korkeimman 
pisteen välillä on huimat 250 
metriä ja kokonaisnousua lä-
hes 1200 metriä! Haastetta 
löytyy osaavallekin maasto-
pyöräilijälle. Tapahtuma on 
suunnattu kaikille jo jonkin 
verran kokemusta maasto-
pyöräilystä omaaville kus-
keille. Mitään kisakokemus-
ta tai kilpailulisenssiä ei 
vaadita.

Alkuviikosta ilmoittau-
tuneita oli reilut 170. Pisim-
mällekin 120 km matkalle oli 
lähtijöitä. 

Kansallispuistot ovat 
meidän kaikkien ulottu-
villamme. Siellä vierailles-
sa voit kokea, miten luonto 
eheyttää, elvyttää, ilahdut-
taa, innostaa ja virkistää. 
Kun luonto voi hyvin, me 
voimme hyvin.

Tervetuloa nauttimaan 
Syötteen luonnosta lauantai-
na 4.8.!

Pekka Tahkola
Krossikommuuni ry

Ostamme
hillaa ja mustikkaa!

08-824044

Hakkuukonenäytöksiä ja makkaranpaistoa!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Donec auctor dignissim lorem, eu sollicitudin justo pulvinar. 
Tervetuloa paikan päälle! 

Aika:  XX.XX.2012 klo xx, xx ja xx
Paikka: xxxxxxxxxxx
Ilmoittautuminen:  xxxxxxxxxx
Lisätietoja:  xxxxxx

Metsänhoitoyhdistys Itä-Savo
Olavinkatu 23 A 5 • 57130 Savonlinna 
www.mhy.fi/itasavo • www.metsanomistajat.fi

Metsänhoitoyhdistyksessä 
tapahtuu seuraavaa:

METSÄRETKI
TUHKALANNOITUSRETKELLÄ  pe 10.8  tutustumme Metsän-
tutkimuslaitoksen suometsien ravinne-, tuhka-lannoitus- ja 
uudistamiskoealoihin Muhoksella tutkija Mikko Moilasen 
opastuksella.

Tervetuloa katsastamaan uskomattomia tuhkalannoitus-
tuloksia omin silmin. Retki on maksuton mhy:n jäsenille 
ja heidän perheenjäsenille.

Lähtö klo 9 Pudasjärven ABC:ltä ja Kuivaniemen
toimistolta. Paluu n. klo 16.00. 

Ilmoittautuminen mhy:n toimistolle Pudasjärvellä
020 413 7520 ja Kuivaniemessä 0400 318 607
viimeistään ke 8.8 klo 15.00 mennessä.

METSÄNHOITOYHDISTYS PUDASJÄRVI
Toritie 1 • 93100 Pudasjärvi
www.mhy.fi/pudasjarvi

Korsuorkesteri syntyi vuon-
na 1990, josta lähtien or-
kesteri on tuonut vanhaa ja 
uutta musiikkia tuhansil-
le kuulijoille tanssikeikoilla, 
konserttikiertueilla, kirkois-
sa ja levyillä. Pudasjärvellä 
orkesteri vieraili ensimmäis-
tä kertaa. Keikka oli samalla 
jäähyväiskäynti, sillä orkes-
terin pitkä palvelusaika on 
päättymässä. Orkesterin jä-
senet ovat siirtymässä eläk-
keelle Ohi on jäähyväiskier-
tueensa päätteeksi tämän 
vuoden lopulla. 

-Olemme Ami Varjotien 
kanssa soittaneet 45 vuotta. 
Keikkoja on vuosittain ollut 
reilusti yli 100, jopa 150. Hy-
vin on ollut porukkaa liik-
keellä, tosin yli 1000 hengen 
tanssiyleisömääriä ei nyky-
ään enää tapaa, kertoi yhty-
een perustaja Pepe Kovanen. 

Korsuorkesteri jäähyväiskeikalla
Jyrkkäkoskella oli lähes 

400 lipun lunastanutta, jos-
ta määrästä tanssien järjes-
täjä Pudasjärven Urheilijoi-
den Marko Koivula ja Seppo 
Sammelvuo olivat tyytyväi-
siä. 

Korsuorkesteri aloitti täy-
sillä tunteilla Valkoiset kie-
lot –valssilla ja ilta päättyi 
Sillanpään marssilauluun 
vähän ennen kahta. 

Ahkerat tanssijat Tuula 
ja Juhani Syrjälä Kerimäel-
tä kertoivat kiertäneensä tii-
viisti Korsuorkesterin kei-
koilla viimeisen 10 vuoden 
aikana ympäri Suomea. 

-Tämä oli 186 kerta, kun 
olemme keikalla mukana. 
Yhtyeen jäsenet ovat tulleet 
myös ystäviksi. Eilen olim-
me Suomussalmella Raat-
teen tiellä, jossa tanssit olivat 
Raatteen vanhalla koululla. 

Tämä on pohjoisin paikka-
kunta, jossa olemme muka-
na, kertoivat Tuula ja Juhani. 
He kertoivat, että orkesteril-
la on tapana soittaa joka ker-
ta heidän mielihumppansa 

”Pieni hetki”. 
Äänitteitä, joita Korsuor-

kesterilla on kaikkiaan 16, ja 
Ohi on –paitoja oli myymäs-
sä Savukoskelta Pudasjär-
velle matkustanut orkesterin 
fani Tellervo Vihriälä. 

-Silloin kun orkesteri on 
täällä pohjoisessa esiinty-
mismatkalla, olen mielellä-
ni mukana, kertoi Tellervo ja 
teki ahkerasti samalla kaup-
paa. (ht)

Tuula ja Juhani Syrjälä olivat tulleet Korsuorkesterin kei-
kalle Kerimäeltä saakka. 

Ohi on –keikkakiertueel-
la Korsuorkesterin jäsenet 
Pepe Kovanen laulu ja ki-
tara, Ami Varjotie kitara ja 
laulu, Jarmo Peippo rum-
mut ja laulu, Markku Juok-
sukangas basso sekä Ka-
levi Hautamäki hanuri ja 
kosketinsoittimet.
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Syötteen luontokeskus ja Si-
ruka eräpalvelut allekirjoit-
tivat 25.7. vuokrasopimuk-
sen, jonka myötä yritys ottaa 
vastatakseen Syötteen luon-
tokeskuksen kahvila-ravin-
tolapalveluista 1.9.1012 al-
kaen.

Siruka eräpalvelut on 
kiiminkiläinen eräpalvelu-
yritys joka on erikoistunut 
erilaisten ravitsemuspalve-
luiden tuottamiseen tilauk-
sesta.  Siruka tuo palvelunsa 
asiakkaan tarpeen mukaan 
niin festivaalialueille kuin 
metsäänkin. 

Sirukan omistajaparis-
kunta Sirpa ja Kari Runtti 
ovat allekirjoittamaansa so-
pimukseen erittäin tyyty-
väisiä, tosin myös hieman 
hämillään, niin kuin Sirpa 
Runtti asian ilmaisi. – Tämä 
kaikki tapahtui niin nopeas-
sa tahdissa. Pudasjärven 
markkinoilta tämä kaikki sai 
alkunsa ja tässä sitä nyt ol-
laan.

– Pudasjärven markki-
noilla kaikki palaset loksah-
tivat kuin sattuman kaupal-
la kohdilleen ja asiat alkoivat 
vaan edetä omalla painol-
laan. Jotain tämän tapais-
ta toimintaa oli kaavailtu ja 
tämä sopii meidän yritysku-
vaan paremmin kuin hyvin. 

-Siruka eräpalveluiden 
yritysidea ja luontokeskuk-
sen toimintatavat ovat hyvin 
lähellä ja täydentävät täten 
toinen toisiaan. Luontokes-
kuksen palvelu on ollut hie-
man vajavaista tämän puo-
lentoista kuukauden ajan 
ravintolatoiminnan puut-
teesta johtuen. Metsähalli-
tuksen luontopalveluiden 
erikoissuunnittelija Veikko 
Virkkunen toteaa ja jatkaa. 

– Ravintolatoiminta on 
kuitenkin niin keskeinen 
palvelu luontokeskukses-
sa, että sen puuttuminen on 
huomattava puute. Asiakas-
tyytyväisyydessä Syötteen 
luontokeskus on saanut ar-
vosteluasteikolla mitattuna 
toistuvasti 4,5 pistettä, kun 
korkein mahdollinen on ol-
lut 5. Tämä ravintolatoi-
minnan puute tulee toden-

Uudet ravintolayrittäjät 
Syötteen luontokeskukseen

näköisesti heijastumaan nyt 
jonkin aikaa asiakastyyty-
väisyydessä, ennen kuin ti-
lanne taas normalisoituu.

 – 1.9. aloitetaan kenttä-
keittiössä keitetyllä lohikei-
tolla ja jatkossa sitten perin-
teistä, maukasta ja edullista 
perus kotiruokaa tulee lis-
toilla olemaan ja tietysti sit-
ten muutakin tarpeen mu-
kaan. Mutta jokaiselle löytyy 
jotakin syötävää. Tarpeen 
mukaan jalkaudutaan myös 
maastoon, Sirpa Runtti ker-
too. 

– Vanhin poika on on-
neksi kokki ja käytettävissä 
tarpeen mukaan, mutta li-
sätyövoimaa varmasti tul-
laan jossain vaiheessa tar-
vitsemaan. Mutta sen tarve 

selvinnee tässä ajan oloon 
kunhan keretään kotiutua 
paikkaan. 

Siruka eräpalveluilla on 
kenttäkeittiö, kaksi isoa telt-
taa ja iso kota kalustoineen 
käytettävissä, jotka voi-
daan viedä maastoon tai mi-
hin nyt sitten satutaan ti-
laamaankin. Ainoa mitä 
paikalta vaaditaan on, että 
lähimaastoon on ajokelpoi-
nen tie, jonka kautta kalusto 
saadaan paikalle. 

– Monenlaista ajatusta ja 
suunnitelmaa on kehitteil-
lä tulevaa toimintaa ajatel-
len. Mutta niiden aika on sit-
ten myöhemmin, Kari Runtti 
hahmottelee.

Esko Riihiaho

Metsähallituksen luontopalveluiden erikoissuunnittelija Veikko Virkkunen ja Siruka Erä-
palvelusta Sirpa ja Kari Runtti.

Uudet yrittäjät Kari ja Sirpa Runtti Luontokeskuksen 
edessä. 

Pudasjärvi-lehdessä aloit-
ti 6.7 työskentelyn työkokei-
luna Terttu Salmi. Hän on 
ennen toiminut pääasiassa 
asiakaspalvelutöissä. Tert-
tu on muuttanut Rovanie-
meltä Pudasjärven Kynkääl-
le. Idea työllistymiseen tuli 
Kerttu ja Kauko -hankkeen 
kautta. Lehtiala on Tertul-
le uutta, vaikkakin monissa 

tehtävissä voi soveltaa aikai-
semmista työpaikoista saa-
tua kokemusta. Työkokeilu-
jaksoon on tähän mennessä 
kuulunut mm. toimittajan 
töitä, myynti- ja mainostöi-
tä, laskutuksen- ja sivuntai-
ton opiskelua eli yleensäkin 
hyvin monipuolisia tehtäviä.

– Kiireistähän täällä on, 
mutta se johtuu varmasti sii-

tä, että kaikki on vielä uutta 
ja erilaista. Kun saa rutiinia, 
niin hommat helpottuvat. 
Kiireestä huolimatta päivää-
kään en vaihtaisi pois, tämä 
työ on monipuolista, mie-
lekästä ja liikkuvaa ja siitä 
minä pidän kovasti, kertoo 
Salmi. (el)

Terttu on ystävänä Kongosta saapuneelle maahanmuuttajaperheelle, josta Tertun sy-
lissä Pudasjärven markkinoilla reilun vuoden ikäinen Leevi. Häntä ihailemassa Kaisu 
ja Ilmari Lehtola.

Terttu Salmi aloitti
uutena työntekijänä

Ranuan hillamarkkinat jär-
jestetään tänä kesänä 4-5.8. 
Ensi kesänä on markkinoi-
den juhlavuosi, jolloin ne 
järjestetään 40-kerran. Hil-
lamarkkinoiden järjestäjänä 
on niiden alusta asti toimi-
nut LC Ranua. Hillamark-
kinat sopivat Ranualle kuin 
nappi silmään, sillä kunnan 
pinta-alasta on noin kak-
sikolmasosaa suota ja kor-
pea. Olkoonpa vaikka kuin-
ka heikko hillakesä, poimijat 
ovat aina jostakin löytäneet 
sen verran hilloja, että niitä 
on ollut tarjolla myyntiin hil-
lamarkkinoilla.

Vakiintuneita ohjelmanu-
meroita markkinoilla ovat 
hillatytön ja hillatohtorin 
kruunaukset sekä mootto-

Ranuan hillamarkkinat 
perinteisin menoin

risahaus- ja puutavaranlas-
tauskilpailut. Ranualaisilla 
käsityöntekijöillä on oma 
myyntipöytä, jossa on tarjol-
la paikallisia käsityötaidon-
näytteitä. Perinneruokia on 
tarjolla ladyjen baarissa. Hil-
lanmyyntipiste on torin kes-
kellä. 

Hillamarkkinoiden esiin-
tymislavalla on koko per-
heelle sopivaa, niin viih-
de- kuin asiapitoistakin 
ohjelmaa. Markkinoilla on 
tänäkin kesänä toistasataa 
markkinamyyjää telttoineen.

Perjantai-iltana järjes-
tetään jälleen Hillabaloo-
za Ikosenpuistossa. Se on 
liikunta- ja yleisötapahtu-
ma, joka kerää nuorta vä-
keä kuuntelemaan livemu-

siikkia. Siellä pelataan myös 
rantapalloturnaus illan aika-
na. Ranuan Peura järjestää 
Peuransarvessa lauantai-il-
tana perinteiset hillatanssit, 
jossa pääesiintyjänä on en-
simmäinen tangokuningas 
Kauko Simonen.

Tapahtuma kokoaa vuo-
sittain kahden päivän aika-
na noin 15 000 kävijää. Tänä 
vuonna ennätykset saatta-
vat rikkoontua sen vuok-
si, että eläinpuiston jääkar-
hunpentu on vetänyt koko 
kesän ajan runsaasti kävi-
jöitä. Moni yhdistänee vii-
konvaihteen retkensä hilla-
markkinoilla käyntiin.

Sauli Saarijärvi

Ranuan hillamarkkinoilla tarjotaan paitsi hilloja ostettavaksi, myös runsaasti oheisohjelmaa. 
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Ensimmäistä Eskolan suvun 
serkkutapaamista vietet-
tiin kauniina kesälauantaina 
28.7 Hilturannassa. Terve-
tulopuheessaan Eeva Harju 
kiitteli kaikkia paikalle saa-
puneita, juhlatyötovereita 
Raija Penttilää ja Pirkko Sa-
velaa sekä tarjottavat toimit-
tanutta pitopalvelua. Kutsu-
ja oli lähetetty yhteensä 60 
kappaletta ja paikan päällä 
oli noin 80 vierasta. 

– Asiaa on muhitettu 
useita vuosia ja siitä on tul-
lut kyselyitä eri tahoilta ja 
ikäryhmiltä, joten pidim-
me ensimmäisen järjestely-
kokouksen toukokuussa ja 
heti lähetettiin kutsut, valis-
ti Harju. Suvun vanhimpana 
paikalla oli 84-vuotias Eero 

Katajan tilan Eskolan suvun serkkukokous Hilturannassa

Puolakka Yli-Iistä ja nuo-
rin edustaja reipas 4-vuoti-
as Niko Puolakka Oulusta. 

Kaukaisimmat suvun edus-
tajat tulivat Ruotsista. Harju 
sanoi myös puheessaan, että 
Katajan tilan historiikki tul-
laan dokumentoimaan myö-
häisemmässä vaiheessa.

Matilda ja Aleksi Esko-
la raivasivat Katajan tilan 
Ikosenniemelle Konttilan-
tien varteen. Heille syntyi 
kuusi jälkeläistä, kolme tyt-
töä ja kolme poikaa, joiden 
jälkeläiset nyt kokoontui-
vat yhteen.  Katajan talo toi-
mi kestikievarina 1900-lu-
vun alkupuolella viisi vuotta 
kerrallaan. Seuraavaksi Ka-
tajan taloon tuli valtion pu-

helin, mutta varsinainen 
keskustoiminta alkoi vasta 
1930-luvulla. Taloon hankit-
tiin myös auto vuonna 1925. 
Sota-aikana korkean raken-
nuksen katolle oli laitettu 
ilmavartiotorni, jota puol-
si myös talossa toiminut pu-
helinkeskus. Liikennöitsijä 
Alamäki aloitti linjaliiken-
teen Oulu-Ikosenniemi vä-
lillä. Kuljettaja ja rahastaja 
yöpyivät Katajassa ja lähti-
vät aamulla takaisin linjalle. 
Katajassa toimi myös ykkös-
posti 1950-1957.

Tervetuliaispuheen li-
säksi ohjelmassa oli Siuru-

an kylän historiikkia kylä-
historiakirjaa laativan Teuvo 
Liekolan esittämänä sekä 

Katajan suvun historiaa 
Pirkko Savelan kokoamana. 
Lisäksi oli yhteislaulua, ruo-
kailua sekä otettiin yhteis-
kuva. Samalla muistettiin 
esine- ja kukkamuistamisin 
neljää suvun vanhinta edus-
tajaa. Lopuksi oli kahvitusta, 
suvun vaiheiden muistelua 
ja henkilöihin liittyvää haus-
kaa tarinointia vanhojen va-
lokuvien ja Katajasta peräi-
sin olevien esineiden kera 
sekä mukavaa yhdessäoloa. 
Halukkaat pääsivät myös 
pulahtamaan Pudasjärven 
aaltoihin.

Terttu Salmi

Katajan talo 1900-luvun alkupuolelta Konttilantien var-
ressa Ikosenniemellä.

Eskolan suvun ryhmäkuva Hilturannan leirikeskuksen päärakennuksen edessä.

Sukukokouksen järjestelytoimikunta Raija Penttilä, Pirk-
ko Savela ja Eeva Harju.

Suomenkielen opiskelu on 
tapahtunut erilaisen toimin-
nan ja tekemisen kautta yh-
dessä pudasjärveläisten las-
ten, nuorten ja iäkkäitten 
ihmisten kanssa. Näin luki 
seitsemässätoista todistuk-
sessa, jotka jaettiin Hiltu-
rannassa perjantaina 20.7 
kesäkoulunsa päättäneil-
le Kongosta maaliskuus-
sa muuttaneille uusille pu-
dasjärveläisille. Kesäkoulua 
käytiin viitenä päivänä vii-

Kesäkoulussa opiskeltiin suomen kieltä
kossa 4.6. – 27.7. välisenä 
aikana. Koulun järjesti Pu-
dasjärven kaupunki ja sitä 
oli toteuttamassa Nuoriso-
palveluiden osasto. Pienten 
vetäjänä toimi Tarja Väisä-
nen ja isojen ryhmästä vas-
tasi Pasi Hemmilä. Apunaan 
heillä oli koko joukko pu-
dasjärveläisiä nuoria sekä 
kahden viikon jaksoissa ol-
leita kesätyöläisiä yläasteel-
ta. Päätöspäivänä lapsilla ja 
vetäjillä oli paljon juhlaohjel-
maa sekä saunomista, uintia 
ja räiskäleitä. 

Kansainvälinen 
elekieli
Suomen kieltä opeteltiin eri-
laisten esimerkkien ja esittä-
misen kautta. 

-Pantomiimi on hyvä tapa 
esittää asioita ja kaikilla on 
hauskaa, velmuili Pasi Heik-
kilä. Maahanmuuttajalapset 
ovat oppineet uutta kieltä 
ja uskaltavat jo sitä puhua-
kin. Kesätytöt Mira Ikonen 
ja Natalia Koivunen aloitta-
vat oman koulunsa 9-luokal-
la vajaan kahden viikon ku-
luttua. Tytöt kertoivat olleen 
tosi mukavaa, kun on saa-
nut maahanmuuttajilta op-
pia myös uusia asioita ja eri-
laisia tapoja sekä kulttuuria. 
Tommi Laakkonen siirtyy jo 
ammattikoulun puolelle ja 
kertoi suomenkielen opiske-
lun sujuneen erilaisten leik-
kien ja laulujen kautta. Jopa 
ristisanatehtäviä on tehty ja 
siinä oppii kirjoittamaan sa-
noja. Ryhmät ovat vierail-
leet myös vanhusten luona 

ja sekä lapset että vanhuk-
set ovat tykänneet näistä ta-
paamisista. Tarja Väisäsen 
mukaan lapset ovat olleet oi-
kein innostuneita ja sen huo-
masi myös päättöjuhlassa. 
Lapset ovat hyvin musikaa-
lisia ja ohjelma painottuikin 
musiikkiin sekä leikkeihin. 

Palkkatuella nuorisopalve-
luissa työskennellyt Päivi 
Ojala kertoi että parhaim-
millaan pienten ryhmässä 
on ollut jopa 30 lasta kun 
mukana oli myös koulusta 
kesälomalle jääneitä suo-
malaisia lapsia.

Äidit Maija, Elisabet, taustalla Annociata sekä Jacqueline 
paistamassa räiskäleitä ja Tarja jakaa taikinaa. 

Luokkakuva edessä vasemmalta Alice, Sifa, Muhoza, 
Alice, Mugisha ja Eugenie. Keskirivissä Paavo, Shukoru, 
Bienvenue ja Samuel sekä takarivissä Tarja, Cadu, Pia, 
Tina, Gentille, Ingabire, Vicky, David ja Pasi. 

Kautta linjan kaikki lapset 
pitivät kesäkoulusta ja odot-
tavat innolla varsinaisen 
koulun alkua.

Terttu Salmi

Sarakylän alueen kyläseu-
ra järjestää viikonloppuna 
11.–12. elokuuta perinteiset 
Vattumarkkinat. Tapahtuma 
aloitetaan lauantaina puolil-
tapäivin Vuoden kyläläisen 
palkitsemisella, jonka jäl-
keen on Kalle Turtisen esitel-
mä ”Kiestingin motti kesällä 
1941” sekä Metsätaitokilpai-
lun palkintojen jako. Mark-

Sarakylän Vattumarkkinat 
perinteiseen tapaan

kinatori suljetaan klo 16..
Sunnuntaina päivä aloite-

taan Jumalanpalveluksella, 
jonka jälkeen on kirkkokah-
vit sekä emännillä tarjol-
la kuivalihavelliä. Päiväjuh-
lassa puhuu kansanedustaja 
Mirja Vehkaperä, musiikkia 
esittävät Sarakylän koululai-
set ja kuullaan myös perin-
teinen markkinapakina. (sm) 

Urhon Kievarilla 
- Karaoke pe-la klo 20 – 1.30, erittäin laaja levystö
 Karaokea voi laulaa myös muulloin. 
- Virvokkeita, jäätelöä, olutta, siiderit, lonkerot
- Keittiöstä Well Beef hampurilaiset sekä –pihvit, ym.
- Majoitusta 
        Avoinna joka päivä. 

Urhon Kievari
Puhoksentie 21 93390 Puhos

Puh. 041 702 8790
www.urhonkievari.fiTervetuloa!

ma-to  12.00 - 20.00
pe    6.15 - 14.00
la/su   suljettu

Huom! Vauvauinti jatkossa maanantaisin 
jo klo 11.00 alkaen!

Puikkarin / kuntosalin
aukioloajat

23.7-2.9.2012
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Kolme samalle viikonlopul-
le sijoittunutta tapahtumaa 
Syötteen alueelle toi paikal-
le varovaisenkin arvioin mu-
kaan 1500 vierasta. Suun-
nistajat olivat maastossa ja 
heidän kisakeskus Syötteen 
kylätalolla. Erämaamark-
kinat pidettiin Iso-Syötteen 
juurella luontokeskuksessa.  
Moottoripyöräilijöiden ta-
pahtuma oli painottunut Iso-
Syötteen huipulle.

Huippuajo -tapahtuma 
on laajuudessaan merkittä-
vä. Syötteelle ilmoittautui 
200 moottoripyörää ja henki-
löitä 372. Pyörien kuutiotila-
vuudet ja erilaiset rakenteet 
vaihtelivat huomattavas-
ti. Osa pyöristä oli hyvinkin 
pitkälle omistajansa näke-
myksen mukaan rakennel-
tuja ja osa oli tehtaan jäljiltä.

Perjantain ohjelmassa oli 
tuote-esittelyjä, mahdolli-
suus hierontaan ja illalla ta-
pahtuman viralliset ava-
jaiset. PMC Pudasjärven 
puheenjohtaja Esko Valko-
la avasi tapahtuman lyhyel-
lä puheella ja hotellinjohta-
ja Juha Kuukasjärvi toivotti 
vieraat tervetulleiksi. Ava-
jaistapahtumaan oli paikal-
le saapunut osallistujia ra-
vintolan täydeltä. Avajaisten 
jälkeen ilta jatkui tuttavien 
tapaamisilla.

Lauantaina kello 12 start-
tasi paraatiajo, joka suuntau-
tui tällä kertaa Livon kyläta-
lolle. Paraatiin osallistui noin 
80 pyörää. Livon kyläseura 
oli järjestänyt vierailijoilleen 

Neljännet MP-Huippuajot Iso-Syötteellä
monenlaista ja monipuolis-
ta ohjelmaa saappaanheitos-
ta lettukahvitteluun. 

Niille, jotka eivät osallis-
tuneet paraatiin, oli tarjol-
la suopungin heittoa, nau-
lanlyöntikisaa, hierontaa ja 
ulkolavalla trubaduuripari 
Sami Pilvinen ja Sami Huo-
ponen. Sitten kaikki haluk-
kaat saivat laulaa karaokea.

– Nyt olivat neljännet 
Huippuajot, MPC varapu-
heenjohtaja Vesa Tihinen 
ynnäili tapahtumaa heti tuo-
reeltaan sunnuntaina. 

– Meitä suosi säät tällä-
kin kertaa ja tapahtuma oli 
kaikin puolin onnistunut. 
Kun pohjoisimmat kävijät 
olivat Utsjoelta ja eteläisim-
mät Helsingistä, niin aika 
kattavasti olemme onnistu-
neet saamaan väkeä paikal-
le. Osalle tämä on jo muo-
dostunut perinteeksi ja osa 
varasikin jo mökin ensi ke-

sän tapahtumaan.
- Hotellin piha-alueelle 

kuorma-auton lavalle raken-
nettu ulkolava osoittautui 
toimivaksi ratkaisuksi. Pi-
ha-alueen pöydät ja lisäpen-
kit olivat tarpeeseen ja näin 
kauniilla säällä lähes jatku-
vasti miehitettyjä, arvioi Ti-
hinen.

Ilmoittautumisen yhtey-
dessä annettiin jokaiselle pa-
lautelomake täytettäväksi. 
Niitä palautettiin 200 kpl. 

–Myönteistä palautetta 
oli kaikissa lapuissa ja muu-
tamia pikkuisia parannus-
ehdotuksiakin. Eli erittäin 
myönteiseksi ihmiset ovat 
kokeneet tapahtuman ja jär-
jestelyissäkin olemme näi-
den mukaan onnistuneet hy-
vin. Parannuksia tietenkin 
tehdään oma-aloitteisesti ja 
myöskin palautteet otetaan 
tarkasti huomioon. Koko 
ajanhan pientä hienosää-
töä joudutaan tekemään ja 
nyt aloitellaan jo ensi kesän 
tapahtuman suunnittelu ja 
mitä uutta sinne keksitään. 
Mutta ensi kesän heinä-
kuun viimeinen viikonlop-
puna motoristit taas kerään-
tyy paikalle.

Vieraita Ilomantsista
Tapio Maksimainen, Veli 
Myller ja Pasi Rautiainen 
pakkailivat sunnuntaiaamu-
na tavaroitaan paluumat-
kaansa varten. He olivat 
ajelleet Syötteelle Ilomant-
sin seudulta. Maksimainen 
osallistui tapahtumaan tois-

ta kertaa, Myller ja Rautiai-
nen ensimmäistä kertaa. 

– On teillä täällä komeat 
maisemat. Meillä päin on sa-
manlaiset maastonmuodot, 
mutta ei  näin hulppeita mai-
semia.  Ajomatka vei suun-
nilleen kuusi tuntia. Siinä 
on jo tauotkin mukana. Eli ei 
mitenkään paha ja etenkään 
tällaisessa säässä, motoristit 
totesivat. 

– Täällä on erittäin muka-
va ja rento meininkinen ta-
pahtuma. Uusia tuttujakin 
on tullut ja entisiäkin oli taas 
mukava tavata. Porojakaan 
ei ole tavattu kuin pari kap-
paletta aikaisemmin. Onhan 
se outoa kun niihin ei ole 
tottunut ja sitten ne pyörii 
tuossa kosketusetäisyydel-
lä. Itikoitakaan ei täällä vaa-
ramaisemissa ole. Mutta ei-
lisen Livon reissun jälkeen 
kun putsaili visiireitä, jotka 
olivat liiskaantuneet liki lä-
pinäkymättömiksi, on kyl-
lä helppo uskoa että niitäkin 
täältä löytyy.

Keskimääräiset ajokilo-
metrit vuodessa vaihtelee 
hieman. Mutta enimmillään 
heidän pyöriensä mittarei-
hin kertyy 15000 ja vähim-
millään 7000 km.  Rauti-
ainen on pyöränsä kanssa 
toista kesää reissussa ja ko-
kee tehneensä onnistuneen 
valinnan vapaa-ajan harras-
tuksensa kanssa. 

– Viime kesänä ajoin 
15000 kilometriä ja tänä ke-
sänä tullenee ajeltua saman 
verran. Suurin ongelmani 
on ollut käsien puutuminen 

ajon aikana. Mutta tänne tul-
lessa ei sitä ongelmaa ollut 
ja ajo kaveri porukassa sujui 
ongelmitta. 

Livoa kehuttiin myös. 
Avointa niittyä, komea paik-
ka koskenrannalla, siellä let-
tukahvit ja muut tarjottavat. 
Saappaan ja tikan heittoa 
sekä muuta hauskaa toimin-
taa sekä jutustelua paikallis-
ten kanssa.

-Se reissu oli kyllä teke-
misen arvoinen ja katsele-
mistakin riitti, Myller totesi. 

Miehet lupasivat tulla 
Iso-Syötteelle myös ensi ke-
sänä, mikäli työt ja säät ei-
vät aseta esteitä. Tämän ke-
sän ajo-ohjelmaan kuuluvat 
vielä Ponutaival Kiteellä ja 
Hailuoto -ajot elokuun lop-
pupuolella. 

Erkki Riihiaho

Juha Kuukasjärvi ja Esa 
Valkola avaamassa viralli-
sesti tapahtumaa.

Noin 80 motoristia lähtemässä Livon vierailulle.

Samit Huoponen ja Pilvilä viihdyttivät yleisöä lauantaina 
iltapäivällä. 

Tapio Maksimainen, Veli Myller ja Pasi Rautiainen olivat 
tulleet Syötteelle Ilomantsista.

Jyrkällä pistettiin jälleen ja-
lalla koreasti, kun vuoden 
2002 tangokuningatar Jo-
hanna Pakonen saapui Ome-
napuu-orkesterin kanssa 

Jyrkällä tanssittiin Johanna Pakosen tahdittamana
esiintymään Jyrkkäkosken 
huvikeskukseen perjantai-
na 27.7. Omenapuu-orkeste-
ri aloitteli yhdeksän aikaan, 
jolloin vain muutama pari 
uskaltautua tanssimaan par-
ketille. Väkeä saapui illan 
mittaan tasaisena virtana li-
sää ja orkesterin jatkaessa 
ja ihmisten lämmetessä yhä 
enemmän pareja suunta-
si kohti tanssilattiaa, ja par-
haimmillaan noin 30 paria 
tanssahteli yhtä aikaa Ome-
napuu-orkesterin tahtiin. 

Illan tähti, Johanna Pa-
konen aloitti esiintymisen 
klo 23. Suurin osa kappa-
leista oli perinteistä tanssi-
musiikkia. Hieman eksoot-
tisempaa puolta edustivat 
muutamat rumba- ja foxtrot-
kappaleet. Mutta oli tyyli 
mikä tahansa, pareja ilmaan-

tui tanssilattialle koko ajan 
lisää. Parhaimmillaan noin 
viitisenkymmentä paria tai-
teili yhtä aikaa parketilla. 
Pakonen ja orkesterin kos-
ketinsoittaja Jouni Nieminen 
viihdyttivät tanssijoita huu-
moripuheillaan kappaleiden 

Omenapuu-orkesteri soitti 
klo 21-23. Kuvassa orkes-
terin kosketinsoittaja/laula-
ja Jouni Nieminen

Parhaimmillaan noin 50 paria tanssahteli tanssilattialla

Tangokuningatar Johanna Pakonen esiintyi Jyrkällä 27.7

välissä, kertoillen mm. haus-
koja keikkakokemuksia.

10-vuotistaiteilijanuraan-
sa juhlivan Pakosen ja Ome-
napuu-orkesterin matka jat-
kui Oulun kautta Raumalle 
ja syksyllä Pakonen orkeste-
reineen siirtyy esiintymään Silja Europa-laivalle. Elisa Liukko
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4-5.8. 2012 Ranuan Urheilukentällä

LC Ranua

Tervetuloa! 

HILLAMARKKINAT

www.hillamarkkinat.fi/ohjelma

Ranuan 
PERJANTAI  3.8 2012

15.00 – 21.30 Hillabalooza-
tapahtuma Ikosenpuistossa
-musiikkia, beach -palloturnaus,  
tarjoilua

LAUANTAI 4.8.

10.00 Lions Club Ranuan presidentti Keijo Pernu avaa markkinat
10.10 Puutavaran lastauskilpailun karsinta, Jäähallin pääty
11.00 Hilla-Festarin tanssiryhmä 
12.15 Hillabaloozan palkintojen jako
13.00 Imitaattori Tapio Jokela
14.00 Puutavaran lastauskilpailun finaali, Jäähallin pääty
15.00 Hilla-Festarin tanssiryhmä
17.00 Tori suljetaan  
21.00 Hillarieha – tanssit, Kauko Simonen, Virpi ja Niina & Laplanders Peuransarvessa
22.30 Vuoden 2012 Hillatytön kruunaus hillariehassa, Peuransarvessa
23.00 Vuoden 2012 Hillatytön  esittely, hotelli Ilveslinnassa
Oheisohjelmaa:
12.00 Karhuhölkkä  -juoksukilpailu, lähtö eläinpuiston parkkipaikalta, järj. Ranuan 
Ratakarhut
14.00 karhuhölkän palkintojen jako Kirkonkylän koulu

Lions Clubin hillanmyyntipiste keskellä torialuetta – Lions Ladyjen baarista ruokaa, kahvia ja muuta suuhun pantavaa.
Ranualaisia käsitöitä Peuransarven seinustalla olevista myyntikojuista. Ohjelman muutokset ovat mahdollisia!

SUNNUNTAI 05.08.

10.00 Tori avataan 
10.30 Sauli Kortesalmi, uuden levyn julkistaminen
11.00 Hilla-Festarin tanssiryhmä
12.00 Vuoden 2012 Hillatytön esittely yleisölle 
              -Saulili Kortesalmen uusi onnittelulaulu Hillatytölle
              (“Oot voittamaton”)
12.30 Vuoden 2012 Marjatohtorin julkistaminen
13.00 Hilla-Festarin tanssiryhmä
14.00 Sauli Kortesalmi esiintyy
15.00 Moottorisahauskilpailu markkinatorilla
15.45 Saappanheiton palkintojen jako
16.00 Tori suljetaan   
Oheisohjelmaa:
10.00 Saappaanheittokilpailu, sarjat yleinen, 
naiset, nuoret, lapset, Urheilukenttä 
12.00 Hillamaastot- juoksukilpailu,  järj.  Ranuan 
Peura. Palkintojenjako Peuransarvessa 14.00

Syötteellä vapaa-ajan asun-
nolla aikaansa viettävä Ahti 
Auno teki aikamoisen ura-
kan kun ajoi polkupyörällä 
Turkin Alaniasta Syötteelle, 
jonne saapui maanantaina 
23.7. Alaniasta 16.4 startan-
nut pyöräretki vei miehen 
19 maan halki, matkaa ker-
tyi hieman yli 9800 km, joka 
tekee noin 130 km päiväs-
sä, viisi loppuun ajettuja ta-
karattaita. Kymmeniä jar-
rukenkäpareja. 22 asteen 
jyrkkyydellä kohoavia, ja 
myös tietysti laskevia, vuo-
ristoteitä ym. Suomen päästä 
päähän yltäviä vilja-aukiota 
vastatuulessa taivallettavik-
si ja paljon muuta. Oli siinä 
suomipojalla ihmettelemistä 
ja katselemista.. 

- Kun viime syksynä jä-
tin polkupyöräni Alaniaan 
yhdelle parvekkeelle odot-
telemaan niin pitihän se ha-
kea sieltä pois. Joku olisi sen 
voinut tuoda lentokoneessa-
kin, mutta nuukana päätin 
tuoda sen polkemalla Suo-
meen, Ahti Auno virnisteli 
23.7 Syöteshopin edessä, jo-
hon tämänkertainen urak-
ka melkein päättyi. Vielä oli 
jäljellä muutama kilomet-
ri mökille ja saunan lämmi-
tykseen ja sitten se on ohitse. 
Tällä kertaa.

Ahti Auno kertoo ja va-
lottaa taustoja. 

- Tässä on oikeastaan ky-

Turkista Syötteelle 9800 km polkupyörällä

seessä elämäntapa muutos. 
Ahti Auno kertoo ja valot-
taa taustoja.  Kun muutama 
vuosi sitten tulin Syötteelle 
tarkoituksena oli hiihtää si-
paista muutama kilometri. 
Puoli kilometriä kun hiihte-
lin, niin olin niin poikki, että 
oli jo tekemistä takaisin pää-
systä. Silloin ajattelin, että 
jotain on tehtävä kuntoni 
eteen. Tupakka jäi, tilalle tuli 
liikunta, eli hiihto- ja pyöräi-
lyharrastus alkoi siitä. Ny-
kyisin tulee vuodessa ajet-
tua noin 20 000 kilometriä ja 
hiihdeltyäkin muutama tu-
hat kilometriä. 

 Tämänkertainen Aunon 

matka oli tavallaan jatkoa 
kahdelle edelliselle reissulle 
ja tämän reissun päätteeksi 
rengas sulkeutui.

Tarkat suunnitelmat 
Kevättalven Auno tutki kart-
taa hyvin huolellisesti ja teki 
matkasuunnitelmaa. Mo-
nenlaiset asiat piti ottaa huo-
mioon ja etenkin se minkä-
laisissa maastoissa ja maissa 
tulee liikkumaan. 

- Kun tavallaan pyöräilin 
kevään perässä Suomea koh-
den, niin tavoitteena oli olla 
liikkeellä siten, että vuoristo-
teilläkin pystyi liikkumaan 
kesäkeleissä. Siellähän on il-

manalat ja kelit kokonaan 
toisenlaiset kuin alavimmilla 
mailla, Auno selvittää mat-
kasuunnitelmansa laatimis-
ta. Ja hyvin hän onnistuikin 
siinä tai ainakin likimain, sil-
lä Viroon saavuttuaan kesä 
jäi taakse ja alkoi nämä ko-
leat ja sateiset kelit, joita on 
jatkunut Syötteelle asti. Mu-
kana olleet lämpimät vaate-
kerrat olivat hyvään tarpee-
seen.

- Kun polkee jyrkkää vas-
tasta ylöspäin niin tuntuu 
että hyvinkin tässä tarke-
nee. Mutta kun lähtee hiki-
sellä iholla laskemaan pitkiä 
alamäkiä, kannattaa pukea 
kunnolla päälle, ettei alamä-
essä iske sitten vilu. Pyörä-
laukut painavat 45-50kg ja 
niissä kulkee mukana vaat-
teet, varaosat ja muu tar-
peellinen. Jyrkimmissä ylä-
mäissä pyörä pyrkii helposti 
keulimaan. Etulaukut estää 
sen ja saa keskittyä vapaasti 
ajamiseen, Ahti selvittää.

Kaksi viikkoa korkean 
paikan leirillä
- Turkissa olin kaksi viikkoa 
seudulla, jonka keskikorke-
us oli 2 km.  Korkein kohta 
merenpinnasta, jossa ajelin, 
oli 2480 m.  Sieltä kun pala-
sin takaisin normaalikorke-
uksille tuntui, että hyvinkin 
korkeanpaikan leirillä ol-
laan oltu. Sykenopeus tipah-

ti huomattavasti. Voimaa ja 
kestävyyttä tuntui olevan 
enemmän kuin koskaan en-
nen. Turkin vuoristossa jou-
duin kerran valtavaan uk-
kosmyrskyyn. Satoi vettä 
ja rakeita. Olin onneksi jo 
päässyt korkeimman ylitse 
ja pääsin laskemaan alamä-
keen. Kun tiellä oli raesoh-
joa yli 5 cm ja pyörässä sileät 
rattaat niin se olikin tulemis-
ta. Siinä kelissä tuntikausia 
kestäneen alamäkiliukaste-
lun jälkeen tuntui lepo tule-
van hyvinkin tarpeelliselta. 

Ahdin ennakkokäsitykset 
maista ja kansalaisista ovat 
muuttuneet täysin matkan 
aikana. Ihmiset ovat olleet 
kaikkialla ystävällisiä, avu-

liaita ja kohteliaita. Kaupun-
git ja kylät ovat olleet hyvin 
hoidettuja.

– Olen liikkunut ainoas-
taan päivällä ja viinan kans-
sa en ole lotrannut. Osaltaan 
sekin varmasti tekee sen, ett-
en ole joutunut missään on-
gelmiin. Uskoisin myös, että 
olen saanut pyörän kanssa 
liikkuessani positiivista etua 
monessa paikassa. Ahti tut-
kailee päällimmäisiä tunto-
jaan matkalla tapaamistaan 
ihmisistä ja eri kulttuureista. 

Ahti Aunon pyöräreis-
susta saamme lukea lisää 
seuraavissa lehdissä.

Erkki Riihiaho

Melkein perillä SyöteShopin edessä. Edessä mökkisau-
nan lämpö. 

Syötteelle saapuessa Ahtista tuntui mukavalta katsel-
la tuttuja maisemia, joissa on reissuun vaadittava perus-
kunto nostettu. Pyörälaukut painavat noin 50 km. 
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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

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

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

AVAINPALVELUJA

SIIVOUSPALVELUT

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

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Ajanvaraukset p.040 726 6266

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

KAUNEUDENHOITOA, LAHJATAVAROITA

AUTOsäHKöKOrJAAMO UNTO sIIrA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

Seulottua
ruokamultaa!

Kaivinkonetyöt

p. 0400 926 405

Ilmoita palvelu-
hakemistossa!
P. 040 1951 732

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään hillaa

MARJOJEN 
OSTOA JA  MYYNTIÄ

Kotipalvelu
Mesimarja

• Siivoukset • Ikkunanpesut
• Ym. kodin askareet
• Mattojen, sohvien ym.  
  pesut pesevällä imurilla
• Juhla-apu
• HomCare/Swipe -tuotteet

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

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

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

ROMUJA, RUOKAMULTAA

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

Ollinpäivä-kisat pelattiin 
Koillis-Golfilla hienoissa 
olosuhteissa. Kenttämesta-
ri Pekka oli laittanut ken-
tän huippukuntoon. Erityi-
sen mukavaa oli saada kaksi 
uutta kisaajaa mukaan. Ki-
sassa oli kaksi sarjaa, mie-
het ja naiset. Kisa pelattiin 
tasoituksellisena. Molempi-
en sarjojen pelaajat kehuivat 
huumorilla höystettyä kan-
nustavaa tunnelmaa.

Tulokset:
Naiset: 1) Maaret Ihme 51 

Ollinpäivä -kisat Koillis-Golfilla
lyöntiä, 2) Tuula Hietava 58, 
3) Marja-Liisa Kumpuvaara 
59, 4) Jaana Iinattiniemi 59.

Miehet: 1) Osmo Kum-
puvaara 54, 2) Matti Juurik-
ka 54, 3) Seppo Goman 57, 4) 
Jari Jussila 59, 5) Janne Iinat-
tiniemi 59, 6) Olavi Leinonen 
60, 7) Pekka Kinnunen 61.

Maaret Ihme

Ollinpäivä-kisa ja nais-
ten sarjan voittaja Maaret 
Ihme.

Miesten sarjan voittaja 
Osmo Kumpuvaara saa-
massa voittopalkintoaan.

AarreArkku

Kauppatie 8. p. 050-3868 660
Avoinna: Ma-To 10-17,

Pe 10-19, La 10-14
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. 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 ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN
Asuntovaunu, hyväkunt. Vuok-
ra 80 e vrk tai 400 e viikko. 
Puh. 040 587 2874. 

Kaksio, puh. 0400-389 004.

VUOKRATTAVANA

ANNETAAN
Maalle kissat 3v äiti ”Elli” ja 2kk 
tyttö ”Anni”. Hyvät hiirenpyytä-
jät. Puh. 0400 380 951

Kissanpentuja hyvään kotiin.
Puh. 045-111 6014

Nestekaasu/sähkö jääkaappi 
90l Electrolux. Puh. 050 367 
9606

Nissan Sunny henkilöauto, vm 
-87,valk,ajettu 345 tkm, kytkin 
ja startti vaihdettu, hyvät talvi-
renkaat, katsastettu 26.7.2012. 
Hinta 750 e, tied. 040 969 
1309.

2 uutta käytävämattoa. Puh. 
045 855 4828

Mansikoita itse poimien 2-3€/
kg Ervastissa Marjomäellä, 
Puolangantie 956. Puh. 040 
304 8927, 0400 575 010

Pitovaikeuksien vuoksi norjan 
harmaa hirvikoiranarttu 4 v,  
haukkkuu hirveä. Puh 044 302 
0104.

Muutama hyvä polkupyörä 
edullisesti. Puh. 040 504 2814

HALUTAAN VUOKRATA

Yksiö/kaksio Pudasjärven seu-
dulta työsuhteen ajaksi. Kai-
kenlaiset otetaan huomioon. 
Olen tupakoimaton mies.
Puh. 040 530 2197

Verneri on 4,5-vuotias, täyt-
tää joulun alla viisi vuotta. 
Perheemme asuu Limingan 
Tupoksessa, viikonloppuja 
vietetään mummon kesämö-
killä Marikaisjärvellä. 

Perheen miehet, isä Jou-
ko, isoveli Ville ja Verne-
ri olivat lähteneet mökkei-
lemään miesten kesken jo 
torstaina 19.7 aamulla. Va-
raston uumenista oli löyty-
nyt Villen vanha umpikela, 
jolla isä ajatteli, että Ver-
neri saa harjoitella virvelin 
käyttöä. Verneri olikin in-
nokkaasti ensin päivän mit-
taan nakellut virveliä laitu-
rin päästä uistimella, jossa 
ei ollut edes koukkuja. Sit-
ten miehet päättivät lähteä 
vetouistelemaan järvelle. Isä 
laittoi myös Vernerille oi-
kean uistimen. Puoli seit-
semän aikaan illalla alkoi 
sitten tapahtua. Verneri tuu-
masi yhtäkkiä, että "Koukku 
jäi pohjaan kiinni". Isä oli ot-
tanut virvelin ja alkanut "ir-
rottelemaan pohjasta". Pian 
kävi ilmi, että siellä onkin 

Pikku pojalle suuri ahven Marikaisjärvestä
kala. Isä Jouko antoi virvelin 
takaisin Vernerille, että saa 
pikkupoika tuntea, miltä se 
tuntuu, kun kala nykii ja pis-
tää vähän vastaankin. Hetki-
sen oli Verneri jaksanut vir-
veliä pitää ja siimaa kelata, 
mutta sitten ei enää jaksanut 
pidellä. Isä otti jälleen virve-
lin ja avusti kalan veneeseen 
saamisessa. Kylläpä sitä rie-
mua ja meteliä riittikin, kun 
nähtiin, millainen mötkäle 
Vernerin ensimmäisen veto-
uistelureissun saalis olikaan! 

Suuri ahven käytiin pun-
nitsemassa lähistöllä asuvan 
Kipinän Tepon digitaalivaa-
kalla. Vaaka näytti painok-
si 624 g ja mittaa vonkaleella 
oli 35 cm. Virvelinä oli iki-
vanha umpikela ja uistimena 
vähintään yhtä vanha lippa 
väreinään kiiltävän punai-
nen/hopean harmaa. 

Vaikka kaikilla oli hyvä 
mieli ison ahvenen saami-
sesta, taisi isää ja Villeä vä-
hän kismittää, kun perheen 
pienin kalamies näyttää mi-
ten niitä isoja kaloja narra-

Kohta viisi vuotta täyttävä 
Verneri sai vetouistimella 
suuren ahvenen.

Vanhoja heinäseipäitä n. 150 
kpl aitapuiksi. Puih. 0400 193 
778/Vuokko Nyman.

Halvalla Saksan paimenkoira, 
Abban ja Souvareitten CD-
levyjä, CD-levysoitin kahdella 
kaiuttimella, LP-levys. kahdella 
kaiuttimella, lipasto 3:lla laati-
kolla. Puh. 045-855 4828

Pudasjärven seurakunnan 
tämän kesän viimeistä kon-
firmaatiomessua vietettiin 
kirkossa sunnuntaina hy-
vin kesäisissä merkeissä. 
Hilturannan rippikoululei-
ri päättyi perjantaina ja 22 
konfirmoitavaa nuorta aste-
li kirkkoon ristikulkueessa 
saamaan Herran Pyhän Eh-
toollisen.

-Leirillä jaettiin jokaiselle 
oma Raamattu, josta saa oh-
jeita elämän varrelle. Leirillä 
myös puhuttiin paljon Raa-
matusta. Ulkoläksyjä ope-
teltiin kahdeksan kappaletta 
ja kun kysyin oppilailta, että 
miksi kannattaa käydä kir-
kossa, oli vastauksia useita, 
toinen toistaan opastavam-

Kristillinen usko ja kotiseurakunta tutuksi 

pia, kertoi alkupuheessaan 
rippikoulupappina toiminut 

Juha Kukkurainen. 
Saarnassaan Kukkurai-

nen puhui kuinka rippilei-
reillä ja seurakunnan nuor-

ten toiminnoissa halutaan 
vahvistaa nuorille sitä pe-
rustaa minkä he ovat saa-
neet omilta vanhemmil-
taan ja isovanhemmiltaan. 
Kummin tehtävistä hän toi-
voi tulevan vauvasta alkaen 
elinikäinen ystävyys. Rippi-
koulun tarkoitus on tutus-
tua kristilliseen uskoon ja 
omaan kotiseurakuntaan 
elämällä seurakunnan mu-
kana ja osana sitä. Nuori on 
elämässään mielenkiintoisen 
vaiheen edessä johon liittyy 
aikuiseksi kasvamista ja tu-

levaisuuden kohtaamista 
sekä monia kysymyksiä. Lo-
puksi Kukkurainen kiitteli 
sitä motivaatiota mikä näillä 
leiriläisillä oli leirillä. 

–Nuoret ohjasivat meitä. 
Aina he olivat reippaina val-
miina odottamassa kun van-
ha pappi vääntäytyy heitä 
opettamaan. Mukana leiril-
lä oli myös erityisnuoriso-
työnohjaaja Marko Väyry-
nen sekä useita isoisia.

Terttu Salmi

Ryhmäkuva kirkon portailla.
Raija ja Jukka Kuhan nuorimmainen Katja oli yksi sun-nuntain konfirmoiduista.

Ulkoilutuokio "Köyhän miehen twisterin" parissa

Pudasjärvellä järjestetään 
lauantaina 4.8 kansainväli-
nen perinnepäivä. Tapahtu-
man järjestää Oppia perin-
teistä- hanke yhteistyössä 
Pudasjärven taitokeskuksen 
kanssa, jonka pihapiirissä ti-
laisuus pidetään. Perinteis-
ten kädentaitojen osaajia on 
enää harvassa; kansainvä-
lisen perinnepäivän tarkoi-
tuksena on esitellä näitä van-
hoja kädentaitajia ja tuoda 

Perinnepäivä Taitokeskuksella
esille heidän osaamistaan.

Tapahtuman aikana jär-
jestetään heinäkorikurs-
si, jonka ohjaa irlantilainen 
punontamestari Padraig 
Larkin. Päivän aikana voi 
kokeilla myös pärekorin te-
kemistä, tuohitöitä, vastante-
koa tai jättää jälkensä vieras-
kirjamattoon. Lapset voivat 
tutustua vanhan ajan perin-
neleluihin ja tehdä omin kä-
sin kaarnalaivoja tai kokeilla 

mitä uutta vanhoista napeis-
ta saa aikaiseksi.

Tapahtumassa saadaan 
nauttia on myös suomalai-
sesta musiikista, jota tulevat 
esittämään Teuvo Kalliola, 
Aira Siuruainen-Kalliola, 
Timo Pesiö sekä Anna-Kai-
sa Yasin.

Sari Koopman

Pihakirppis, osoitteessa Sivak-
katie 25, pe 3.8 klo 10-18.
Myynnissä vaatteita, leluja, si-
sustustavaraa ym.
Samalla voi tutustua myös Sa-
tukorun koruihin.

PIHAKIRPPIS

taan!

Marika Saarenpää

Ensi sunnuntaina Pudasjär-
ven kirkossa jumalanpalve-
luksen virsien säestyksestä 
vastaa kansanmusiikkiyhtye 
Rätyväkkärä. Yhtye on pe-
rustettu syksyllä 2010 Kaus-
tisella Ala-Könni-opistossa 
ja kaikki yhtyeen jäsenet jat-
koivat Ala-Könni-opiston jäl-
keen samaan kouluun Keski-
Pohjanmaan konservatorioon 
opiskelemaan lisää kansan-
musiikkia. Yhtyeen kaikilla 
jäsenillä on tausta klassisen 
musiikin opiskelusta ja nyt 
kansanmusiikki on vienyt sy-

dämen.
Rätyväkkäräs-

sä ovat mukana 
Tuija Puurunen 
laulu, 10-kieli-
nen kantele sekä 
altto- ja barito-
nitorvi, Sanni 
Kopo viulu, jou-
hikko sekä lau-
lu ja kolmantena henkilönä 
esiintyy Juha Järvinen har-
mooni, nokkahuilu sekä lau-
lu. 

Jumalanpalveluksen jäl-
keen on kirkkokahvit lähe-

Kansanmusiikkiyhtye virsien säestäjänä

tystyön hyväksi Pudasjärven 
kotiseutumuseolla ja yhtye 
esiintyy museolla vielä kahvi-
en jälkeen.
Keijo Piirainen
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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!

Ohjelmassa mm. 
- Vastantekoa
- Tuohi-ja päretöiden valmistusta
- Vieraskirjaräsymaton kudontaa
- Heinäkorin punontaa
- Lapsille vanhan ajan perinnelelujen tekoa,  
 kaarnalaivat, käpylehmät 
 sekä kierrätyskorujen valmistusta, 
 (ota nappeja ja helmiä mukaan!)

la 4.8.2012 klo 10.00 – 15.00 Pudasjärven taitokeskus ja ulkoalue, Kauppatie 3
PUDASJÄRVELLÄPERINNEPÄIVÄ

Perinnepäivä tarjoaa vanhan ajan työnäytöksiä sekä työpajoja; 
tekemistä ja katseltavaa koko perheelle. Mukana suomalaisia ja irlantilaisia kädentaitajia.

Perinnepäivän aikana järjestetään heinäkorikurssi, jonka vetäjänä on irlantilainen punoja-
mestari Padraig Larkin. Kurssin osallistujamäärä on rajattu, paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Tapahtuman järjestää Oppia perinteistä – hanke yhteistyössä Pudasjärven 
taitokeskuksen kanssa.  Lisätietoja puh. 044 7692 517

Tarjolla myös kahvia, 

munkkia ja makkaraa.

Tervetuloa viettämään koko perheen perinnekäsityöpäivää! 
Vapaa pääsy.

KANSAINVÄLINEN

TULE JA KOKEILE ITSE!

ESITYKSET
to 2.8.  klo 18.00
su 5.8.  klo 15.00
ti 7.8.  klo 18.00
to 9.8.  klo 18.00
su 12.8. klo 15.00

Lippu 12€, lapset alle 
12-vuotta 5€ 

Ryhmät yli 25 
henkilöä 10€/hlö. 

Tiedustelut ja ryhmä-
varaukset numerosta 

040 512 7301
www.teatteriretikka.net

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

RAVINTOLA STREET4

TERVETU
LO

ARAVINTOLA STREET4

LOUNAS

ma  suljettu
ti  klo 15 - 21
ke  klo 15 - 02 karaoke
to  klo 15 - 21
pe  klo 15 - 04 karaoke
la  klo 12 - 04 karaoke
su  klo 12 - 18

PUB
MA - PE  klo 11 - 15

YÖKERHO
ke 24 - 02
pe 24 - 04
la 24 - 04

TULOSSA
ELOKUUSSA

OLUT-
FESTARIT

la 4.8. .................klo 13
su 5.8. ................klo 15

Esitysajat:

AskAnmäen kesäteAtterissA  
puolAngAllA kesällä 2012

teuvo pakkalan vuonna 1898 käsikirjoittama

tukkijoellA
•Käsikirjoitus: Teuvo Pakkala•Ohjaaja: Aarno Tauriainen

•Sovitus: Vili Auvinen•Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Askan Ahertajat ry, www.puolankainfo.fi

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327

Liput 15 e, lapset 5 e,  
ryhmät vähintään 20 henkeä 12 e.  
Näytelmän kesto noin 2,5 tuntia, 
noin 20 minuutin väliaika, jolloin 

kahvila ja makkaramyyntiä.

11.8. Marko Lämsä

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TERVETULOA JYRKKÄKOSKELLE!    
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

Maran Karaoke (K-18)                              LIPPU 15 € / 8 €   Revontulidisko

la 4.8. klo 21-02 LOMALAISTEN
TOIVETANSSIT JATKUVAT

MONIEN MUISTOJEN JYRKÄLLÄ
TANGOMARKKINOIDEN YLEISÖN
SUOSIKKI SUVI KARJULA

Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoiminen 
käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset. 
MLL:n Perhekahvila tiistaisin 10-12 Neli-Iikkalassa.
Yhteinen perintömme - Tea Karvisen valokuvia 5.7.-16.9. Syötteen luontokes-
kuksessa. Näyttelyssä ovat esillä niin suomalaiset kuin kaukaisemmatkin kansallis-
puistot, ja se sisältää kuvia muun muassa Grönlannista, Botswanasta ja Alaskasta. 
Näyttely kiertää Suomen luontokeskuksia seuraavan kolmen vuoden ajan, ja Syöte 
on sen kolmas pysäkki.
Raapustuksia Rämiän Reunalta Taidehuone Pudikissa Lukiontie 4, 5.7.-22.8. 
Avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
Hempan Hölökkä ke 8.8. klo 18. Lähtö Jyrkkäkoski Campingin alueelta. Juosta 
hilipastaan tunnin ajan. Tunnin voi käyttää kävellenkin. Pääasia on että liikutaan. 
Tervetuloa.
Jyrkkäkoski:  Tanssit la 4.8. es Suvi Karjula. La 11.8. Marko Lämsä. La 18.8. karaoke. 
La 25.8. Venetsialaiset, es Tukkijätkät. La 1.9. karaoke. La 8.9. Sawotta&Pekka 
Hartonen.
Koiranäyttely la 4.8. klo 9 alk. Rimminkankaan koulun kentällä. (Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset www.showlink.fi)
Tarinakartta - tule mukaan tarinamatkalle! Ke 5.9. klo 17-20 Liepeen pap-
pilan Väentuvalla,. Maaseudun Sivistysliiton Koti maalla -hanke tarjoaa alkusyksystä 
2012 kylätarinoiden kertomiseen ja dokumentointiin tähtäävää Tarinakartta-työpa-
jaa. Työpaja on kolmiosainen ja sen tavoitteena on nostaa esille erilaisia Pudasjärven 
kyliin ja niiden ihmisiin, tapahtumiin ja maisemiin liittyviä tarinoita. Tarinakartta 
seuraavan kerran 11.9.
Kenttäratsastuksen joukkue-SM -kilpailut 8.9.-9.9. OSAO Pudasjärven 
yksikkö Jyrkkäkoskentie 18.
Kiihdytys- ja testipäivä la 8.9. klo 9 Pudasjärven Ilmailukeskuksella.
Syysmarkkinat la 8.9. klo 9-17, OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18.
Siuruan työväentalo: Tanssit la 15.9. klo 21 Siuruantie 2941. Esiintyy Trio Tuovilat. 
Tanssit la 3.11., es Ylix, järj. Ala-Siuruan MS. Tanssit ti 25.12. klo 21 alk., es Naseva.
Huippukymppi, nyt kolmatta kertaa, la 22.9. (Katso www.kilpailukalenteri.fi)

Olen kesälomalla 3.- 12.8. 
välisen ajan, jolloin kanttiini 
on suljettu.

Jään sairauslomalle 27.8. 
alkaen (kesto n. 1-2 kk), 
jonka aikana kanttiini on 
suljettu.

Palaan töihin voinnin 
salliessa.

Heli Pekkala
terveyskeskuksen
kanttiini

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 3.8. Lippu 4 € sis. ep.

PUBISSA
KARAOKE

auki 00-03.30Wintti
Lauantai 4.8.

PUBISSA KARAOKE

Lippu 2 € sis. ep.

Tulossa

11.8.   ÄSSÄT

PUUPAPAT
mukana

perinnepäivillä.

Paljon tavaraa 
tarjolla.

Tervetuloa.

puh. 040-764 6476

  Lauantai: 
 10.00 Metsätaitokilpailu
               12.00 Markkinoiden avaus
                       - vuoden kyläläisen palkitseminen
               12.30 Kalle Turtisen esitelmä: Kiestingin motti kesällä 1941        
           14.00 Metsätaitokilpailun palkintojen jako
               16.00 Markkinatori suljetaan

  Sunnuntai: 
 10.00 Jumalanpalvelus
             11.00 Kirkkokahvit
             12.00 Kansanedustaja Mirja Vehkaperän puheenvuoro,   
           Sarakylän koululaisten musiikkiesityksiä,     
            markkinapakina                
             15.00 Vattumarkkinat päättyvät

Molempina markkinapäivinä Sarakylän koululla kauppiaita, 
emännillä kuivalihavelliä, näyttelyitä ym.

Tiedustelut: Kaisa Nivala 040-8393 812

Sarakylän alueen kyläseura

Tervetuloa Vattumarkkinoille!

Sarakylän XXIII Vattumarkkinat
11.-12.8. 2012
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Joka keskiviikko klo 18.00.
(Odottelubingo 17.45)

Päävoitto 100€ ostokortti

Hannuksen kyläyhteisö tv. tervetulleiksi kaikki joukolla mukaan.
TERVETULOA!

Tiedustelut Paula ylitalo 
puh. 040 962 0097

Rompetori Tuli-Tauon
piha-alueella

la 4.8.2012 klo 10-15
Myynti tapahtuu  peräkärrykirppis -periaatteella. 

Myyntipaikka ilmainen.

Järjestää 
Hirvaskosken Kyläyhdistys ja Tuli-Tauko

Musiikkia ja muuta mukavaa ohessa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongilla

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

AVATTU
UUSI
AVATTU
UUSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!!

kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!!
Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki 
Puh. (08) 220062 
fax (08) 8169 700

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki 
Puh. (08) 220062 
fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17Avoinna ma-pe klo 9-17

10€10€10€10€
Tarjous voimassa koko kesän.Tarjous voimassa koko kesän.

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
Koulutuksen nro 639171. Koulutus alkaa 27.08.2012. Haku-
aika päättyy 07.08.2012. INFO-tilaisuus 2.8.2012 klo 10.00.

Metsuri - metsäpalvelujen tuottaja
Koulutuksen nro 639217. Koulutus alkaa 03.09.2012. Haku-
aika päättyy 15.08.2012 .  INFO-tilaisuus 9.8.2012 klo 10.00.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Koulutuksen nro 638700. Koulutus alkaa 24.09.2012. Haku-
aika päättyy 30.08.2012. INFO-tilaisuus 16.8.2012 klo 10.00. 

Korjausrakentajan koulutus
Koulutuksen nro 641396. Koulutus alkaa 10/2012. Hakuaika 
päättyy 30.9.2012.Koulutuksen alkamisajankohta ja infoti-
laisuus täsmentyvät elokuun aikana.

Lisäksi haussa useita maahanmuuttajille suunnattuja
koulutuksia.

Koulutusten INFO-tilaisuudet järjestetään yllämainittuina 
ajankohtina Oulun seudun TE-toimiston Pudasjärven
toimipisteessä osoitteessa Jukolantie 1.

Näihin sekä muihin työvoimakoulutuksiin voit tutustua 
osoitteessa: http://www.mol.fi/koulutukset. Koulutukseen 
haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella tai työ- ja 
elinkeinotoimistosta saatavalla lomakkeella.

Lisätietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana 
maksettavista taloudellisista etuuksista saat numerosta 0295 
020 702.

Pudasjärvellä järjestetään työvoima-
poliittisena aikuiskoulutuksena mm. 
seuraavat koulutukset :

    Sotainvalidien Veljesliiton
     Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestää   

         liikuntapäivän
           Hietasaaren Veljeskodilla torstaina
16.8.2012 alkaen kello 10.00.

Lähtö linja-autoasemalta klo 8.15.

Ilmoittautuminen maanantaihin 6.8. mennessä 
joko Veli Liehu puh. 040 703 1345
tai Antti Pesälä puh. 040 578 2344.

Tervetuloa virkistymään jäsenet ja tukihenkilöt!

Johtokunta

PUDAsJärVI
Valtuuston kokous pidetään Pohjantähden auditoriossa 
maanantaina 6. päivänä elokuuta 2012 alkaen klo 17.00.  
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on nähtävänä 
kaupungin ilmoitustaululla.  Kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa 
9.8.2012 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 25.7.2012

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

oulunkaari.com

Työterveyshuollon 
uudet numerot 

Oulunkaaren kuntayhtymä alkaa järjestää Pudasjärven 
työterveyspalvelut 2. elokuuta lähtien. Toimipiste on 
terveysasemalla Attendo MedOnen entisissä tiloissa.
ajanvaraus, 050 522 6968  
työterveyshoitaja Elmi Kouva, 050 528 1855  
työterveyshoitaja Helena Nevakivi, 050 528 3306

PUDASJÄRVEN RYHMÄNÄYTTELY
4.8.2012 klo 10.00 alkaen
Rimmin kentällä, Rimmintie 15.

Näyttelyssä arvostellaan metsästyspystykorvat ja lappalaiset 
paimenpystykorvat FCI:n ryhmästä 5, suuret ja pienet
ajokoirat FCI:n ryhmästä 6 sekä mäyräkoirat FCI:n
ryhmä 4. Näyttelyssä arvostellaan myös pennut
(7- alle 9kk). Arvostelu alkaa klo 10.

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY. KIOSKI.
Lisätietoja Marjaana Siltakoski puh. 040 559 3316.

Möykkälässä
La 4.8. klo 20.30-01.00

NASEVA
Lippu 10€

www.puhoskylan.sivut.in JR2Vain käteismaksu.

Golfin avoimet kaupungin mestaruuskilpailut,
tasoituksellinen
5.8. klo 12.00 Koillis-Golfin kentällä.

Sarjat: miehet, seniorit, naiset, tytöt ja pojat 18v.

Ei osanottomaksua.

0400-381 548, Kinnunen

TERVETULOA!

Menneiden ukkosilmojen 
jälkeen on myrskytuhois-
ta tullut jo muutama yhtey-

denotto. Kannattaa käydä 
tarkistamassa metsiä ja tar-
vittaessa olla Metsänhoi-

toyhdistyksen alueneuvojiin 
yhteydessä, vinkkaa toimin-
nanjohtaja Tuomas Pihlaja. 

Metsänomistajat

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

B I GN O Hannuksen 
koululla
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Pudasjärven Pilikkiviikko 
päättyi sunnuntai-iltana 29.7 
loistavissa tunnelmissa niin 
sään kuin järjestelyjen suh-
teen. Maanantaina 23.7. al-
kaneessa kisassa oli kaikki-
aan reilulla 200 osallistujalla 
yli 250 pilkkisuoritusta, jois-
ta alkukisojen perusteella 25 
parasta pilkkijää pääsi sun-
nuntain finaaliin, jossa titte-
linä oli Kesäpilkinnän Maail-
man mestaruus sekä kaikille 
finalisteille hyvät palkinnot. 

Voiton korjasi kaikissa 
edellisissä kisoissa yhdek-
sän vuoden aikana finaaliin 
päässyt Ensio Takkinen Pu-
dasjärveltä. Voitto tuli 202 
g painaneella pikku lahnal-
la. Toisen sijan nappasi 155 
g saaliilla Sirkka Kokko ja 
Timo Soronen pääsi myös 
palkintopallille 126 gram-
man tuloksella. Koko viikon 

Pilikkiviikko päätökseen loistavissa tunnelmissa
ajan kalat eivät olleet oikein 
syönnillään ja yhdelläkin 
kalalla pääsi usein jatkoon. 
Neljänneksi sijoittunut Rai-
ne Kortet Rautaruukin ur-
heilukalastajista sai kisojen 
suurimman kalan palkin-
non perjantaina nostamal-
laan 1651 grammaa paina-
valla säynävällä. 

Kaikkiaan punnittavaa 
oli 14 kisaajalla eli peräti 11 
finaalin pilkkijää jäi ilman 
saalista. Palkinto kuitenkin 
tuli, tosin arpomalla. 

Ilman saalista jäänyt Ii-
nattijärveläinen Reijo Kent-
tälä oli hetken aikaa kiin-
ni koko kisan voitossa, kun 
pilkkireiästä oli nousemas-
sa hänen arvionsa mukaan 
lähes kilon painava ahven. 
Reijo ehti jopa sitä kädel-
lä koskettaa, kun kalan von-
kale kuitenkin pääsi irti kou-

kusta ja takaisin järveen. 
-Voi, että harmitti. – ja 

kun oli niin lähellä!
Kilpailun järjestäjän Pu-

dasjärven Urheilijoiden 
pilkkiarpajaisten päävoiton 
Honda perämoottorin sai 
Sirkka Raappana, ruohon-
leikkurin Taisto Kipinä, ben-
saa Nesteeltä Päivi Karhu-
nen, Virpi Hyttinen ja Liisa 
Stenius sekä veitsipakkauk-
sen Toini Säkkinen. 

Kisojen päätöstilaisuu-
dessa kaupungin tervehdyk-
sen esittänyt Vesa Riekki an-
toi tunnustusta Pudasjärven 
Urheilijoille vuoden varrella 
useista tapahtumista, jotka 
tuovat väkeä Pudasjärvelle 
ja tekevät paikkakuntaa tun-
netuksi. 

-Pitää olla hyvä henki ja 
hyvät vetäjät, että saadaan 
suuret talkoojoukot liikkeel-
le, totesi Riekki. 

Kilpailun johtaja Sep-
po Sammelvuo kiitteli vuo-
rostaan kaupunkia Urheilu-
seuran saamasta tuesta eri 
tapahtumien järjestämises-
sä. Hän muistutti, että ensi 
vuonna Pilikkiviikko on 
10-v juhlakisa, jonka järjeste-
lyihin hän lupasi myös jota-
kin uutta. 
Heimo Turunen

Finaali:
1. Ensio Takkinen, 2. Sirk-

ka Kokko, 3. Timo Soronen, 
4. Raine Kortet, 5. Martti 
Knuutinen, 6. Tarja Ojakos-
ki, 7. Leena Iltanen, 8. Marit-
ta Kadenius, 9. Tauno Laak-
so, 10 Sirkka Kohtala, 11. 
Elvi Järvenpää, 12. Irina Hal-
likainen, 13. Jani Orava, 14. 
Tarmo Kokko. 

Palkinnot arvonnalla: 
Leena Kaarre, Leena Koske-
la, Marja-Terttu Marjamaa, 
Pentti Stenius, Mikko Leh-
tola, Reijo Kenttälä, Rau-
no Leppänen, Pekka Tuo-
mainen, Helinä Jakkila, Eira 
Määttä ja Hannu Raittila.

Pilikkiviikon 25 finalistia odottamassa lauttojen numerojärjestyksessä tulosten julkista-
mista ja lähes 9000 euron palkintojen jakamista. 

Onnittelijoita riitti palkintokorokkeelle päässeille pudas-
järvisille Sirkka Kokolle, Ensio Takkiselle ja Timo Soro-
selle. 

Pilikkiviikon päätöstilaisuudessa Havulan rannassa oli 
runsaasti yleisöä.


