
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 8.8.2012

nro 32 2012

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Metsästysseurat 
aktiivisia 

työllistäjiä s. 8
Perinnepäivä-

tapahtuma s. 13

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

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

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

www.rautioky.fi

Seuraavat vastaanottoajat:

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 9.8., to 16.8., to 30.8.

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

JENKKI PROFESSIONAL
OSTA 2pss 
PURKKAPURKKI KAUPAN PÄÄLLE

BRAVUURI 
JAUHELIHAMUREKE

700g

GRILLIKINKKU JA GRILLI-
KALKKUNA 200g

PIRTTILIMPPU 500g

HEDELMÄINEN 
PITKO 500g

OSALLISTU
ARVONTAAN
VOITA
REPULLINEN 
KARKKIA

TUPLA KING SIZE JA 
NUTKICK PATUKAT 85g

TUPLA KEKSI 200g 

NICE PYYKINPESUJAUHE 5kg

MIESTEN REISITASKUHOUSUT
C ja D MALLI

SENCE SOFT HUUHTELUAINE 1L

VO5 SHAMPOO JA 
HOITOAINE 250mL 2plo

6,95

1,99 2,00

2,502,39pitko

3,99pkt

1,99pkt

5,50

1,29pss

1,50 29,50

pss

2 pss

2 kpl

KampanjaPaketti myynnissä 31.8.2012 asti, koskee myös liittymätyypin vaihtoja. Liittymäpaketin 
normaalihinta 24,88 €/kk, joka astuu voimaan 12 kk kuluttua liittymän avauksesta. Puheaika on 
käytettävissä kaikkiin normaalihintaisiin kotimaanpuheluihin, tekstiviestitetu koskee kotimaan 
tekstiviestejä. Ylittävät puhelut/sms 0,09 €/min/kpl. Käyttämätöntä puheaikaa ei korvata eikä 
se siirry seuraavalle laskutuskaudelle. Asiakkaat saavat Saunalahden sekä valittujen yhteistyö-
kumppaneiden etuja ja tarjouksia (sms/mms/sähköposti). Tiedonsiirtonopeus vaihtelee riip-
puen päätelaitteen ominaisuuksista, sijainnista ja verkon kuormituksesta. Tyypillinen vaihteluväli 
3G-verkossa on Perus-nopeudella 0,4 Mbit/s–1 Mbit/s. Tarkista verkon peittoalue: elisa.fi /kuulu-
vuus. *Lähde: European Communications Engineering (ECE Ltd.) tutkimus 2/2012.

Reilusti puhetta, tekstareita ja dataa!
KAMPANJAPAKETTI

19,90 €/kkVuodeksi edulliseen 
kampanjahintaan
Sisältää:
• 1000 min puhetta/kk • 500 tekstiviestiä/kk • 1 Mbit/s nettiyhteys

Saunalahden 
Mobiililaajakaistassa ei ole 
käyttökattoa 

Saunalahden liittymät toimivat 
nopeassa ja kattavimmassa* 
Elisan 3G-verkossa 

Osa Elisaa.

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

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335   

AVOINNA MA-PE  9-18, LA   10-16

KEKKILÄN PUUTARHAMULTA 50L     20,- / 6 säkkiä Tervetuloa!

        Elokuun tarjoukset!
MONIVUOTISET KUKAT 
JA KORISTEPENSAAT
OTA 5 MAKSA 4

Tuuhea ASTERI  5kpl 10,-
OMENAPUUT 2kpl
punakaneli + keltakaneli 40,-
MARJAPENSAAT
(herukat ja karviaiset)

35,-5 kpl

PARASTA ISTUTUSAIKAA!!

ULKOKRYSANTEEMIT!
SYYSLANNOITTEET!

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
puh. 044-2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA

RYHMÄT ALKAVAT
20.8. alk. 
Hikijumppa ma 16.15 ja 17.45 H: 30 €/5 vkoa
23.8. alk. 
Niskahartia/selkäryhmä to 16.15 ja 17.45 
H: 100 €/15 vkoa
6.9. alk. 
Kahvakuulan tekniikkakurssi to 17.15 
h: 45 €/6 vkoa 

Ilmoittautuminen puhelimitse tai paikan päällä

KAIKILLE AVOIMET KUNTOSALIRYHMÄT
3.9. alk. ma 12-13
5.9. alk. ke 12-13
to 12-13 ryhmä on jo käynnissä

Kuntosaliryhmiin ei tarvitse ilmoittautua
Tervetuloa!!!

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

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 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
0400 385 281

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

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

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
aineisto@vkkmedia.fi

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

Voiko aikuinen olla 
lapsen kaltainen?

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 30.7. Kokous 
aloitettiin Riekin-kankaan 
hautausmaan katselmuk-
sella, jonka yhteydessä to-
dettiin hautausmaan yleisil-
meen olevan hyvin siistin ja 
hoidetun näköinen.  Samalla 
päätettiin suorittaa Saraky-
län hautausmaan katselmus 
kirkkoneuvoston syyskuun 
kokouksen yhteydessä.

Diakoniaviranhaltija 
Henna Savilammelle myön-
nettiin ero virastaan ja pää-
tettiin julistaa virka ha-etta-
vaksi. 

Lastenohjaaja Eija Koivu-
luoman tilalle valittiin neljän 

Seurakunnalla muutostoiveita 
Iijoen rantayleiskaavaan

hakijan joukosta Sirpa Outi-
la 20.8.2012 luki-en. Outila 
hoitaa myös lapsityönohjaa-
ja Marja-Sinikka Luokkasen 
vuorotteluvapaan viransi-
jaisuu-den ajalla 1.10.2012 – 
31.5.2013.

Iijokivarren rantayleis-
kaavaan Pudasjärven seura-
kunnan maille kaavan suun-
nittelussa alun perin paikan 
alavuuteen ja tulvaherkkyy-
teen vedoten on uusia ra-
kennuspaikkoja esitetty vain 
kolme kappaletta.  Osittai-
sen tulvaherkkyys myön-
nettiin. Kuitenkin esitettiin, 
että alueelle myönnettäisiin 
enemmän rakennuspaikko-
ja seurakunnan omistamal-

le Lukkarilan tilalle erikseen 
kartalle merkityille alueil-
le. Lisäksi Hilturannan lei-
rikeskuksen toimintaa ja 
täydennysrakentamismah-
dollisuus pitäisi tutkia ja 
esittää kaavassa siten, ettei 
poikkeamislupia tarvittaisi. 
Maisemallisesti arvokkaat 
peltoalueet ovat olleet kauan 
viljelemättömiä ja pajuttu-
neet lähes umpeen. Kirkko-
neuvosto esittää kantanaan, 
että ne voitaisiin ottaa ra-
kennuskäyttöön, kun uusi 
rakennuskanta sopeutettai-
siin jo paikalla olevaan ra-
kennuskantaan.

Erkki Riihiaho

Lapsi osaa ihmetellä elämää itseään, sen suuruutta ja pyhyyttä.
Kun katselee leikkivää lasta huomaa, että lapsi on mukana 

kokonaisvaltaisesti, joka solullaan.  Lapsen leikki on pyhä maa-
ilma. Leikki ruokkii hänen sieluaan ja kehoaan. Lapsi kokee ja 
elää maailmaa kaikilla asteillaan. 

Kun meistä tulee aikuisia, onko meidän jätettävä tämä lap-
sen pyhä maailma. Aikuisena valitettavan usein uskomme vain 
siihen, minkä järjellämme käsitämme ja silmillämme hahmo-
tamme. Käykö meille niin, että leikittömässä aikuisten maa-
ilmassa tunteet kylmenevät, värit haalistuvat ja maailma pie-
nenee. Mihin meiltä aikuisilta häviää lapselle niin luontainen 
ihmettelyn taito?

En halua elää aikuisuuden leikittömässä maailmassa, joka ei 
ruoki minua, tai on vain kalpea kajastus lapsen rikkaasta maa-
ilmasta. Lapset ovat kadehdittavan vapaita. He rakastavat ritu-
aaleja, mutta suhtautuvat niihin leikkimielisesti ja nauttivat nii-
den keksimisestä. Lapset kyllä opettavat meitä leikkimään, jos 
vain antaudumme heidän vietäväkseen. 

Meidän aikuisten tulisi katsella maailmaa myös lapsen sil-
min. Lapsi näkee usein sellaista, mitä aikuinen ei näe. Luonnos-
sa lapsen kanssa kulkiessa oivaltaa lapsen kyvyn ihmetellä, ha-
vainnoida, tutkia ja kysellä. Innostuneena lapsi etsii vastauksia 
ja tekee nerokkaita päätelmiä. Mihin meiltä aikuisilta katoaa 
lapsuuden herkkyys? Hajoaako meiltä aikuisilta tämä taito, kun 
katselemme samanaikaisesti moneen suuntaan.

Antoihan Jeesus meille aikuisille esikuvaksi juuri lapsen sa-
nomalla: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö hei-
tä. Heidän kaltainen on taivasten valtakunta.”  Luuk.18: 16 -17.

Lasse Halmeen sanoja lainaten: ” Jokaisella lapsella on oi-
keus nähdä maailma omin silmin, ja jokaiselle aikuiselle on ri-
kasta nähdä maailma lasten silmin.”

  Lapsityönohjaaja 
  Sinikka Luokkanen 

Messu kirkossa su 12.8. klo 
10, Jaakko Sääskilahti, Keijo 
Piirainen.
Taksi kirkkoon lähtee seura-
kuntakodilta 9.30, kyydin 
hinta 3 € edestakaisin.

Jumalanpalvelus Sarakylän 
koululla su 12.8. klo 10, Seppo 
Lohi, Jaakko Jurmu.

Kesäkahvila torstaisin klo 
12-14 kirpputorin tiloissa (Pap-
pilantie 7).

Piispan sauvakävely la 25.8. 
Oulussa.  
VI Piispansauvakävely kut-
suu kaikkia ikään ja kuntoon 
katsomatta iloiseen liikunta- 
ja yhdessäolotapahtumaan 
syyskauden alkaessa.  Lähtö 
klo 9 seurakuntatalolta ja 
paluu n. klo 17.30. Kävelyn 
päätteeksi tutustumme Piis-
pan taloon ja nautimme 
hyvästä ruuasta. Retken 
hinta on 20 €, sis. ruuan ja 
matkan. Ilmoittautumiset 
17.8. mennessä kirkkoherran-
virastoon. 

Nuotioilta: Metsälän kylä-
talossa ti 7.8. klo 19, Kipinän 
koululla ke 8.8. klo 18 ja Pu-
hoksella Nurmelan rannassa 
to 9.8. klo 19.

Siionin virsiseurat Maire ja 

Mikko Puhakan mökillä 
Hamppulammen rannalla 
(opastus Mikaharjuntieltä) pe 
10.8. klo 17. 

Rauhanyhdistykset:  Jongun 
kesäseurat Tarhalassa Pesä-
lällä su 12.8. klo 13 ja 19 (Mikko 
Karjalainen ja Esko Ojanaho). 
Seurat Kurenalan ry:llä su 12.8. 
klo 17 (Jukka Lehto, Tauno 
Kujala). Seurat Ervastissa 
ry:n mökillä su 12.8. klo 19.00 
(Samuli Leppänen).

Avioliittoon vihitty: Heikki 
Olavi Vimpari ja Marika Pau-
liina Laakkonen

Haudattu:  Reeta Johanna 
Särkelä 94 v, Eeva Muhli 86 
v, Leo Valtter Ikonen 53v, Ari 
Tapani Haanela 28 v.

Hetekylästä lähtöisin ole-
va ja siellä kesiänsä viettävä 
vantaalaistunut Eeva Pitkä-
nen halusi ojentaa auttavan 
kätensä lahjoittamalla perä-
kärryllisen huonekaluja ja 
astioita hyväntekeväisyy-
teen. Osa tavaroista menee 
suoraan niitä tarvitseville 
kiintiöpakolaisille, osa va-

Auttavan käsi on pitkä
rastoidaan ja jotakin niistä toi-
mitetaan Vienan-Karjalaan 
vähäosaisille lapsiperheil-
le. Eeva toimii Vantaalla yli 
500-jäsenisen Invalidijärjes-
tön puheenjohtajana ja tietää 
mitä auttaminen merkitsee 
sitä tarvitseville. Hän halu-
aakin muistuttaa, että ihmi-
set eivät heittäisi pois tava-

Eeva Pitkänen kotipihan-
sa kukkaloistossa lähet-
tämässä lahjoittamaansa 
tavarakuormaa.

roita, joita eivät enää tarvitse 
, vaan laittaisivat ne kierrä-
tykseen. Pudasjärvelläkin 
löytyy tarvitsijoita sekä jär-
jestöjä, jotka toimittavat ta-
varat eteenpäin.

Terttu Salmi

Oululainen Kuivasjärven 
Aura järjesti 3.-5.8. viikon-
lopun aikana Veteraani-
yleisurheilun SM-kisat Raa-
tin kentällä. Pudasjärveläisiä 
veteraaniurheilijoita oli vain 
miesten juoksulajeissa, joista 
yli 55-vuotiaitten 3000 met-
rin esteissä Pudasjärven Ur-

Pudasjärvelle 
hopeaa veteraanien 
SM-kisoissa

Veteraanien SM hopeaa 3000 m esteissä juossut Kari 
Jylhänlehto oli Hippo-kisoissa toimitsijana ja kirjasi las-
ten juoksujen aikoja

heilijoita edustava Kari Jyl-
hänlehto sai hopeaa. Reijo 
Polojärvi juoksi yli 50-vuo-
tiaissa neljänneksi 1500 m ja 
kuudenneksi 800 m matkoil-
la. Niin ikään kuudenneksi 
sijoittui yli 45v 800 metrillä 
Sampo Laakkonen. (ts)
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kaikki 
LUKUVUOSIKALENTERIT 

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

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

JOKAISELLE JOTAKIN!

PALJON UUSIA KOULUTARVIKKEITA!
MAHTAVA TARJOUS! -20 %

Alennuksella!

Kellot koululaisille    Muistot rippilapsille
Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut.
Kellojen ja korujen myynti ja huolto

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

75 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Arvomme kaikkien asiakkaiden kesken 100€ lahjakortin.

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Politiikka ja eduskunta ei-
vät lomaile. Tämä saatiin ko-
kea taas kuluvana suvena, 
kun koko kesää varjostivat 
tummat pilvet euro-kriisin 
ympärillä. Heinäkuun puo-
lessavälissä käytiin edus-
kunnassa kiivas keskustelu 
uusista lainapaketeista, va-
kuuksista ja Suomen euro-
linjasta. Keskustelu jatkuu 
edelleen lämpimänä.

Talousasiat ovat tapetilla 
tästäkin eteenpäin. Valtion 

Sadonkorjuun aikaa

tulo- ja menoarviota sorvail-
laan parhaillaan valtionva-
rainministeriössä. Selvää on, 
että luvassa on vyön kiristys-
tä, leikkauslistoja ja menojen 
karsimista. Oman maakun-
tamme osalta on vartioitava, 
että eväitä ei syödä uusien 
työpaikkojen, opiskelumah-
dollisuuksien ja yrittäjyyden 
osalta.

Loppukesä on sadonkor-
juun aikaa. Metsät ja pel-
lot ovat pullollaan luonnon 

Mirja Vehkaperä kuvattuna 
viime syksynä Pudasjärvel-
lä pidetyn Keskustan Poh-
jois-Pohjanmaan piirikoko-
uksen puheenjohtajana. 

antimia. Omasta mansikka-
maasta sain makoisat man-
sikat, viinimarjat kypsyvät 
hyvää vauhtia ja mustikoita-
kin on poimittu. Lähiruokaa 
on kasvimaalla tarjolla nyt 
omiksi tarpeikseen.

Sarakylän perinteiset vat-
tumarkkinat pidetään vii-
konvaihteessa. Uskon mark-
kinoilta löytyvän paikallista 
satoa kotiin kannettavaksi. 
Mukavaa loppukesää ja ta-
vataan vattumarkkinoilla!

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Ranuan Hillamarkkinat 4.-
5.8. olivat jälleen yleisö-
menestys ja sää suosi niin 
markkinamyyjiä, -yleisöä 
kuin esiintyjiä. Hillaa riit-
ti koko markkina-ajaksi ja 
se oli hyvälaatuista. Myy-
jät kehuivatkin että on hy-
vät markkinat ja tava-
ra vaihtaa omistajaa. Ensi 
vuonna Hillamarkkinoil-
la on 40-vuotis juhlavuosi. 
Perinteisesti myyjien lisäk-
si oli Hillamarkkinoilla nyt-
kin hyvin monipuolinen oh-
jelmatarjonta. Vuoden 2012 
kaikille avoimen Hillatuote-
kisan voittajaksi julkistettiin 
Ranua-Revontuli Oy:n ke-
hittämä kuohuva hillajuoma 
Arctic Rose ja näin ollen pal-
kinto jäi hillapitäjään Ranu-
alle. Hillatytöksi valittiin Ro-
vaniemen ammattilukiossa 
liikunnan ohjaajaksi opiske-
leva 17-vuotias Jonna Haa-
pala Toljasta. Sauli Kortesal-
mi lauloi uudelle Hillatytölle 
Jussi Rasinkankaan säveltä-
män laulun ja Pauli Ylitalon 
sanoittaman ”Oot voittama-
ton”.

Marjatohtori on valittu 17 
kertaa ja Kalle Lohen pyhä-
hattua on kantanut jokainen 
tittelin saanut vuoden ker-
rallaan. Valintakriteereinä 

Hillamarkkinoilla tulossa juhlavuosi
henkilön tulee tehdä julki-
seksi luonnonmarjojen eteen 
tehtyä työtä sekä nuorten in-
nostamista luonnonvarojen 
käytöstä. Tänä vuonna nämä 
kriteerit täytti ja hatun vuo-
deksi eteenpäin sai Kurii-
ri-lehden eläkkeelle jäänyt 
päätoimittaja Tauno Impiö. 
Valinnan suoritti sekä kun-
niakirjan ja hatun luovut-
ti lehden nykyinen päätoi-
mittaja Pasi Haarahiltunen.           
–Tämä on kunnia-asia. Otan 
hatun nöyrin mielin ja kii-
tollisuudella vastaan, sanoi 
valinnastaan ilmeisen häm-
mentynyt ja yllättynyt Im-
piö.  

LC Ranua sekä Lions La-
dyt olivat jälleen suurin tal-
koojoukko Hillamarkki-
noilla, toki mukaan mahtui 
muutama vieraileva tähti-
kin. Kaiken kaikkiaan tal-
koolaisia oli noin 80 henkeä. 
Hillamarkkinapäällikkönä 
toiminut Juha Väänänen ker-
toi markkinapaikkoja myy-
dyn 197 ja yleisöä kävi kah-
den päivän aikana lähes 20 
000. Väänäsellä on mietin-
tämyssy jo syvällä päässä, 
että mistä saataisiin isompi 
markkina-alue kun ensi vuo-
si on juhlavuosi ja nykyinen 
alue alkaa käydä ahtaaksi. 

Markkinoitten kuulutuksis-
ta vastasivat Olli Näyhä ja 
Matti Pekkala.

Eero Remes Kiuruvedeltä 
oli markkinoilla ensimmäis-
tä kertaa. Hän valmistaa tar-
joiluastioita kotimaisesta 
haapa-puusta. Tuote pinnoi-
tetaan elintarvikelakalla joka 
kestää astianpesukoneessa 
pesemisen. 

- Suurin osa tuotannosta 
menee liikelahjoiksi ja näin 
markkinoilla niitä myydään 
suoraan asiakkaille lähinnä 
lahjatarkoituksiin. Tuottee-
seen voimme laseroida yri-

tyksen logon tai asiakkaan 
haluaman tekstin, kertoi Re-
mes.

Ohjelmatarjontaa oli kai-
kille tasapuolisesti. Markki-
natorilla oli mm. imitaatto-
ri, moottorisahauskilpailu, 
Sauli Kortesalmen laulua 
sekä tanssiesityksiä Saksan 
ja Venäjän kansantanssi-
ryhmiltä. Viereisellä urhei-
lukentällä kilpailtiin saap-
paanheitossa ja Ranuan 
Peuran järjestämissä Hilla-
maastot juoksukilpailuissa.

Terttu Salmi

Tuleva Marjatohtori Tauno Impiö odottaa hattu kädessä 
että kenelle hän saa sen luovuttaa. Julkistamisen suorit-
taa Pasi Haarahiltunen. 

Hillamarkkinoilla kävi järjestäjien mukaan jopa 20 000 markkinavierasta.  

Kansanedustaja Mirja Vehkaperä Haukiputaalta 
on tulossa ensi sunnuntaina Sarakylän 

Vattumarkkinoille puhujaksi. Pyysimme häneltä 
etukäteen Eduskunnan kuulumisia ja häneltä 

itseltään kesäkuulumisia. 
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Mikä sai opettaja Marja Gri-
penbergin muuttamaan Tes-
joelta Jaurakkajärvelle lähes 
kaksi vuotta sitten? Sitä toi-
mittaja kävi häneltä kysele-
mässä ja hämmästyi päätök-
sestä, jonka perusteella hän 
osti Meriönharjun tilan nä-
kemättä ja tustumatta siihen 
paikan päällä. Valinnan hän 
teki netissä olleiden valoku-
vien perusteella.

Valinta tuntuu sitäkin 
kummallisemmalta, sillä Pu-
dasjärven kaupunkikaan ei 
ollut Marja Gripenbergille 
ennestään tuttu juuri ollen-
kaan.

- Olen käynyt kerran Pu-
dasjärvellä vuonna 1978, 
jolloin perheeni kanssa yö-
vyimme teltassa jossakin 
paikassa. Tyttäreni sai siel-
lä vaikean astmakohtauksen 
ja jouduimme menemään il-
lan suussa kolkuttamaan ter-
veyskeskuksen oveen. Siellä 
meidät otettiin todella ystä-
vällisesti vastaan ja saimme 
sieltä apua, Marja Gripen-
berg muistelee ensikoke-
muksiaan Pudasjärvestä.

- Jossakin elämäni vai-

Marja Gripenberg rakastui Jaurakkajärveen ensi silmäyksellä
heessa olin käynyt myös 
Syötteellä, mutta Jaurakka-
järvestä minulla ei ollut ai-
emmin mitään tietoa. Kak-
si vuotta sitten minulla ei 
ollut mitään aikomusta-
kaan muuttaa Tesjoelta mi-
hinkään, mutta kunnes kävi 
niin, että näin netissä yli 40 
kuvaa talosta, Jaurakkajär-
vestä ja koko kylästä. Se oli 
rakkautta ensi silmäyksel-
lä, hän naurahti rakastumi-
selleen nykyiseen kotikylään 
ja -taloon, jossa häntä kiin-
nostivat isot ikkunat kukki-
en kasvatusta varten ja avara 
pihamaa. Myös rantamaise-
ma ja metsät kiinnostivat.

- Kaikki oli kohdallaan ja 
miellytti minua. Päätös tuli 
kuin salama kirkkaalta tai-
vaalta.

Uusien haasteiden 
etsintää
Marja Gripenberg kertoi 
viihtyneensä Jaurakalla ja 
kodissaan paremmin kuin 
hyvin. Eikö koti-ikävä Etelä-
Suomeen ole vaivannut ol-
lenkaan. 

- Päinvastoin. Oltuani 

muutaman kuukauden ete-
lässä viime keväänä minulla 
oli loskakelien aikana koti-
ikävä tänne, kun katselin ku-
via Pudasjärveltä ja luin pai-
kallislehteä, Marja tuumaili 
sopeutumisestaan Jaurakal-
le, jossa hiljaisuus, luonnon 
puhtaus ja rauha ovat lähes 
käsinkosketeltavia.

- Oltuani luokanopetta-
jana Espoossa, Vantaalla, 
Hangossa, Iniössä, Tuusu-
lassa, Sipoossa ja Helsingissä 
yhteensä yli 45 vuotta kou-
luissa oleva jatkuva häly al-
koi rassata hirveästi, hän 
sanoi aikaisemmista koke-
muksistaan.

Marja kertoi tykänneen-
sä haasteista jo nuoruudes-
taan saakka ja siitä johtu-
en hän on halunnut vaihtaa 
asuinpaikkakuntia ja tutus-
tua eri ihmisiin ja tapoihin, 
koska ne avartavat ja opet-
tavat katselemaan asioita eri 
tavalla kuin ennen ja punnit-
semaan katsantokantoja.

- Minulla ei kuitenkaan 
ole mitään intoa muuttaa 
pohjoisemmaksi, vaikka 
poikani asuukin Ranualla. 
Tämä seutu on harrastuksie-
ni kannalta paras mahdolli-
nen, koska tykkään kukista 
ja kaikesta kasvavasta sekä 
metsistä ja siellä kulkemises-
ta. Lapissa olot ovat mieles-
täni niin ankeat, että sinne 
minulla olisi vaikea sopeu-
tua, Marja sanoi ja kertoi 
tehneensä jo useita kukka- ja 
pensasistutuksia, joiden kas-
vunihmeen seuraaminen ja 
näkeminen ihastuttaa hän-
tä lähes päivittäin. Lieneekö 

monenkaan Jaurakan talon 
pihamaalla esimerkiksi kir-
sikkapuu. Meriönharjun pi-
hamaalta sellaiset kuitenkin 
löytää.

Palvelut keskustasta
Jaurakkajärven kodista Mar-
ja Gripenbergilla on matkaa 
Kurenalustaan palvelujen 
äärelle viisi peninkulmaa. 
Matka ei kuitenkaan ole on-
gelma, mutta auto on kuiten-
kin välttämätön.

- Palvelut pitää hakea, 
mutta se on asennoitumises-
ta kiinni. Näillä bensan hin-
noilla ei joka päivä kannata 
kuitenkaan käydä keskus-

tassa. Pärjäämisen kannalta 
on oltava sellaiset kotivaras-
tot, että selviää, hän tuumai-
lee ja vaikuttaa varsin tyy-
tyväiseltä asuinpaikkansa 
valintaan.

Kyläkulman parasta an-
tia on hiljaisuus, luonto ja 
sen puhtaus. Niiden arvoa 
eivät paikalliset ehkä huo-
maakaan.

- Jaurakan seudulla ovat 
hyvät metsäautotiet ja pa-
tikkapolut, joilla olen viih-
tynyt hyvin. Kyläläisiin en 
vielä ole ehtinyt kovin pal-
jon tutustumaan, mutta ko-
tini ovet ovat auki ja toivon 
kyläläisten rohkaistuvan tu-

lemaan käymään kotona-
ni. Yleensä ottaen toivon 
ihmisten luontaisen kans-
sakäymisen lisääntyvän ja 
kynnyksen piipahtaa naa-
purissa madaltuvan. Tällä-
kin kylällä on paljon iäkäs-
tä väkeä, joten he kaipaisivat 
jopa viikoittaisia kerhoja 
ja yhdessäolohetkiä henki-
sen hyvinvoinnin vuoksi, 
Marja Gripenberg sanoo ja 
on valmis vetämään kyläl-
lä kerhoja ja tapahtumia sillä 
kokemuksella ja asiantunte-
musella, joka hänellä on. 

Rauni Räisänen

Jalostettu päi-
vänlilja on 

avannut en-
simmäisen 

kukkansa Me-
riönharjun sei-

nustalla. 

Hätääntynyt nainen soitti 
toimittajalle sunnuntai-ilta-
na noin kello 18.10 ja kertoi 
että merirosvolauma oli tun-
keutunut heidän kotiinsa. 
Tuo puhelu herätti ihmetys-
tä siitä että miksi merirosvot 
hyökkäävät kuivalla maal-
la. Normaalistihan he tarvit-
sevat aavaa merta ja laivan 

Merirosvoja Sivakkasuolla
sekä ryöstettävän aluksen. 
Nainen puhelimessa selit-
ti, että merirosvot ovat nyt 
pihalla etsimässä aarretta ja 
näin ollen hän pääsi soitta-
maan apua. 

Toimittajan saapues-
sa paikanpäälle annettuun 
osoitteeseen, ulkona oli 
miekkoja ja muutakin rosvo-

lauman tavaroita. Vähän pe-
lotti, mutta sisälle päästyä-
ni tilanne oli jo hallinnassa. 
Nälkäiset ja janoiset meriros-
vot oli ruokittu ja he olivat 
nyt sekä säyseitä että siistejä.

Lopulta toimittajalle sel-
visi, että olin päässyt keskel-
le 8-vuotissynttäreitä, joita 
vietti Ville Kyngäs. (ts)

Merirosvolauma Miika, Jesper, Väinö, Kalle, Otto, Ville, Oskari ja Joose aarrearkkua 
avaamassa.

Kesseli ry:n hallitus ko-
koontui kesälomien päät-
teeksi Jyrkkäkosken Lei-
rintäalueella tiistaina 31.7. 
summaamaan menneitä ja 
suunnittelemaan uusia ta-
pahtumia. Lomakaudesta 
huolimatta Kesselin avus-
tustoiminta Vienan-Karja-
laan on jatkunut entiseen 
tapaan, jopa aikaisempaa te-
hokkaammin. Jäsenet ovat 
kesän aikana tehneet useaan 
otteeseen avustusmatko-
ja itärajan taakse eri kylille. 
Uudella Jyskyjärvellä, Jys-

Kesselin kesäleireillä suuri 
suosio Vienan-Karjalassa

kyjärvellä ja Vuokkiniemes-
sä Aimo ja Sinikka Pietilä 
sekä Ape Nieminen vetivät 
viikon mittaisia lasten kesä-
leirejä, jotka saavuttivat suu-
ren suosion ja lapsia oli ky-
läläisten lisäksi Borovoista, 
Kontupohjasta, Kostamuk-
sesta, Moskovasta, Mujejär-
veltä, Petroskoista, Pietarista 
sekä Suomen puolelta Var-
kaudesta.

Avustusmatkoja teh-
dään edelleen ja vähäosai-
sia lapsiperheitä avustetaan 
jatkossakin sekä henkisesti 

Hallituksen jäseniä Anna-Liisa Mikkonen, Eija Pohjanvesi, Aimo Pietilä, Seppo Huitsi, 
Ari Tapper ja Ape Nieminen Jyrkkäkosken leirintäalueen takkahuoneessa.

että sosiaalisesti. Jyrkkäkos-
ken leirintäalueella päätet-
tiin järjestää 2.9 lapsiperheil-
le yhteinen ohjelmallinen 
syyshetki lättykesteineen. 
Kesselin väki osallistuu 
myös perinteisesti OSAO:n 
isännöimille Syysmarkki-
noille 8.9.

Seuraava avustusmatka 
Vienan-Karjalaan lähti mat-
kaan jo kokouksen jälkeise-
nä päivänä.

Terttu Salmi

Marja Gripenberg arvostaa Jaurakkajärven 
puhdasta luontoa ja hiljaisuutta, jota ruuh-
ka-Suomesta on vaikea löytää. Luonnosta 
löytyvät myös sienet ja marjat hän hyödyn-
tää taitavasti hyödyksi ruoanlaitossa, jossa 
apuna ovat nykyajan koneet.
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Aittojärven kyläyhdistyk-
sen johtokunnan kokouk-
sessa kesän alussa päätettiin 
hankkia Kynkään ja Ypyk-
käjärven kylille ilmoitustau-
lut. Siinä vaiheessa ei vaan 
tiedetty mitään toteuttami-
sesta. Puutyönikkarina an-
sioitunut Jaakko Sahuri val-
mistikin oma-aloitteisesti 
talkootyönä kylille yhtenäi-
senoloiset ilmoitustaulut 
sekä samaan sarjaan kuulu-
van postilaatikkotelineen ja 
roskalaatikkokatoksen.

–Ilmoitustaulujen hank-
kimisella haluttiin nostaa 
kyläkuvaa ja antaa näky-
vyyttä yhteisten asioitten il-
moittamiseen, kertoo ky-
läyhdistyksen puheenjohtaja 
Ulla-Maija Hirvasniemi.

Lyhyestä Kynkäällä asu-
misajastaan huolimatta hä-
mäläisestä Sahurista on 
muotoutunut jo kyläyhtei-
sössä tunnettu talkoomies. 
Talkootyönä on valmistunut 
niin uutta kuin on korjaan-
tunut vanhaakin ja talvisin 
hän ajaa latukoneella hiih-
toreittejä. Kylällä asuvalle 
Blomqvisteille Jaakko ja Hå-
kan-isäntä nostivat vanhan, 
maan sisään uponneen la-
don sekä kengittivät sen. 
Miehiä odottaa toisen ladon 
nostaminen vielä tämän su-
ven aikana.

Terttu Salmi

Talkoilla ilmoitustauluja  
ja postilaatikkoteline

Sahurin nikkaroima katettu postilaatikkoteline ja ilmoitus-
taulu.

Ilmoitustaulun pystytystalkoissa kyläseuran puheenjoh-
taja Ulla-Maija Hirvasniemi ja Jaakko Sahuri.

Iijokivarren rantayleiskaa-
valuonnoksen esittelytilai-
suus pidettiin Kipinän kou-
lulla kesäkuun 19. päivänä. 
Maanomistajilla ja muilla 
osallisilla oli mahdollisuus 
esittää mielipiteensä Iijo-
en rantayleiskaavaa laadit-
taessa. Tämän johdosta Ki-
pinässä kokoontuivatkin 
perjantai-iltana 3. elokuu-
ta huolestuneet mökkiläiset 
Sirpa ja Matti Korhosen mö-
kille keskustelemaan kaa-
voitusasiasta. Kaikki muka-
na olleet ovat pitkäaikaisia 
jokivarren mökkeilijöitä ja 
tietävät mistä puhuvat. Kaa-
voitus on heidän mielestään 
ihan paikallaan, mutta ran-
ta-asukkaat ovat huolestu-
neet asioitten lähtökohtien 
totuudenmukaisuudesta. 
Yleiskaavaluonnos pidetään 
nähtävillä 10.8. saakka Pu-
dasjärven kaupungin tekni-
sellä osastolla ja kansalaisilla 
on mahdollisuus esittää kir-
jallisena mielipiteensä kaa-
va-asiassa nähtävänä pidon 
aikana. 

Terttu Salmi 

Iijokivarren rantayleiskaava puhuttaa Kollajalla
Mökkiläisten 
kannanotto
Julkaisemme Iijokivarren 
vapaa-ajan asukkaan Matti 
Korhosen laatiman kirjoituk-
sen, jonka hän on kirjoitta-
nut alueen muiden mökki-
läisten kanssa yhdessä. 

Pudasjärven kaupungin 
alueella olevan Iijoen ran-
nat kaavoitetaan, jolla hank-
keella on tarkoitus saada li-
sää mökkejä sekä asutusta 
jokivarteen ja näin elävöittää 
myös kyliä. Kaavoitus he-
rättää paljon eriäviä mielipi-
teitä. Mökkiläisten mielestä 
Kollajan ja sen alapuolen asi-
aa on mutkistanut jo 50 vuo-
den ajan energiaa tuottava 
yhtiö, joka on laatinut kart-
toja ja käyriä omien etujensa 
pönkittämiseksi, mutta nii-
tä ei kuitenkaan ole heidän 
mielestään julkisuudessa. 
Niinpä niitä ei ole monikaan 
osannut edes vaatia nähtä-
väksi. Ranta-asukkaille tuli 
täystyrmäys kun kaavoitta-
ja kertoi heille tulva-alueet 
ja kaavaesteet. Vuosisatoja 
asutut talot ovat pahimmil-
la tulva-alueilla, joille ei saisi 
enää rakentaa uutta tuhou-
tuneen tilalle. Ympäristö-
keskuksessa vierailleet Matti 
Korhonen ja Pentti Niskanen 

saivat nähtäväkseen karttoja 
ja samalla Iijoen pituusleik-
kauskäyrän, jotka he saivat 
myös mukaansa. Pahin tuli 
mieleen kun paljastui, että 
käyrä oli teetetty jollakin toi-
mistolla, joka tekee erilai-
sia laskennallisia mittauksia 
ilman todellisia näkemyk-
siä, joita ranta-asukkaat ovat 
vuosikymmenien aikana yl-
läpitäneet. 

Ympäristökeskuksen pal-
velu oli kiitettävää ja vir-
kailija tulkitsi meille omien 
tonttiemme kohdille lasketut 
tulvakorkeudet altaat tyhji-

nä ja täysinä, sekä 740m3/
sek virtauskorkeuden. Ener-
giayhtiöstä kerrottiin että 
Kipinän kalastuskeskukses-
sa on heidän toimestaan lai-
tettu kesäverkkokorkeuden 
korkomerkki rantaan kaikki-
en luettavaksi, jotta ymmär-
rettäisiin paremmin tule-
vat kesävedet, joka korkeus 
on Kollajanniemeltä Vuor-
mankosken niskaan 104,6 
m. Tästä korkeudesta olem-
me mitanneet energiayhtiön 
korkeuskäyrät sekä vuoden 
1982 todellisen tulvakorkeu-
den maastossa. Tämä mitta-

us osoitti jo ikkunoitten puo-
leen väliin ja energiayhtiön 
laskelmien mukaan altaan 
täynnä ollessa suurin korke-
us nousi jo niin, että raken-
nuksista näkyisi vain vähän 
savupiippua.

 Mökkiasukkaan laittama 
rautanaula laituriportaaseen 
suurimman tulvan merkiksi 
viimeisimmän 30 vuoden ai-
kana todistaa, että mitkään 
käyrän viivat eivät olleet lä-
helläkään oikeaa. Mökkiläi-
set ovatkin suuresti huolis-
saan ja ihmeissään sitä miksi 
viranomaiset ottavat lähtö-

kohdaksi yksittäisen yrityk-
sen antamat tiedot eikä niit-
ten henkilöitten, jotka ovat 
nähneet ja kokeneet tilan-
teen vuorokaudet ympä-
riinsä kymmenien vuosien 
aikana. Nyt kun rantayleis-
kaavaa suunnitellaan alueel-
le, niin lähtökohtana tulee 
olla todenmukaiset tiedot. 
Ainoastaan näin voidaan 
taata tasapuoliset kohtelut 
kaikille. Todella suuri mene-
tys olisi kollajalaisille, mikäli 
kaavoitus tehdään energia-
yhtiön käyrien mukaisesti.

Mökkiläiset kertovat, 
että Pudasjärven kaupungin 
maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattinen on luvannut 
käydä vielä tämän elokuun 
aikana mittauttamassa ve-
den todelliset tulvakorkeu-
det. Kaikille niille maan-
omistajille, jotka ilmoittavat 
halukkuutensa kaupungin 
tekniseen toimistoon, tul-
laan heille mittaamaan tul-
vakorkeus, mikäli se on tie-
dossa ja joku voi näyttää 
paikan. 

-Nyt vaan yhteydenotta-
misia Mattiselle ja hän ottaa 
myöhemmin yhteyttä!

Matti Korhonen 
mökkiläinen Kollajalta

Kollajan mökkiläiset Pentti Niskanen ja Matti Liikala Oulusta, Raija Impola Helsingistä, 
Paavo Hiltunen ja Pekka Harju Oulusta sekä Matti ja Sirpa Korhonen Kiimingistä kes-
kustelemassa Iijokivarren rantayleiskaavasta.

Pudasjärven Osuuspankki 
järjesti mukavaa kesäpäivän 
viettoa Elohopeakerholai-
silleen tiistaina, heinäkuun 
viimeisenä päivänä Hiltu-
rannan Leirikeskuksessa. 
Elohopeakerholaiseksi pää-
see täytettyään 55 vuotta ja 
olemalla osuuspankin omis-
tajajäsen. 

Osuuspankki järjesti lin-
ja-autokuljetuksen Hiltu-
rannan leirikeskukseen ja 
takaisin Kurenalle. Peril-
lä odotti maittavat ruuat ja 
kahvit sekä palan painik-
keeksi Teuvo Perätalo jakoi 
tietoa ajankohtaisista pank-
kiasioista. Ohjelmaan kuului 
myös makkaranpaistoa, ti-
kanheittoa naisten ja miesten 
sarjoissa sekä musiikkia, jota 
oli esittämässä ja laulatta-
massa Suopunki-yhtye. Ky-
selyyn vastanneiden kesken 
arvottiin pieniä tavarapal-
kintoja. Tikanheittokisassa 

Elohopeakerholaisten kesäpäivä 
Hilturannassa

palkittiin sarjojen kolme pa-
rasta Pohjola-vakuutusasi-
amies Mika Kurkelan oma-
kustanne CD-levyllä. 

Osallistujia kesäpäivään 
oli noin 100 henkilöä. 

Terttu Salmi
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    OULU - PUDASJÄRVI - ISOSYÖTE
              3.12.2012 – 26.4.2013
 
M – P  M – P 

8:00 Oulu 15:10
9:15 Pudasjärvi 13:45
     
9:30 Pudasjärvi 13:00
  x Poijula 12:25
  x Iinattijärvi th 12:20
  T Hotelli Isosyöte 12:05
10:30 Romekievari 11:55
  T Luontokeskus     x
10:40 Syötekylä 11:50
  T Hot. Syötekeskus 11:45

Oulu – Pudasjärvi – Oulu välin ajaa Pohjolan Matka.

NEVAKIVI OY AIKATAULU

KUUSAMO - TAIVALKOSKI - PUDASJÄRVI - OULU
              kouluvuoden aikana
 
M – P   M – P 

04:40  Kuusamo 16:45
05:30   Taivalkoski 15:55
06:30     Pudasjärvi 14:50/15:00
07:20  Kiiminki          n.13:50
07:50       Oulu 13:30
   T          OYS      
T (8:15) y   Oulunsalon lentok.  

y = yhteys Oulunsalosta klo 9:05 Helsinkiin

 ISOSYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU
               myös kesällä

M – P     M – P 

  Hot. Syötekeskus    T 
07:45  Syötekylä    17:00
07:50  Luontokeskus            T   
07:55  Romekievari   16:50
    |  Hotelli Isosyöte        T 
08:15  Iinattijärven th   16:35
08:20  Poijula   16:25
09:00  Pudasjärvi   16:00
09:50  Kiiminki                          n.  15:05
10:15  Oulu   14:40
   T  OYS    

www.nevakivi.fi
Puh. (08) 822 052

Email: nevakivi@nevakivi.fi
PL 66, 93101 Pudasjärvi

 SARAJÄRVI - PÄRJÄNSUO - 
 KIVARINTIE - PUDASJÄRVI
              koulupäivisin

M – P  M – To 

7:40y Sarajärvi 15:55
7:55y Rytinkisalmi 15:40yyyy
    x Pärjänsuo    x
8:45yy Pudasjärvi  14:50yyy
 
y = linjataksiyhteys Kouvalta ja Pisteestä
yy = yhteys Ouluun klo 9:00                
yyy = yhteys Oulusta klo 13:30                                              
yyyy = linjataksiyhteys Ruuhensuolle

         PUDASJÄRVI - LIVO - PÄRJÄNSUO - SARAJÄRVI - 
                           RUUHENSUO - PUDASJÄRVI
              koulupäivisin 

M – P     P    P  M – P          P
   
11:45 13:30 15:00y Pudasjärvi 14:40 17:10
12:15 14:00 15:30 Livo 14:00    I 
12:30 14:15 15:45 Pärjänsuo 13:45 16:45
12:45 14:30 16:00 Rytinkisalmi 13:30     16:30
13:00 14:45 16:15 Sarajärvi    I 16:15
13:05           Piste    I  
13:15    Ruuhensuo 13:15 
   
y = yhteys Oulusta klo 13:30 Kuusamoon lähtevältä vuorolta                                                                                            

PUDASJÄRVI - PÄRJÄNSUO - LIVO – PUDASJÄRVI
                      koulupäivisin
     
M - P M - To  M – P M - To

7:25 15:00yy Pudasjärvi 8:45y 16:35
   I 15:50 Livo 8:05     I
7:50 16:10 Pärjänsuo 7:50 16:10

y = yhteys Ouluun klo 9:00                                                             
yy = yhteys Oulusta klo 13:30                                                

          PUHOS - ERVASTI - PUDASJÄRVI
         koulupäivisin
 
M – P M – To       P 

7:40 Puhos 16:00 14:30 
7:55 Siivikko 15:45 14:15
8:10 Ervasti 15:35 14:05
8:20 Hirvaskoski 15:25     x
8:45y Pudasjärvi       15:00yy 13:30

y = yhteys Ouluun klo 9:00 
yy = yhteys Oulusta klo 13:30                                               

  PUDASJÄRVI - HETEKYLÄ - 
  KIPINÄ - PUDASJÄRVI
            koulupäivisin

M – P

7:15 Pudasjärvi 
7:50 Keinäsperän th. 
8:05  Hetekylä
8:15 Hetekylän th.     
8:20 Kipinä     
8:35 Taipaleenharju 
8:50y Pudasjärvi 

y = yhteys Ouluun klo 9:00  

        PUDASJÄRVI - HETEKYLÄ
                      koulupäivisin
 
M – To      P 

15:00y  14:00   Pudasjärvi
15:25  14:25 y   Kaitaoja
15:35  14:35       Hetekylä 

y= yhteys Oulusta klo 13:30 Kuusamoon lähtevältä vuorolta                                              

Merkkien  selitykset:

x = auto pysähtyy tarvittaessa M – To = maanantaista torstaihin
|  = auto ei käy paikassa M – P = maanantaista perjantaihin 
T = tarvittaessa P = perjantaisin

     PUDASJÄRVI - LIVO - SARAJÄRVI - RUUHENSUO
  ei koulupäivisin
      maanantai, keskiviikko, perjantai

7:00  12:15y Pudasjärvi   8:55y 15:00 
  I 12:45 Livo 8:25 14:25
  x  13:00 Pärjänsuo 8:10 14:10
  x 13:15 Rytinkisalmi 8:00 13:55
 7:50 13:30 Sarajärvi 7:50     I
 13:35 Piste      I
 13:45 Ruuhensuo  13:45
  
y= yhteys Oulusta klo 11:00 Kuusamoon lähtevältä vuorolta                                                

              PUDASJÄRVI – POIJULA – TUHANSUO 
       SARAJÄRVI - PUDASJÄRVI
        ei koulupäivisin
              tiistai
  
6:50  12:15yy Pudasjärvi  8:55y  14:30
   I 12:35 Poijula 8:35      I
   I 12:42 Iinattijärven th 8:28      I
   I 12:50 Syötteen th 8:20      I
   x 13:05 Rytinkisalmi 8:05  13:50
   I 13:15 Tuhansuo 7:55      I
 7:40 13:30 Sarajärvi 7:40  13:30
 
y= yhteys Ouluun klo 9:00                                                                   
yy= yhteys Oulusta klo 11:00 Kuusamoon lähtevältä vuorolta

       PUDASJÄRVI – POIJULA – RUUHENSUO -
                  SARAJÄRVI - PUDASJÄRVI
          ei koulupäivisin
                torstai
 
6:50  12:15yy Pudasjärvi  8:55y  14:30
   I 12:35 Poijula 8:35    I
   I 12:42 Iinattijärven th 8:28    I
   I 12:50 Syötteen th 8:20    I
   x 13:05 Rytinkisalmi 8:05  13:50
   I 13:15 Ruuhensuo 7:55    I
 7:40 13:30 Sarajärvi 7:40  13:30
 
 y= yhteys Ouluun klo 9:00                                                                 
yy= yhteys Oulusta klo 11:00 Kuusamoon lähtevältä vuorolta

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ - LEVO-OJA
    Parillisina viikkoina torstaisin

09:00 Pudasjärvi          15:00
   | Terveyskeskus       15:01
09:20  Kollajaniemi          15:20
09:40 Sarvela          15:35    
09:50 Kipinä 15:40
10:00 Riepulantie                     T     
10:25 Levo-Oja                         T     
10:30 Syväojantie       16:05
10:45  Kollajantie 16:15 
10:55 Hetekylän th. 16:25
11:15 Pudasjärvi 16:45
   T Terveyskeskus
 
Reitti ajetaan parillisien viikkojen torstaina.
Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu.

  PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI
              Parittomina viikkoina torstaisin

09:00 Pudasjärvi              17:20
09:15 Sarakylän th.    x
   T  Konttila    T
09:40 Asmuntijoentie 16:45    
   x Saukkomaa    x
09:50 Pauankankaantie    T     
10:10 Liekokylä                 16:15     
10:30 Virtala    x
10:35  Valkola       x  
10:40 Ikosenniemi 15:45
10:45 Ritvan th 15:40
10:55 Aittojärvi 15:30
11:05 Ypykkäjärvi 15:20
11:25 Pudasjärvi 15:00
   T Terveyskeskus 15:01
 
Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina. 
Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu.

 

PALVELUBUSSI 
PITÄJÄKERTTU

www.nevakivi.fi
Puh. (08) 822 052

Email: nevakivi@nevakivi.fi
PL 66, 93101 Pudasjärvi

voimassa 9.8.2012 - 1.6.2013

n. 

n. 
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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.

Kansanedustaja Julma Juha Väätäisen

VÄÄTÄISKIERROS
Pudasjärvellä
ma 13.8.2012 klo 16.00
S- Marketin edustalla.  

Mukana  paikallisia
kunnallisvaaliehdokkaita.

Tervetuloa  keskustelemaan
valtakunnallisista ja
alueellisista asioista!

KUNNAT
KUNTOON

TAPAHTUMA-ALUEELLA:
Perjantai 10.8 klo18-24.00
 -Torimyyntiä, yrittäjien ravintola, runsaasti ohjelmaa
Lauantai 11.8 klo 10-16 sekä 20-01
 -Torimyyntiä, kansanlaulukirkko, yrittäjien ravintola ym.
 -SM-kisoja: Leuanveto, Perunankuorinta, Naulanlyönti 
 -Runsaasti oheisohjelmaa
Sunnuntai: 
 Tilaisuuksia eri paikoissa

Kiimingin Yrittäjät ry, Kiimingin kunta
www.yrittajat.fi/kiiminki

Kiiminkipäivät 
pe-su 10.-12.8.2012

lukion urheilualue Kirjastokuja Kiiminki

Tervetuloa!

Oululaissyntyinen, vuoden 
2006 tangokuningas, Marko 
Lämsä esiintyy lauantaina 
11.8 Jyrkkäkoskella. 

Tangokuningas ja kaksin-
kertainen tangoprinssi antaa 
yleisölleen kaikkensa kyvyl-
lään heittäytyä niin Elviksen 
ja Frank Sinatran nostalgisiin 
kappaleisiin kuin iskelmään-
kin. Myös poikamainen vei-
keä tyyli ja valloittava ole-
mus vetoavat upean äänen 
lomassa moniin kuulijoihin.

Pudasjärvellä Lämsä vie-
raili jo heinäkuun alussa, jol-
loin hän esiintyi perjantaina 
6.7 Pudasjärven markkinoil-
la. (ht)

Tangokuningas 
Marko Lämsä 

lauantaina 
Jyrkkäkoskella

Viimeksi Pudasjärvellä vie-
raillessaan tangokuningas 
Marko Lämsä sai laulaes-
saan yleisön mukaan Pu-
dasjärven markkinoilla. Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Tervetuloa!
Järjestää: LC Pudasjärvi Ry

Lavalla tahdit takaa  
Tukkijätkät!  
• Revontuli-disko  
• Majassa Maran karaoke

Arvonta pääsylipun lunastaneiden kesken! 
Pääpalkintona 500€ matkalahjakortti!

Alueella ulkoravintola ja 
3 baaria b-oikeuksin

Lippu 15 €

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 

alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!
Lasten Venetsialaiset

La 25.8. klo 12-14

Järjestää MLL Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Jyrkkäkoski

LC Pudasjärvi Ry

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Ohjelmassa mm. Kaarinan taidepa-
ja, disco, kasvomaalausta ja muuta 
mukavaa... Myynnissä vohveleita, 
makkaraa ja MLL:n tuotteita

Huvikeskuksentie Pudasjärvi

La 25.8.2012
K -18

Nuorten Venetsialaiset
Perjantaina 

24.8. alk. klo 20-01
Järjestää  Pudasjärven urheilijat

Pudasjärvi-lehdessä aloitti 
elokuun alusta työskentelyn 
työkokeiluna Erkki Riihiaho 
Syötteeltä. Hän on ennen 
työskennellyt muun muas-
sa kaivinkoneen kuljettaja-
na. Harrastuksena on ollut 
valokuvaus ja lehtiin juttu-
jen tekeminen. Idea työllis-
tymiseen tuli työkokeiluna 
vakuutusyhtiön kautta. 

Erkki tulee seuraamaan 
aktiivisesti Syötteen ja ym-
päristökylien ajankohtaisia 
asioita ja tapahtumia, mut-
ta osallistuu myös muualla 
Pudasjärvellä juttujen teke-
miseen. Ensimmäisiä juttu-
tehtäviä oli Syötteen kahden 
edellisen viikon tapahtumat 
sekä muun muassa kaupun-
ginvaltuuston kokous maa-
nantai-iltana 6.8. (ht)

Erkki Riihiaho aloitti uutena 
työntekijänä Pudasjärvi-lehdessä

Erkki Riihiaho aloitti elokuun alussa Pudasjärvi-lehdessä 
työskentelyn työkokeiluna. 

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI  NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi

Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja 
pituus (todistajien 2 kpl nimet mukaan),  pyynti-
paikka, pyyntitapa ja mielellään kuva mukaan (ei 
pakollinen).
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Sarjat:
1. 1-10v
2. 10-16v

Tiedot kaloista osoitteeseen: 
Pudasjärven kylän osakaskunta, Jussi Timonen-Nissi
Rissasentie 26, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostilla: kalakilpailu@gmail.com

Lisätietoja numerosta 0400-122696 Jussi Timonen-Nissi

Pudasjärven kylän osakaskunta järjestää tänäkin kesänä

kalakilpailun
Kilpailuaika: 1.6.-31.8.2012
Kalalaji: vapaa
Pyyntilaji:  vapaa

Palkintoina voittajille 
lahjakortit Kesport 

Pudasjärveen ja 1-10v 
sarjassa kaikille

osallistujille jotain 
pientä.VIELÄ EHTII !
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Pudasjärven Metsästyspys-
tykorva ja Ajokoirakerho 
vastasivat lauantaina 4.8. pi-
detystä ryhmänäyttelystä 
Rimmin kentällä. Näyttely 
oli kerhon 15-vuotisnäytte-
ly sillä seura on perustet-
tu vuonna 1997 toimimaan 
puhdasrotuisten pystykor-
vien ja ajokoirien hyväksi 
Pudasjärvellä. Tällä hetkel-
lä yhdistyksessä on noin 100 
jäsentä. Kuluvan syksyn ai-
kana yhdistys järjestää usei-
ta eri haukkukokeita piirin-
mestaruustasolla.

Yhdistyksen puuhanai-
nen, sihteeri Marjaana Silta-
koski kertoi näyttelyssä ol-
leen kaikkiaan 288 koiraa. 
Marjaana on ollut myös suu-
rimmalta osalta näyttelyn 
pystyyn nostajana. Hänen 
ja miehensä Arin vastuul-
la ovat olleet mm. tuoma-
reitten ja sihteereitten hank-
kiminen ja ilmoitusten 
vastaanottaminen. Näyttely-
toimikunnan puheenjohtaja 
Teijo Kettunen sanoi viimek-
si järjestetyn vastaavanlai-
sen näyttelyn Pudasjärvellä 
kuusi vuotta sitten. 

–Tämä on ihan virallinen 
Kennel-näyttely jonka jär-
jestelyt alkoivat jo noin 1,5 
vuotta sitten lupien anomi-
sella. Sen jälkeen kun luvat 
on saatu hyväksyttynä takai-
sin, alkaa varsinainen järjes-
tely tuomareitten ja sihtee-
reitten hakemisella koska 
omassa seurassa ei toistai-

Onnistunut 15-v juhla koiranäyttely Rimmillä

seksi kenelläkään ole näitä 
lupia. Muilta osin näyttely-
järjestelyt tehdään talkoovoi-
milla, joita tässäkin tapahtu-
massa on noin 30 henkilöä, 
selvitti Kettunen. 

– Tuomarit arvioivat koi-
ria eri roduissa eri kritee-
rein neljässä kehässä, jois-
sa toimitsijoina ovat tuomari 
sekä pyörittävä kehäsihteeri 
että sihteeri joka kirjaa tuo-
marin antamat arvostelut. 
Myös sihteeriharjoittelijoita 
oli opiskelemassa työsken-
telyä. Ennen kirjaavaksi sih-
teeriksi pääsemistä täytyy 
käydä viidessä virallisessa 
näyttelyssä harjoittelemas-
sa. Sihteerikortti pysyy voi-

massa kun käy kaksi kertaa 
vuodessa toimitsijana. Yk-
silöarvostelussa esimerkik-
si tuomarit mittaavat koirilta 
säkäkorkeuden sekä katso-
vat rakennetta ja seuraavat 
käyttäytymistä. Arvostelus-
sa myös tarkistetaan ham-
paat, väri ja liikkeet.

Rimmin näyttelyssä oli 
kaikkiaan 22 erilaista met-
sästyskoirarotua. Lämmin, 
pilvipoutainen sää kerä-
si runsaslukuisen yleisön 
ja koiraharrastajien joukon. 
Näyttelytoimikunnan pu-
heenjohtaja Teijo Kettunen 
oli syystäkin iloinen ja yllät-
tynyt myös koirien määräs-
tä. Hän kiitteli kaikkia tuki-

Ensimmäistä kertaa näyttelyssä ollut lapinporokoira Luka oli rotunsa paras, arvioi tuo-
marina toiminut Raimo Viljanmaa. Lukan emäntä Irmeli Jalkanen on iloinen kaveris-
taan, josta hän kouluttaa pelastuskoiraa.

Runsaslukuinen yleisö seurasi koirien arviointia.

Ilmoittautumismaksuja perimässä talkoolaiset Ari ja Asko 
Moilanen näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Teijo Moila-
nen tarkkailee tilannetta.

Jenni, Sonja ja Hanna talkoolaisina keräämässä roskia ja 
koirien kakkoja.

joita, yleisöä, koiria, koirien 
omistajia sekä talkoolaisia 
siitä että Pudasjärven Met-
sästyspystykorva ja Ajokoi-
rakerho sai isännöitäväk-
seen näin hienon näyttelyn.

Terttu Salmi

Kuluneiden parin viime 
vuoden aikana Pudasjärven 
metsästysseurat ovat työl-
listäneet palkkatuella kylien 
pitkäaikaistyöttömiä seuro-
jen toimintaa tukeviin töihin. 
Seurat ovat teh-neet työllis-
tettyjen henkilöiden avul-
la mm. hirvilavoja, perusta-
neet riistapeltoja, raivanneet 
ampuma-aloja sekä monen-
laisia muita seuran toimin-
taan kuuluvia töitä, jotka 
olisivat mahdollisesti muu-
ten jääneet tekemättä ilman 
työllistettyjen työpanosta. 
Työllistämistoi-minnalla to-
teutetuilla töillä on ollut iso 
merkitys seurojen käytän-
nön toimintaan ja tulevaan 
kehittämistoimintaan. Usein 
on niin, että metsästysseu-
ra on ainoa taho kylällä, joka 
toimii aktiivisesti kyläalu-
eensa kehittämiseksi. Työl-
listäviä seuroja Pudasjärvel-
lä ovat olleet muun muassa 
Sarakylän metsästysseura, 
Honkavaaran metsästysseu-
ra, Malisen Erä, Ala-Siuruan 
metsästysseura sekä Ervas-
tinseudun metsästysseura.

Juhani Jurmu Sarakylän 
metsästysseurasta kertoo 
työllistämisen seuraan ol-
leen myönteisen asian. Hä-

Metsästysseurat aktiivisia työllistäjiä 
nen mielestään mahdolli-
suus työllistämiseen avaa 
uusia mahdollisuuksia seu-
ran toiminnan monipuolista-
miseksi. Lisäksi työllistämis-
toiminnoista saadut tulokset 
ovat lisänneet ja piristäneet 
seuran jäsenten ja kyläläis-
ten yhteisöllisyyttä. Jurmu 
lisää myös, että Kerttu ja 
Kauko –hankkeen kautta on 
ratkaisevasti helpotettu työl-
listämiseen liittyviä käytän-
nön asioita. Ervastinseudun 
metsästysseuran puheenjoh-
tajan Paavali Mannisen mu-
kaan seuran jäsenet alkavat 
ikääntyä sekä osa jäsenistä 
asuu muilla paikkakunnil-
la, joten talkooporukoiden 
saanti alkaa olla nykyoloissa 
vaikeaa. Hänen mielestään 
seuraan työllistetystä on ol-
lut iso apu, koska monet seu-
ran työt jäisivät tekemättä, 
mikäli tällaista työllistämis-
mahdollisuutta ei olisi. 

Jaalankapirtti 
kuntoon
Antti Timonen Honkavaa-
ran metsästysseurasta ker-
too seuraavaa:

”Vuosina 2000-2001 työl-
listimme ensimmäisen ker-
ran pitkäaikaistyöttömiä. 

Nyt meillä on menossa 
kolmas vuosi Kerttu ja Kau-
ko-hankkeen kanssa 

yhteistyöstä. Kun jäsen-
temme asuinpaikkoja ovat 
esim. Kemijärvi, Heinola, 
Turku ym. ei kaikkien, lä-
hialueella asuvienkaan, ole 
mahdollista osallistua tal-
koisiin, vaikka haluaisivat-
kin. Tämän hankkeen kautta 
työllistäminen on seuroille 
todella edullista ja kustan-
nukset, pääasiassa materiaa-

lihankinnat, jakaantuvat ta-
sapuolisesti jäsenten kesken. 

Jaalankapirtin pihapiiris-

sä on riittänyt kunnostamis-
töitä koko kesäksi. Aluksi 
miehet vähän epäröivät tai-

tojensa riittävyyttä, mutta 
työ tekijäänsä neuvoo ja niin 
on ikkunaremontti, maala-
ukset, peltityöt ym edenneet, 
hitaasti mutta varmasti. Ura-
kallahan näitä hommia ei ole 
tarkoitettu tehtäväksikään. 

Seuraavaksi olisi vuoros-
sa työt maastossa. Lavojen 
kunnostusta, uusintaa, am-
pumalinjo-jen ja tielinjojen 
raivausta, mönkijäreittien ja 
ylityspaikkojen rakentamis-
ta jne. Töitä kyllä riittää, kat-
sotaan mitä muuta jäsenet 

kesäkokouksessa keksivät-
kään.”

Kolmatta vuotta toimi-
neella Kerttu ja Kauko –
hankkeella autetaan kylien 
yhdistysten ja seurojen toi-
minnan kehittämisessä sekä 
työllistämiseen liittyvissä 
käytännön asioissa. Tavoit-
teena on löytää työpaikka 
omalta kylältä ja samalla li-
sätä kylän palvelutarjontaa.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke

Honkavaaran metsästysseuran hirvihalli, joka maalattiin 
kuluvana kesänä. 

Ervastinseudun metsästysseuran majan rante, jossa on 
tehty mm. hirvilavoja ja polttopuita.
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Yksi pysähdys, 
monta palvelua!ta paallvvvveeellluuuaa!ta paallvvveeelllluuuaa!

Panini +
kahvi tai juoma 0,4 l

500
Norm. 7,30-7,60

Voimassa elokuun loppuun.

S-Etukortilla

6-24

ABC 
Koillisportti

Ouluntie 74 puh. 044 788 4812

Rompetorilla 
Hirvaskoskella

lauantaina

Esko Riihiaho Livolta kertoi tehneensä ajankulukseen 28 
vuotta vastoja joka kesä. Tänä kesänä hän kertoi teh-
neensä jo 560 vastaa.  Taustalla näkyy Häneenkoskelta 
saapuneen Niina Kettusen Ruotsin armeijan ylijäämäva-
rastotavaroita.

Rompetori tapahtuma toi Tulitauon pihaan runsaasti 
myyjiä ja ostajiakin vieraili mukavasti. Tapahtumaa 
jatketaan ensi kesänä. 

Lauantaiaamu sarasti,
pilkisti aurinko pilven raosta arasti.

Hiljalleen alkoi touhu ja tohina, 
oli suuntana Tulitauko, lounaskahvila.

Piha täyttyi myyjistä iloisista, 
oli rompetta jos jonninmoista.

Oli peräkärryä, pöytää, niistä oli hyvä aarteita löytää.
Löytyi uutta ja vanhaa, jokaiselle ostajalle jotain kantaa.

Oli Onnenpyörää ja sukkaa,
eivät menneet Ruotsin armeijan varastotkaan hukkaan.

Löysi onnellisen omistajan vanha Pellervo, 
kuin myös toppi, takki ja angervo.

Samalla tavattiin tuttuja, vaihdettiin kuulumisia, juttuja.
Loihti Jussi makkarat makoisat, 

Kaija ja Kaisa muut maittavat murkinat.
Paavon lätyt maistuvat aina
niin myös viime lauantaina.

Pekan äänentoistolaitteiden ansiosta 
tavoitti Toivon soitto kuulijansa.
Soi haitari tuo soittajan taitavan 

duurista molliin, lumosi kuulijan.
Monenlaista mahtui päivään tuohon, 

Rompetoriin jo odotettuhun.
Ensi kesänä jatketaan samaan malliin, 

talvella kerätään romppeet nurkkiin ja autotalliin.
Kiitos kaikille osallistujille, järjestäjille, myyjille, kävijöille.

Mukavaa on yhdessä touhuta, 
monenlaista kimpassa puuhata!

Paula Ylitalo

28x95 painekyllästetty 
vihr. terassilauta, täyssärmä  1,09€/jm
19x100 vajaasämä lauta  0,39€/jm

Tarjouksemme

Kaikki puutavara rakentamiseen.

Karpalotie 20 KELLO 010 2701 300 
ma-pe 8-18, la 9-14
Pistotie 4 PUDASJÄRVI 010 2701 303 
ma-pe 9-17

KELLON PUU OY

to 9.8.-pe 10.8 klo 10-17 Lukiontie 2 (ent. Körkön leipomo).
Sateella sisätiloissa.

KIERTÄVÄ KIRPPIS

Pörhön Autoliike Oy Ou-
lusta oli keskiviikkona 25.7. 
Pudasjärvellä esittelemässä, 
koeajattamassa ja myymäs-
sä sekä vähän ajettuja Volks-
wagen-esittelyautoja että 
uusia VW-autoja. Automyy-
jä Teuvo Mämmi kertoi, että 
ensimmäisen kahden tunnin 
aikana on asiakkaita käy-
nyt jo kolmisenkymmentä 
ja tarjouspyyntöjäkin on tul-
lut viitisen kappaletta. Näin 
loma-aikana hän on havain-
nut väkeä liikkuvan ja he tu-
levat ihan ympäri Suomea. 

Pörhö esitteli autoja 
Tänäänkin oli lahtelaispa-
riskunta käynyt koeajolla ja 
he olivat kertoneet tekevän-
sä autokaupat Pohjois-Suo-
messa. Mämmin mukaan 
tänä päivänä menee henki-
löautoista eniten Golf ja Va-
riant. Pörhön Autoliikkeel-
le myönnettiin vuonna 2010 
Suomen parhaiten palveleva 
autoliikeketju -palkinto Auto 
Bild -lehden toimesta. Aiem-
min yritykselle on myönnet-
ty Oulun kaupungin yritys-
palkinto Stiiknafuulia sekä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-

jien Maakunnallinen Yrittä-
jäpalkinto.

Nainen automyyjänä
Automyyjä Katriina Seppälä 
Pörhöltä sanoi olleensa täl-
lä alalla vasta vuoden ver-
ran, mutta kokee työnsä erit-
täin mukavana ja antoisana. 
Miesvaltainen työyhteisö 
on reilu ja apua saa helpos-
ti, mikäli tulee eteen naisel-
le kovin vaikea asia hoidet-
tavaksi. 

-Volkswagenin kaikki au-
tomyyjät joutuvat suoritta-

maan Volkswagenin kan-
sainvälisen automyyjän 
tutkinnon. Vastaavaa ei ole 
muilla automerkeillä, joten 
on hallittava vaadittavat tie-
dot ja käytävä jatkuvaa kou-
lutusta mallistosta. Asiak-
kaat eivät juurikaan valikoi 
mies- tai naismyyjän välil-
tä, sillä asiakkaan tarvekar-
toitus on se ykkösjuttu, millä 
aloitetaan sukupuolesta riip-
pumatta. Naisasiakkaat toki 
tulevat mielellään suoraan 
naismyyjän luokse, koska 
he saavat sen naisellisen ot-
teen esittelyyn ja naisten tar-Caddya tutkimassa Veikko Niemelä, Heikki Penttilä ja automyyjä Teuvo Mämmi.

UP:n tavaratilan yllätyksellisyyttä ihmettelevät ja ihastelevat koeajolla käynyt Veikko 
Rytinki automyyjä Katriina Seppälän kanssa.

peet tulevat herkemmin esil-
le, kertoo Seppälä. 

Pieneen autoon ja isoi-
hin ominaisuuksiin ihastu-
nut Veikko Rytinki koeajoi 
uuden automerkin UP:n ja 
oli hyvin tyytyväinen koke-
maansa. 

-Kokoonsa nähden viiden 
tähden UP:n takapenkkitila 
on kokoluokkansa korkein ja 
tavaratila suurin, mutta ku-
lutus on pieni, kehui auto-
myyjä.

Isomman luokan esitte-
lyautona olleella VW Va-
riantilla puolestaan koeajol-

la käynyt Seppo Perätalo oli 
tyytyväinen auton muka-
vuuteen, hallintalaitteisiin ja 
tiloihin. Koeajon hän suorit-
ti ihan tositarkoituksella, au-
tonosto on tapetilla. Katriina 
Seppälä kertoi että esittely-
autot ovat kysyttyä tavaraa, 
koska ne ovat nk. sisään-
ajettuja ja ajokilometrit ovat 
vain noin 3000 – 9000 km. 
Niillä on jatkuva kierto pääl-
lä, välillä voi jopa olla pula 
esittelyautoista.

Terttu Salmi
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HONDAN SKOOTTERI

HONDAN VESIPUMPUT

PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA 
25x98 VIHREÄ

GORENJE MINIKEITTIÖ

YKIVENEET
-LEVENNETTY PERÄ
-PAINOTETTU KOLI

NARVI SAUNANKIUKAAT
UPO PAKASTEARKUT

HONDAN PERÄMOOTTORI 
2,3hp

PRO MASTER VAKUUMIPAKKAUS-
KONE 650w

TUPATAKKA

795,-

399,-

29,95

595,-

NARVIN MINITAKKA

KOTA KAMINA VIHANNESLAATIKKO VIHREÄ

9,95

299,-
alk.

1990,-
HOX! TAKUU 4 VUOTTA

TAKUU 4 VUOTTA
395,-
alk.

HOX!
TAKUU 

5 VUOTTA

795,-
alk.

299,-

1812
349,-

249,-

0,99metri

595,-

1290,-
+ toimituskulut

4 kpl 5 kpl

595,-

50 kpl erä!

595,-

KYLPYTYNNYRI halk. 2m
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Pudasjärven Kynkäällä asu-
va Terttu Salmi koki miellyt-
tävän yllätyksen, kun eräänä 
kesäisenä päivänä työpai-
kan ovelle ilmestyi Ruot-
sissa asuva serkku ja hyvä 
ystävä lapsuuden ajoilta, 
Marja-Leena Eskola.  Edel-
lisestä tapaamisesta suku-
laisten hautajaisissa oli lähes 
15 vuotta ja yhteyttäkään ei 
oltu pidetty sen jälkeen. Jopa 
piti hetken aikaa katsoa, en-
nen kuin Terttu tunnisti 
serkkunsa. 

Marja-Leena Eskola on 
syntynyt Taivalkoskella pu-
dasjärveläisen äidin ja taival-
koskelaisen isän esikoiseksi. 
Hänellä on kolme nuorem-
paa sisarusta. Marja-Leena 
oli kahdeksan -vuotias kun 
perhe muutti Ruotsiin ja sil-

Yllätysvieras Ruotsista - ihana jälleennäkeminen vuosikymmenen takaa
lä tiellä hän on edelleen. Vä-
lillä oli viiden vuoden vauh-
tikeikka USA:n Bostoniin. 
Siitä oli Marja-Leenalle kie-
lellisesti hyötyä, koska jou-
tuu käyttämään työssään 
myös englanninkieltä. Suo-
men kieli on säilynyt lä-
hes moitteettomana, vaikka 
kaikki ystävät ja työtoverit 
ovat ruotsalaisia.

Marja-Leenan äiti on Tert-
tu Salmen äidin nuorempi 
sisar, joiden juuret ovat Li-
volla. Marja-Leena tykkää 
kierrellä vanhoja paikkoja. 
Pudasjärvellä käydessään 
hän vierailee joka kerta äi-
tinsä kodin pihapiirissä Li-
vojokivarressa. Synnyinseu-
turakkauden merkeissä hän 
hakee myös hautausmailta 
tuttujen ja sukulaisten nimiä 

niin Pudasjärvellä kuin Tai-
valkoskellakin, jossa tänäkin 
kesänä laittoi isovanhempi-
ensa haudan kuntoon. 

-Minut Marja-Leena löy-
si pitkän salapoliisityön tu-
loksena. Hän oli ajanut ko-
tiini Kynkäälle ja tavannut 
siellä naapurimme, jotka oli-
vat kertoneet minun olevan 
Pudasjärvi-lehdessä töissä, 
mutta eivät osanneet sanoa 
lehden osoitetta. Marja-Lee-
na ajoi Kurenalle, jossa Ii-
jokiseutu –lehden henkilö-
kunta neuvoi ystävällisesti 
Tertun työpaikan osoitteen. 
Yllätys oli melkoinen ja oli 
ihmettelyn aihetta kun oves-
ta astui kauan sitten viimek-
si tapaamani serkku, kertoi 
Terttu Salmi. (ht) Juttua riitti, kun serkukset Terttu Salmi ja Marja-Leena Eskola tapasivat toisensa lähes 

15 vuoden jälkeen.

Rakennuslautakunta ko-
koontui 26.7. Pohjatähdessä. 
Ensiksi käsiteltiin rakennus-
valvonnan ja toiminnan ra-
porttia. Rakennusvalvonnan 
kulut on pyörineet hieman 
tuloja suurempina tehdyn 
yhteenvedon mukaan. Ku-
luihin on huomioitu jo hei-
näkuun palkat. Rakennus-
lupien määrä on kuitenkin 
ollut tänä vuonna hieman 
suurempi kuin viime vuon-
na. Syyskuun toteuma ker-
too tilanteen kokonaiskuvan 
tarkemmin. 

Kaupunki on hakenut ra-
kennuslupaa uudelle päivä-
kodille Kurenalan eteläiselle 
kaava-alueelle. Rakennetta-
va päiväkoti tulee olemaan 
osin kaksikerroksinen ja ra-
kennettava kerrosala 1314 

Päiväkotihanke esillä rakennuslautakunnassa
neliömetriä. Naapurien kuu-
lemisessa on esitetty pai-
koituksen järjestämistä 
Puistotien suuntaisesti. Lau-
takunta päätti myöntää eh-
dollisen rakennusluvan ja 
vahvisti esitetyt suunnitel-
mat päätösesityksen mukai-
sesti. Rakennuslupa saa lain-
voiman kun poikkeamislupa 
on saatu ja rakennusvalvon-
taan on toimitettu allekirjoi-
tettu maavuokrasopimus, 
rakennuslautakunnalta on 
pyydetty lausuntoa AIRIX 
Ympäristö Oy:n laatimasta 
Iijoen rantayleiskaavan kaa-
valuonnoksesta. Ikijokivar-
teen laadittava rantayleis-
kaava jakaantuu kahteen 
osa-alueeseen. Läntinen alue 
ulottuu Yli-Iin rajalta Ku-
renalan asemakaavan rajal-

le. Itäinen alue taasen Ku-
renalan asemakaavan rajalta 
Taivalkosken rajalle. Itäiseen 
osaan kuuluu jokivartta 54 
km ja viisi kylää: Taajama–
Pirinranta, Sotkajärvi, Er-
vasti, Kurki ja Yli-kurki sekä 
vaikutusalueella Hirvaskos-
ki. Läntisellä osalla on joki-
vartta 38 km ja viisi kylää: 
Riepula, Kipinä, Kollaja, Pe-
täjäkangas sekä Hilturanta. 
Rakennuslautakunta päätti 
ilmoittaa lausuntonaan, että 
tulevasta rantayleiskaavas-
ta saataisiin 1:5000 karttaleh-
det, joista kiinteistöjen rajat 
ja rakennuspaikkamerkinnät 
olisivat selvemmin luettavis-
sa sekä tulostuksien värit tu-
lee olla nykyistä selkeäm-
mät. (ER)

Rakennuslautakunta kokousti heinäkuun lopulla Pohjantähdessä ja kokouksen päätteek-
si otettiin yhteiskuva. Vesa Salmela, Jari Uitto, Marjut Valkola, Antero Kokjko, Saara Jus-
sila, Eero Talala, Tapio Pohjanvesi, Taina Vainio, Vuokko Tuomaala ja Elisa Laakso.

Koira on ihmisen paras ja 
joillekin jopa ainoa ystävä. 
Metsästyskoirat ovat isän-
tänsä ja emäntänsä parhai-
ta työpareja kun ollaan riis-
tamailla. joskus kuitenkin 
tämä työpari syystä tai toi-
sesta joutuu eroon toisistaan. 
Tutkapanta on ollut jo vuosi-
kymmenet käytössä ja koko 
ajan laitteet, kuuluvuudet ja 
paikannukset tehostuvat.

Koillis-Telessä oli väliin 
tungokseen saakka ihmisiä 
perjantaina 3.8. kun Tracke-
rin 35-vuotisjuhlan kunni-
aksi edustaja Juha Lyytikäi-
nen esitteli uutta tehopantaa 
Tracker G500 Black Magnu-
mia, jonka virrankesto on 
parannettu ihan uudelle ta-
solle. Tämän pannan entistä 
herkemmän GPS-vastaanot-
timen ansiosta ei pääse pu-
toamaan kartalta ja se pitää 
myös paikkansa entistä var-
memmin. Aiempiin mallei-
hin verrattuna laitteella on 
erinomainen kuuluvuus vai-
keissakin olosuhteissa, uu-

Turvallista metsästystä koiralle
distettu pitkä antenni on 
jopa tuplasti herkempi ja 
akunkesto puolta parempi. 
Uuden Tracker G500 Black 
Magnumin kuuluvuus kän-
nykkäverkossa on kaikki-
en aikojen paras. Paikkatieto 
metsästäjän ja koiran GPS-
pannan välillä liikkuu reaa-
liajassa kännykkäverkossa, 
sillä kuuluvuus on nykymet-
sästyksessä ihan olennais-
ta turvallisuus syistä. Koi-
rat liikkuvat usein vaikeissa 
maastoissa, joissa GSM-ver-
kon signaali saattaa olla 
heikko ja datayhteys pätkii.

-Tracker G500 Black 
Magnumin testaus aloitet-
tiin jahtikaudella 2010 ja 
jatkettiin läpi koko viime 
kauden. Tässä laitteessa yh-
distyy Trackerin vuosikym-
menien tietotaito koirapai-
kanninlaitteiden kehittäjänä 
ja valmistajana. Uutuutena 
on laitteelle saatu noin kol-
me viikkoa sitten käyttöön 
ilmakuvakartat, kertoo Lyy-
tikäinen.

Riitta ja Hannu Lepis-
tö saivat omalle nelikuisel-
le Suomen ajokoiralleen Ker-
tulle ihan oman SIM-kortin 
ja kännykkänumeron. Juha 
Lyytikäinen opasti puheli-
men käyttöä ja karttaohjel-
maa uusille Trackerin omis-
tajille. 

–Tämä karttaohjelma 
vaatii vastaanottimeksi toi-
minnoiltaan sellaisen puhe-
limen, jolla kykenee vastaan-
ottamaan siirrettyä dataa. 
Yleensä laite hankitaan ja 
ohjelma avataan ennen jah-
tikautta, joka sitten kauden 
päätteeksi voidaan halutta-
essa sulkea. Koiran tekemä 
jälki tallentuu myös auto-
maattisesti niin puhelimessa 
kuin netissä vaikka ohjelma 
olisi suljettuna, sanoo Lyyti-
käinen.

Tracker seurasi Umpi-
hankihiihdossa 

Tracker paikantimet 
ovat varmatoimisia ja luo-
tettavia maasto-olosuhtei-

siin tehtyjä erikoislaitteita, 
jotka olivat mukana myös 
Umpihankihiihdon maail-
manmestaruuskisoissa Pu-

Juha Lyytikäinen esittelemässä Tracker-laitteen antamia signaaleja Riitta ja Hannu Le-
pistölle.

dasjärvellä. Niitä voi käyttää 
luottavaisin mielin niin ta-
vallinen kuluttaja kuin maa-
ilmanmestaruustason ki-

sailijakin. Yksi vuosimaksu 
sisältää kaikki toiminnot ja 
palvelut. (ts)
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Opetus- ja 
sivistys
johtaja 

virkavapaalle
Opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Valta on virkavapaal-
la 1.8.1012- 31.7.2013. Valta 
on aloittanut toimensa Mu-
hoksen yläkoulun rehtorin 
virassa 31.7. Toimi on mää-
räaikainen. Viransijaisen ni-
meäminen tapahtuu lähiai-
koina.

Muhoksen yläkoulu on 
hieman suurempi kuin Rim-
minkankaan yläkoulu. Mu-
hoksen yläasteella on oppi-
laita tällä hetkellä hieman yli 
400 kun Rimminkankaalla 
niitä on noin 350. Muhoksen 
yläkoululla on myös erityis-
opetusta ja perhekotikoulua.

– Pudasjärvellä toimiessa-
ni työnkuvaan kuului paljon 
matkustelua ja hallinollis-
ta toimintaa. Rehtorin viras-
sa matkustelua on paljon vä-
hemmän ja työ painottuu 
enemmän käytännön töihin. 
Valta toteaa. 

– Uusien tietokoneoh-
jelmien käyttöä olen täs-
sä opetellut ja myös uu-
teen hallinnolliseen puoleen 
tutustunut. Työnkuva on 
hyvin vaihteleva, paljon 
kontakteja oppilaisiin ja 
opettajiin. Eli pääsee tutus-
tumaan läheltä opetustyö-
hön monipuolisesti ja mo-
nelta kannalta.  Koen, että 
tästä kokemuksesta täällä on 
erittäin paljon hyötyä kun 
palaan vuoden kuluttua ta-
kaisin entiseen toimeeni Pu-
dasjärvelle.  (er)

Kinnula uusiin tehtäviin 
– Talala sijaiseksi
Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui 7.8 Pohjan-
tähdessä. Pudasjärven kau-
punki on tehnyt 28.10.2008 
päätöksen Pohjois-Pohjan-
maan Ely-keskuksen kanssa 
sopimuksen pakolaisten vas-
taanottamisesta ja sijoittami-
sesta Pudasjärven kaupun-
kiin. Pohjois-Pohjanmaan 
Ely-keskuksen kanssa vuon-
na 2011 tehtyä sopimusta 
päivitettiin vastaamaan ny-
kytilannetta Ely-keskuk-
sen kanssa on neuvotel-
lun uuden sopimuspohjan 
mukaisesti. Siinä kaupun-
ki ja Ely-keskus sopivat ko-
toutumislain tarkoitettujen 
henkilöiden kuntaan osoit-
tamisesta, kotoutumisen 
edistämisestä ja palveluiden 
käytöstä aiheutuvien kus-
tannusten korvaamisesta. 

Tekniselle johtajalle Rit-
va Kinnulalle myönnettiin 
virkavapaus 1.9.2012 alka-
en kahden vuoden ajaksi. 
Kinnula nimetään Arjen tur-
vaa kunnissa – hankkeen 
osa-aikaiseksi vastuullisek-

si projektihenkilöksi ajalle 
1.9.2012-31.8.2014. Viransi-
jaiseksi nimettiin tarkastus-
insinööri Eero Talala. Raken-
nuslautakunta voi palkata 
ko. määräajaksi rakennus-
valvontaan rakennustarkas-
tajan, koska teknisen joh-
tajan sijaisena toimiessaan 
Talala toimii myös valvon-
talautakunnan esittelijänä ja 
vastaa rakennusvalvonnan 
toiminnan kehittämisestä.

Pudasjärven kaupunki 
hakee vuodelle 2012 harkin-
nanvaraista rahoitusavus-
tusta 350.000 euroa.

Hyväksyttiin henkilös-
tötoimikunnan esitys työ-
paikkaruokailumahdolli-
suuksien laajentamiseksi 
paikallisiin ravitsemusliik-
keisiin.

Pirinpuiston kiinteis-
tö päätettiin antaa julkiseen 
myyntiin sekä myönnettiin 
anotut poikkeusluvat raken-
nuslautakunnan esityksen 
mukaisesti.

Erkki Riihiaho

Kairankuitu laajakaista kai-
kille -hanke on tullut vai-
heeseen, jossa kaupungin-
valtuuston oli tehtävä 6.8 
kokouksessaan päätös avus-
tuksesta ja lainojen takauk-
sista. Liittyjien määrä alkaa 
lähestyä 200, joka on ol-
lut edellytyksenä kaupun-
gin takausten ja avustuksen 
aktivoitumiselle. Valtuusto 
hyväksyi yksimielisesti osal-
listua rakentamiskustannuk-
siin 800 000 eurolla ja päätti 
tuetun omavelkaisen taka-
uksen 6, 5 miljoonan euron 
lainalle ja ei tuetun takauk-
sen 800.000 euron lainalle. 
saa vastineekseen täysimää-
räiset kiinnitykset investoi-
tavaan tietoliikenne verk-
koon. Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma oli kuuntelemassa 
päätöksen tekemistä sivussa. 
Jatkaessaan puheenjohtajana 
hän mainitsi laajakaistahan-
kepäätöksen olevan valtuus-
ton historian suurimpia pää-
töksiä. 

Pudasjärven kaupun-
gin päättäjät ovat toden-
neet, että hallintojärjestelmä 
ja valtuustotyöskentely kai-
paa uudistusta. Kempeleen 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Jarno Haapaniemi 
ja valtuuston puheenjohta-
ja Ahti Haapaniemi olivat 
saapuneet paikalle esittele-
mään Kempeleen kunnan 
niin sanottua Kempeleen 
mallia. Kempeleessä on pää-
dytty nykyiseen hallintojär-
jestelmään kokeilujen kaut-
ta ja nykyinen toimintamalli 
on koettu hyväksi. Kempe-
leen mallissa entisten kan-
kealiikkeisten lautakuntien 
sijaan valtuutetut työsken-
televät valiokunnissa, jois-
sa valtuutetut pääsevät pa-
remmin ja aikaisemmassa 
vaiheessa vaikuttamaan kä-
sittelyssä oleviin asioihin ja 
asioiden kulkuun. Valtuute-

Kaupunginvaltuusto päätti:

Kairan kuidun rahoittaminen 
historian suurimpia päätöksiä

tut pohdiskelivat, että pie-
nin muutoksin Kempeleen 
systeemi voisi olla toimiva 
ratkaisu Pudasjärvelläkin. 
Hanketta viedään eteenpäin 
tavoitteena, että jo seuraa-
van valtuustokauden alussa 
saataisiin myös Pudasjärvel-
lä uusi hallintomalli käyt-
töön. 

Rehtorit Marja-Leena Tör-
rö ja Eeva Harju selostivat 
Kurenalustan ja Rimminkan-
kaan koulujärjestelyjä koski-
en 9.8 alkavaa lukuvuotta. 
Lukion ja yläkoulun tiloissa 
on uusittu lattia ja kattopääl-
lysteitä ja siivottu ja puunat-
tu viimeisen päälle puhtaak-
si. Koulunkäynti aloitetaan 
Rimminkankaalla. Lisäksi 
koulua käydään Hilturan-
nan leirikeskuksessa ja Poh-
jantähdessä. Harju vakuutti 
kuljetusten olevan järjestetty 
siten, että opetusta voidaan 
antaa täysimääräinen aika. 
Uusien sisäilmaongelmi-
en varalta väistötilat on val-
miiksi katsottuna ja varattu-
na kaupungintalolta, jonne 
päästäisiin järjestämään ope-
tustilat remontin valmistu-
misen jälkeen lokakuussa. 
Muistakin sopivia raken-
nuksia on valmiina katsottu-
na. Keskusteluissa sivuttiin 
myös uuden koulun raken-
tamista ja sen mahdollista 
rakennuspaikkaa.

Kokous aloitettiin pitä-
mällä hiljainen hetki edes-
menneen valtuutetun Päivi 
Takkisen muistoksi. Hänen 
tilalleen valtuustoon nou-
see seuraavassa kokouk-
sessa Pudasjärven puolesta 
yhteislistalta Kurenaluksel-
la asuva sairaanhoitaja Sari 
Honkanen-Rönkkö, joka oli 
jo kokouksessa paikalla, täl-
lä kertaa tosin vielä varaval-
tuutettuna. 

Esko Riihiaho
kuvat Heimo Turunen

Edesmenneen Päivi Tak-
kisen tilalle valtuuston on 
nousemassa Pudasjär-
ven puolesta yhteislistan 
ensimmäinen varahenki-
lö Sari Honkanen-Rönkkö, 
joka oli vielä tässä kokouk-
sessa mukana varavaltuu-
tettuna. 

Kempeleen kunnan val-
tuuston puheenjohtaja Ahti 
Tahkola ja hallituksen pu-
heenjohtaja Jarmo Haapa-
niemi saivat pudasjärvel-
tä käynnistään muistoksi 
kynttilät ja esitteitä, jotka 
luovutti Eero Oinas-Panu-
ma. 

Lukion rehtori Eeva Harju selostamassa kuluvalla vii-
kolla alkavia koulujärjestelyjä Rimminkankaan koululla. 
Vasemmalla, hallintojohtajan loman vuoksi, valtuuston 
kokouksen sihteerinä toiminut palvelusihteeri Pekka Ti-
monen-Nissi.

Ilmoittaudu 
nyt!

Varmista paikkasi 
yrittäjien suur-
tapahtumassa 

Oulussa.

Ilmoittaudu!
www.yrittajapaivat.fi 

Suomen Yrittäjät

YRITTÄJÄT!
Pudasjärven Yrittäjät 
ry järjestää päiville 
yhteiskuljetuksen, 

mikäli Pudasjärveltä 
on runsaasti lähtijöi-
tä. Lähemmin yrittäji-

en tiedotteissa.
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Perinteistä langantekoa. Karstaamassa Inkeri Blomster ja 
rukin takana Aino Kurvinen.

Milla Pesälä ja Johanna Pesonen valmistivat kierrätys-
koruja.

Eeva Ollikainen osti pärekorin, jonka päremestari Eero 
Majava oli valmistanut.

PERINNEPÄIVÄN ANTINA MONELAISTA OHJELMAA
Korpisen seniorit kävivät 
viime lauantaina 5.8 kan-
sainvälisillä perinnepäivillä 
Taitokeskuksen pihassa Ku-
renalla. Näin saatiin viime 
talven kerhokausi päätty-
mään mukavissa merkeissä 
tutustumalla perinnepäivä-
torin ja Pudasjärven Taito-
keskuksen antiin. 

Taitokeskuksen viereisel-
le parkkipaikalle pystytetyl-
lä perinnetorilla kävi jo kes-
kipäivän aikana melkoinen 
vilske, kun sääkin oli tuo-
hon aikaan mitä mainioin. 
Toripäivän viihtyvyyttä ja 
leppoisaa tunnelmaa lisä-
si pelimanniryhmä, johon 
kuuluivat Timo Pesiö, Anna-
Kaisa Yasin, Teuvo Kalliola 
ja Aira Siuruainen-Kalliola. 
He soittelivat kansanmusiik-
kia toriväen iloksi. 

Torilla riitti pitkäksi aikaa 
katseltavaa ja kummastelta-
vaa, kun siellä Juha Ronkai-
nen esitteli sepäntaitojaan, 
Inkeri Blomster teki vastoja, 
Aino Kurvinen karttasi vil-
loja, Eero Majava teki päre-
töitä ja Toivo Honka tuohi-
töitä. Kultakin taitajalta oli 
mahdollisuus ostaa heidän 
tekemiään tuotteita. Sotka-
järven naiset pitivät torikah-
vilaa, jossa Sinikka Blomster 
paistoi makkaroita ja munk-
kikahvia tarjoilivat Seija He-
rukka, Katariina Malinen ja 
Eeva Törrö. Villalangan te-
kijät olivat myös Sotkajär-

ven Maa- ja Kotitalousnaisis-
ta, Inkeri Blomster karstasi ja 
Aino Kurvinen kehräsi ru-
killa.

Perinteisesti päreitä hal-
konut ja niistä koreja pu-
nonut Eero Majava Pate-
niemestä kertoi oppineensa 
taidon jo 10-vuotiaana. Nyt 
eläkkeellä ollessaan Majava 
tekee pärekoreja tilauksesta 
ja jonkin verran pienempiin 
markkinamyynteihin. Pe-
rinnekäsityönäytöksiä hän 
on esitellyt jo yli 30 vuoden 
ajan. Päreiksi kelpaa vain 
männyn pintapuu aina tuo-
reisiin oksiin asti ja kaadon 
jälkeen puu on työstettävä 
heti päreiksi. 

Taitokeskuksen sisätilois-
sa oli muun muassa lapsille 
oma kierrätystyöpaja. Johan-
na Pesonen ja Milla Pesälä 
valmistivat itselleen käsi- ja 
kaulakoruja pujottelemalla 
erikokoisia helmiä onttoon 
mattotrikooseen. Johanna 
Laurila Oulun Taitokeskuk-
sesta kertoikin, että mattotri-
koo on monipuolinen ja suo-
sittu materiaali, koska sitä 
voi työstää monella eri ta-
valla. 

-Taitokeskuksien idea-
na on pitää kaikille sopivia 
4-6 tunnin lyhytkursseja. 
Seinätekstiilisarja eri tek-
niikoilla on ollut suosittu ja 
sitä tullaan järjestämään jat-
kossakin kuten myös Tai-
totorstaita. Taitokeskuksen 
lyhytkursseilla tehdään pää-
asiassa sisustukseen liittyviä 
tuotteita, opasti kurssien or-
ganisoija Satu Leinonen Ou-
lusta.

Mukana joukko 
 irlantilaisia
Eräässä myyntikojussa näh-
tiin irlantilaisia kädentaita-
jia esittelemässä ja myymäs-
sä tekemiään töitä. Etenkin 
napeista tehdyt korut olivat 
erikoisia ja näyttäviä. Aivan 
uutta irlantilaista perinnettä 
nähtiin, kun punontamestari 
Padraig Larkin esitteli heinä-
korien valmistusta irlantilai-
seen tapaan. Hän on tehnyt 
heinäkoreja useita kymme-
niä vuosia. Korien punonta 
näytti kiinnostavan etenkin 
naisväkeä, joilla oli mahdol-
lisuus osallistua korinpu-
nontakurssille. 

- Yhden korin tekemiseen 
menee aikaa useita tunteja ja 
jopa päiväkin, Padraig Lar-
kin kertoi ja mainitsi korien 
olevan lähes ikuisia, koska 
ne eivät lahoa eikä hiiret-
kään tykkää niistä. 

- Koreja on käytetty muun 
muassa mehiläisten pesinä ja 

ruokien kuljettamiseen pal-
velusväelle, hän kertoi. Ko-
rien yhtenä etuna on, että ne 
säilyttävät ruuan lämpimä-
nä pitkään. Koreja voidaan 
tehdä heinästä, kaislasta ja 
vaikkapa kauranoljista, jois-
ta tehty kori oli hänellä esi-
teltävänä. 

Oppia perinteestä
Hankevetäjä Sari Koopmann 
kertoi päivän ideana olevan 
tuoda Pudasjärven Taitokes-
kusta tunnetuksi ja samalla 
esitellä nyt kesällä alkanut-
ta Oppia perinteestä -han-
ketta, joka on kolmen Lea-
deralueen hanke. Mukana 
olleet irlantilaiset olivat et-
simässä yhteistyökumppa-
neita omaan vastaavaan kä-
sityöhankkeeseensa.  

- Oppia perinteestä 
-hankkeen aikana mietitään, 
miten vanhoja käsityötaitoja 
saataisiin siirrettyä nuorem-
mille, Koopmann kertoi.

Käsityökeskuksen si-
sätiloissa ja torilla oli työ-
pajoja, joissa nuorilla oli 
mahdollisuus tutustua pe-
rinnelelujen, kuten kaar-
nalaivojen ja käpylehmien 
sekä tyttöjä kiinnostaneiden 
kierrätyskorujen tekemi-
seen napeista. Toimitusjoh-
taja Liisa Törmäsen mukaan 
päivä oli erittäin onnistunut 
ja antoisa. 

Rauni Räisänen ja 
Terttu Salmi

Irlantilaiset kädentaitajat 
esittelivät valmistamiaan 
käsitöitä iloisin mielin.

Padraig Larkinin ohjaamalla korikurssilla naisväki opetteli 
punomaan heinistä koreja irlantilaiseen tapaan. 

Raudantakomista esitelleen Juha Ronkaisen valmistamat tuotteet kiinnostivat niin nai-
sia kuin miehiä.
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Havu on Pohjanmaan Par-
tiolaisten piirileiri, joka jär-
jestettiin 30.7.–5.8. Taival-
kosken Maijanlammella. 
Nuorimmat partiolaiset, su-
denpennut olivat leirillä 1.–
5.8. Havulle osallistui yli 
1500 henkeä ympäri Poh-
janmaata. Piirileirit ovat hy-
vin suosittuja, mutta harvi-
naisia. Niitä järjestetään vain 
noin joka neljäs vuosi. Tällä 
kertaa Havun leiripaikaksi 
valittiin luonnonkaunis Mai-
janlampi. Puolustusvoimien 
harjoitusalue ympäröivine 
vaaroineen ja havumetsi-
neen tarjosi hienot puitteet 
leirin toteuttamiseen. Mai-
janlammen historiasta löy-
tyy monta partioleiriä, mutta 
Havu oli osallistujamääräl-
tään suurin.  Alueella olevia 
rakennuksia hyödynnettiin 
tehokkaasti, mutta paljon 
tehtiin myös itse.  Alueel-
le nousi muun muassa lei-
riportit, kahvilat, leirikeit-
tiöitä, suihkut sekä paljon 
ohjelmaan liittyvää, kuten 
yhteisiä iltanuotioita varten 
esiintymislava. Havu raken-
nettiin leiriä edeltävänä vii-
konloppuna samoajien, vael-
tajien ja aikuisten voimin. 

Majoittuminen  
teltoissa - tietenkin! 
Leiri järjestäytyi siten että 
yksi tai useampi paikallisyh-
distys, eli lippukunta muo-

Partiolaisten Havu-leiri Maijanlammella
dosti savun. Savussa oli noin 
50 - 100 henkeä ja niitä johti-
vat omat johtajat. Savut ovat 
rajattuja alueita, joissa koko 
lippukunta majoittuu telttoi-
hin. Leirin savut jaettiin nel-
jään alaleiriin: Kelo, Näre, 
Kanto ja Aihki johon Pudas-
järven Mesikämmenet kuu-
luivat. Heidän savunsa nimi 
oli Kataja. Alaleireillä oli li-
säksi omat logot ja tunnuk-
set. 

-Jokaisella alaleirillä on 
myös oma leirikeittiö, jossa 
siihen kuuluvat savut ruo-
kailevat. Ruoka valmiste-
taan keskuskeittiössä, jonka 
soppatykit on lainattu ar-
meijalta, kertoi leirin viestin-
tävastaava Anne Koskela. 

Havulla oli myös perhe-
leiri Käpy, johon osallistui 
120 partioon tutustujaa, jot-
ka eivät ole aikaisemmin ol-
leet mukana toiminnassa.

Monipuolista  
ohjelmaa  
kaikenikäisille
Partio on kasvatustoimin-
taa, jonka tavoitteena on tu-
kea lasten ja nuorten kasvua 
heidän yksilölliset ominais-
piirteensä huomioonottaen. 
Myös Havun ohjelma räätä-
löitiin jokaiselle ikäkaudel-
le erikseen. Keskiviikkona 
Maijanlammelle saapuneit-
ten pienimpien partiolais-
ten eli Sudenpentujen ohjel-

ma toteutettiin tutummassa 
ympäristössä oman ja pa-
rin muun lippukunnan par-
tiolaisten kanssa. Seikkaili-
jat osallistuivat päiväretkelle 
ja kokivat elämyksiä draa-
man parissa. Tarpojille jär-
jestettiin oma yön yli kestävä 
pieni vaellus.  He pääsivät 

Leirinuotiolla avajaisissa.

myös hankkimaan uusia ys-
täviä KITTissä, eli Koko Ikä-
kauden Tarpoja Tapaami-
sessa, jossa riitti tekemistä. 
Samoajat toimivat osan lei-
rin ajasta omassa ryhmäs-
sään vaihtuvissa palveluteh-
tävissä.  He saivat treenata 
suunnistustaitoja Rogaining 

-kisassa, jossa ei aina edetä 
ihan perinteiseen tyyliin. Sa-
moajat pyrkivät lisäksi rat-
kaisemaan Kalle Päätalon 
julkaisemattoman käsikirjoi-
tuksen mysteerin seikkaile-
malla Taivalkosken kylällä. 
Leirin tekijät ovat pääasiassa 
vaeltajia tai aikuisia ja heitä 

kutsutaan pestiläisiksi. 
Leirin aloitti ja päätti taa-

tusti mieleenpainuvat yh-
teiset isot iltanuotiot. Havu 
Airlines lennätti leiriläiset 
tunnelmallisiin iltoihin. 

Terttu Salmi

Irlantilaiset käsityöläiset vie-
railivat viikon ajan Pohjois-
Pohjanmaalla. Vierailu liit-
tyi kansainväliseen Oppia 
perinteistä -hankkeeseen, 
joka toimii kolmen toimin-
taryhmän (Keskipiste Lea-
der, Rieska Leader ja Jomma 
ry:n) alueilla. Vieraat saapui-
vat Suomeen sunnuntaina; 
alkuviikko vietettiin Piippo-
lassa opiskellen erilaisia kä-
dentaitoja. 

Perjantaina 4.8 vieraat 
saapuivat Pudasjärvelle, jos-
sa Padraig Larkin veti lau-
antaina perinnepäivillä hei-
näkorikurssin, joka otettiin 
innolla vastaan. Hienon päi-
vän päätteeksi vieraat ha-
lusivat tutustua suomalai-
seen tanssikulttuuriin ja 
viettivät illan Jyrkkäkos-
ken tanssilavalla; osa jopa 
uskaltautui tanssimaankin. 
Sunnuntai-aamuna matka 
suuntautui Syötteen kaunii-
siin maisemiin. Syöte Shop, 
Luontokeskus ja vierailu 
Hotelli Iso-Syötteen ravin-
tolassa olivat erittäin onnis-
tuneita ja irlantilaiset ihas-
telivat upeita maisemia ja 
nauttivat Pudasjärven kau-
niista luonnosta. 

Projektipäällikkö Sari 
Koopman oli pitänyt vierai-
ta viikon ajan jännityksessä 
lupaamalla heille sunnun-

Irlantilaiset ihastuneita 
Pudasjärvellä vierailuunsa

taiksi pienen yllätyksen. Yl-
lätystä yritettiin urkkia vii-
kon aikana useaan otteeseen 
eri tahoilta, kaikki vaikeni-
vat hymyssä suin, joka ai-
heutti irlantilaisille kovasti 
päänvaivaa. 

Kari Tykkyläisen tontil-
le päästyään vieraat istui-
vat ensin autossa hiljaa, jon-
ka jälkeen he uskaltautuivat 
autosta ulos ja katselivat in-
nokkaana ympärilleen. Kari 
esitteli vieraille taidettaan, 
Marja-Leena Tykkyläisen 
kutomat matot ja korut sai-
vat myös suurta suosiota 
osakseen, taisipa räsymat-
to jos toinenkin lähteä vie-
raiden mukaan. Vieraat ih-
mettelivät suksia ja niissä 
olevia kenkiä, arvoitus rat-
kesi kun Kari kertoi niiden 
tarkoituksen, tytöt innostui-
vat heti asiasta ja alta aika-
yksikön mekot olivat päällä 
ja sukset jalassa. Nauru rai-
kui ja vaikka hiihtäminen 
ilman korkokenkiäkin oli 
irlantilaisille vierasta, hiihtä-
minen sujui ilman kaatumi-
sia ja maha naurusta kipris-
tellen tytöt hiihtivät urheasti 
Kari Tykkyläisen pihamaal-
la. Vierailu Kari Tykkyläisen 
luona oli upea päätös hienol-
le viikolle.

Sari Koopman

Irlantilaisryhmän perinne-
käsityövierailu sai yllättä-
vän päätöksen Pudasjärvel-
lä, kun projektiohjaaja Sari 
Koopman oli koko vierai-
lun ajan pelotellut heitä yl-
lätyksellä. Vieraat olivat 
yrittäneet kysellä taksikus-
keiltakin palatessaan Jyrk-

Tykkyläisillä käynti yllätyksenä irlantilaisvieraille
käkosken elotansseista, mitä 
ihmeellistä heille voisi Pu-
dasjärvellä tapahtua. 

Saapuessaan Syötteeltä 
Siuruan Kansantasavaltaan 
Tykkyläiselle, olivat he suo-
malaisittain huuli pyöreä-
nä eli äimänkäkenä päästes-
sään kokeilemaan Siuruan 

Kansantasavallan kansallis-
urheilua, korkokenkäkukka-
mekkohiihtoa. Suolle ei vielä 
niin vähäisellä harjoittelulla 
ollut asiaa, joten hiihtohar-
joittelu suoritettiin pihapii-
rissä. Hiihto sujui mainios-
ti. Sukkanauhojen kanssa oli 
pieniä vaikeuksia. Patraig 

Laarkin ainoana ryhmän 
miehenä otti posket hehkuen 
kuvia ja Tykkyläinen kuvasi 
Youtubeen videon. Nähtä-
väksi jää, kokeilevatko vas-
taavaa hiihtoa kotonaan Ir-
lannissa. (ht) 

Kuva: M-L Tykkyläinen
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Mäkihypyn maailmanmestari on nyt myös golfin kaupunginmestari
Totta se on eikä siinä ole mi-
tään ihmettelemistä, että ve-
teraanien mäkihypyn maa-
ilmanmestari pelasi myös 
seniorisarjassa golfin kau-
pungin mestariksi sunnun-
taina 5.8. 

-Ei golf ole vaikeaa, pe-
lataan pallo reikään ja siir-
rytään seuraavaan, vitsailee 
Leinonen. Hänen mukaan-
sa harjoittelu kyllä kannatta, 
mutta ne hyvät lyönnit hän 
neuvoo jättämään varsinai-
seen kilpailuun.

Iinattiniemet vakuuttivat 
jälleen taitavalla pelillään. 
Jaana Iinattiniemi sai hienon 
päätöksen kesälomalleen 
viemällä naisten mestaruu-
den. Janne puolestaan pela-
si voittoon kovassa miesten 
sarjassa koko kilpailun par-
haalla tuloksella 51. Kak-
kosväylälle oli kenttämesta-
ri laittanut lähimmäs lippua 
kisan. Selkeästi tarkimmin 
löi Osmo Kumpuvaara, vain 
88 senttimetrin päähän li-
pusta.  Tarkkuuden lisäk-
si tarvitaan golfissa pitkillä 

Naisten sarjan kisaajat vasemmalta Lea Törrö, mestari Jaana Iinattiniemi, Marja-Liisa 
Kumpuvaara ja Maaret Ihme.

Olavi Leinonen golfasi veteraanisarjassa parhaiten. 

Lähemmäs lippua lyönyt Osmo Kumpuvaara ja pisimmän draivin lyönyt Jari Jussila.

Miesten sarjan kolme parasta keskellä Janne Iinattiniemi, vasemmalla Veijo Mäntykent-
tä ja oikealla Mika Pesonen.

väylillä ”draivia”. Pisimmän 
draivin löi tällä kertaa Jari 
Jussila. Kisailijat lähtivät ku-
kin omiin suuntiinsa hymy 
huulilla – saatiinhan pelin 
loppupuolella yläilmoista il-

mainen suihku. 
Seuraava kisa on mie-

lenkiintoinen kahden ken-
tän kisa, Iinattijärvi vastaan 
Koillis-Golf. Iinattijärven 
kierros tulee olla pelattuna 

viimeistään 10.8. ja Koillis-
Golfin kierros pelataan yh-
teislähtönä lauantaina 11.8. 
(TS)

Ensimmäiset maastopyöräi-
lyn Syöte MTB kisat saatiin 
pitää lauantaina 4.8 aurin-
koisessa säässä vaikka aamu 
valkeni sateisen yön jälkeen 
pilvisenä. Kisassa ajettiin 30, 
60 ja 120km matkat. 120 km 
reissun polkeneet kiersivät 
kisareitin kahdesti. Paikalle 
oli saapunut 187 osallistujaa 
ympäri Suomen.

Netissä, alan foorumilla 
ja facebookissa keskustelu 
ennen kisaa kävi vilkkaana 
joten kisamaasto ja reitti he-
rätti laajalti kiinnostusta jo 
ennakkoon.

Fillarifoorumia laina-
ten facebookissa jutusteltiin 
näin: 

”Reitti on kyllä Suoma-
laisen maastopyöräilyn aate-
lia tuon tiepätkänkin kanssa. 
Juuri Tahkolta tulleena hiu-
kan jo naurattaa tuo Tahkon 
”El Grande” kun verrataan 
Syötteen loppunousuun. Ky-
seessä on selkeästi pitempi, 

SYÖTE MTB 4.8. keräsi paljon kovakuntoisia kisaajia lisää maastopyöräilyta-
pahtumasta ensi viikon 
lehdessä

teknisempi, pehmeämpi, jyr-
kempi ja raastavampi nou-
su. Muutenkin jos Tahkoon 
verrataan, Syötteen reitti on 
haastavampi ja jotenkin joka 
suhteessa ”parempi”, ja mu-
kavampi.” 

Yhteislähdön jälkeen, 
kärkijoukon saavuttua noin 
9 min päästä Pikkusyötteen 
päällä sijainneelle, Syötekes-
kuksen tarjoamalle epävi-
ralliselle huoltopisteelle, osa 
jälkipään kilpailijoista alkoi 
jo epäilemään ajokuntonsa 
kestävyyttä. Ja selkeästi oli 
nähtävissä että maasto oli 
yllättänyt osan kilpailijois-
ta. Mutta porukka oli vielä 
aika hyvin pysynyt kasassa. 
Edessä odotteli hiekkapol-
kuja korpimaiden juurakko-
osuuksia, pitkospuita ja jyrk-
kiä myötäisi jos vastasiakin 
joissa ajotaitoa ja voimia mi-
tattaisiin kunnolla.

Ahvenvaaran maastoon 
tullessa porukka oli jo ve-

nynyt parin kilometrin mit-
taiseksi nauhaksi ja Pyt-
kynharjun vastanen pisti jo 
sinnikkäämpiäkin polkijoita 
nousemaan pyöriensä pääl-
tä pois. Mutta kärkijoukon 
hurjaa vauhtia se ei paljon 
hidastanut. 

Syötteen päälle maalialu-
eelle kivutessaan oli jo suu-
rimman osan pakko kävel-
lä jyrkimmät kohdat. Mutta 
maaliin kaikki tulivat, en-
nemmin tai myöhemmin. 
Kisaajien kommentit kisasta 
olivat myönteisiä vaikka osa 
reittiä raskaaksi sanoikin.  
Juomapullosta nesteensä 
juomaan tottuneet olivat ih-
meissään kun koko matkalta 
ei löydy sen vertaa tasaista 
jossa voisi juoda ajaessaan. 
Mutta he aikoivat varustau-
tua juomarepulla ensi kesä-
nä pidettävään kilpailuun.

Pieniä haavereita, kuten 
pyörien runkojen murtumi-
sia, vaihteiden rikkoontumi-

sia ja naarmuja lukuun otta-
matta kisat meni hyvin.

Syötteen pyöräilyreitit ja 

Joni Pinosto maaliviivoilla. Taka-
na 120 km rankkaakin rankempaa 
ajoa ajassa 7.20

komeat maisemat saivat ki-
san myötä ilmaista mainos-
ta kautta suomen ja kansain-

välisten pyöräilyfoorumien 
kautta myös ympäri maail-
maa.

Erkki Riihiaho
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AUTO- KONE-  JA TRAKTORIHUOLTO, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671
KORUT JA KELLOT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT YMS, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

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

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Ajanvaraukset p.040 726 6266

KANGAS- JA OMPELUPALVELUT

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

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Kauneuskeskus Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
p. 08 - 821595
auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Kauneuskeskus Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit
p. 08 - 821595

SKY

KFF

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

Kotipalvelu
Mesimarja

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

LUKKO- JA AVAIN-
PALVELUJA

PALVELUHAKEMISTO 
ON 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys  
040 1951 732 

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

Tytöt 5 v  40 m 1. Alisa Leh-
mikangas 9.3, 2. Emma Wan Bregt 9.7, 
3. Emma Tumelius 9.9, 4. Alisa Siekki-
nen 10.4, 5. Sara Leino 12.3, 6. Sele-
na Stenius 12.5, 7. Olivia Lehmikan-
gas 14.3
 
Pallo 1. Alisa Lehmikangas 532, 2. Ali-
sa Siekkinen 500, 3. Emma Wan Bregt 
467, 4. Emma Tumelius 364, 5. Selena 
Stenius 352, 6. Sara Leino 301, 7. Oli-
via Lehmikangas 172
 
Pojat 5 v 40 m 1. Jaakko Parkkila 
9.0, 2. Roope Laakkonen 9.6, 3. Ee-
meli Puhakka 10.4, 4. Ilja Niemelä 
11.9, 4. Ossi-Matias Kettunen 11.9, 6. 
Topi Kettunen 14.0
 
Pallo 1. Eemeli Puhakka 1048, 2. Jaak-
ko Parkkila 842, 3. Roope Laakkonen 
654, 4. Ilja Niemelä 393, 5. Ossi-Ma-
tias Kettunen 371, 6. Topi Kettunen 

Kesän viimeisten ikärien tulokset
318
Tytöt 7 v  40 m 1. Essi Parkkila 
8.3, 2. Annika Junnonaho 9.2, 3. Friia 
Riekki 9.3, 4. Venla Leino 10.0, 4. Alisa 
Koppelo 10.0, 6. Essi Puhakka 10.3, 7. 
Steffie Wan Bregt 10.4, 8. Ronja Laak-
konen 10.8, 9. Siiri Korhonen 10.9
 
Junnukeihäs 1. Essi Parkkila 639, 2. 
Ronja Laakkonen 445, 3. Essi Puhakka 
417, 4. Annika Junnonaho 403, 5. Ali-
sa Koppelo 400, 6. Steffie Wan Bregt 
392, 7. Venla Leino 302, 8. Siiri Korho-
nen 274, 9. Friia Riekki 268
 
Pojat 7 v 40 m  1. Joona Takarautio 
8.3, 2. Joel-Peetter Rautio 8.7, 3. Jere 
Leino 8.8, 4. Otto Niemelä 9.2, 5. Juu-
so Hemmilä 9.3, 6. Anton Nyström 
10.5
 
Junnukeihäs 1. Joel-Peetter Rautio 
800, 2. Joona Takarautio 700, 3. Jere 
Leino 670, 4. Otto Niemelä 616, 5. 

Juuso Hemmilä 573, 6. Anton Ny-
ström 543
 
Tytöt 9 v  40 m 1. Janette Takarau-
tio 7.8, 2. Johanna Salmela 8.7
 
Junnukeihäs 1. Janette Takarautio 963, 
2. Johanna Salmela  828
 
Pojat 9 v 40 m 1. Antti-Jussi Raap-
pana 7.0, 2. Niilo Talala 7.1, 3. Jerper 
Laakkonen 7.9, 4. Teemu Ahonen 8.0, 
5. Ville-Veikko Salmela 8.1, 6. Joona 
Salmela 9.0
 
Junnukeihäs 1. Antti-Jussi Raappana 
1174, 2. Niilo Talala 975, 3. Ville-Veik-
ko Salmela 945, 4. Teemu Ahonen 
580, 5. Joona Salmela 894, 6. Jesper 
Laakkonen 616
 
Tytöt 11 v 60 m 1. Mette Tyni 10.0, 
2. Sonja Raappana 10.5, 3. Maria Mat-
tinen 11.2, 4. Johanna Pesonen 11.3

Keihäs 1. Sonja Raappana 1380, 2. 
Mette Tyni 1183, 3. Maria Mattinen 
943, 4. Johanna Pesonen 930
 
Pojat 11 v 60 m 1. Niilo Talala 10.2, 2. 
Kasper Laakkonen 10.6, 3. Ville-Veik-
ko Salmela 11.1
 
Keihäs 1. Roope Rautio 1420, 2. Ant-
ti-Jussi Raappana 1305, 3. Kasper 
Laakkonen 1021
 
Tytöt 13 v 60 m 1. Jonna Ahonen 
10.0, 2. Silja Vasara 10.2
 
Kuula 1. Jonna Ahonen 536, 2. Silja Va-
sara 463
 
Tytöt 15 v 100 m, 1. Mari Puhakka 
16.4
 
Pojat 15 v 100 m 1. Jere Tyni 14.2

Oululainen nuori mies Kris-
tian Tolonen sai virvelillä 
suuren ahvenen Puhosjär-
vestä lauantaina 04.08 . Pai-
noa ei voitu  mitata kun ei 
ollut puntaria, mutta ei ki-
losta varmaan paljon puu-
tu. Kristian oli kalalla isänsä 
Arton kanssa. Perheellä on 
mökki Puhosjärven saaressa 
ja käyvät siellä usein kesällä 
viettämässä aikaa ja mikäpä 
mukavampaa, kuin yhteiset 
kalareissut. (ht)

Iso ahven
virvelillä
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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/ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 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

Seulottua
ruokamultaa!

Kaivinkonetyöt

p. 0400 926 405

RUOKAMULTAA

AarreArkku

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

Pe 10-19, La 10-14

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

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto
LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET

JA ASENNUKSET. SISUSTUS

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. ilma-, vesi- ja

maalämpöpumput asennettuna

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

METALLIROMUN OSTOA

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

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

MAARAKENNUSTA

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään hillaa

MARJOJEN 
OSTOA JA  MYYNTIÄ

MATKAHUOLTO 
LAHJATAVAROITA

VUOKRAKONEITA

PARTURI-KAMPAAMOITA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

Skootteri Sym 50 orbit 
vm.2008. Aj. 7200 km. Ta-
kuuhuollot tehty. Mukaan 
kypärä,boksi,talvirenkaat ilman 
vanteita.Hinta 800 e, puh.0400 
193 992.

Hirviporukalle, maatiloille, 
korjaamoille, kääntyvä run-
kopalkki, ketjutaljalle ym. 
taljoille, kääntösäde 180 
astetta,nosto n. 250 kg, tuke-
vaa runkoterästä,rissapyörällä. 
Hp 600 e, tai tee tarjous. Puh. 
040 756 2013.

Yksiö 34m2 Pudasjärven kes-
kustassa. Puh. 0400-326 067

Uusi käyttämätön Honda Mari-
ne BF2.3D perämoottori. Puh. 
040 542 1839

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA  ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys  
040 1951 732 

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana kolmio, uusi 
asunto keskelä Pudasjärveä, 
katutasossa . Rauhaisa piha.
2 mh, kt, oh, et, sauna, varas-
to/autolämpöpaikka. Vapautuu 
30.8.2012 Vuokra 740e
puh. 045 309 9862

Vuokrattavana yksiö keskellä 
Pudasjärveä. Rauhaisa piha 
tupa/kt, varasto /autolämpö-
paikka. Vapautuu 30.8.2012
Vuokra 340e puh. 045 309 
9862 

Vuokrattavana yksiö Puisto-
tiellä. Toinen kerros. Puh 0400 
193 418

Vuokrattavana pieni yksiö Ko-
rentojärvellä. Tiedustelut 0400 
512 997

Sähköistetty hyväkuntoinen ke-
sämökki järven/joen rannalta. 
Puh. 0400 281 488

Otetaan lahjoituksena vastaan 
tramboliini. Puh. 0400-845 666

Tytöt 5 v 40 m 1. Ronja Ylilehto 9.3, 2. 
Emma Tumelius 9.5, 3. Aliisa Turja 
9.8, 4. Aliisa Siekkinen 10.1, 5. Anna Puola-
kanaho 10.6, 6. Sara Leino 11.8, 7. Selena 
Stenius 11.8, 8. Emma Wan Bregt 12.8
Pituus 1. Petra Kehusmaa 220, 2. Anni Ke-
husmaa 191, 3. Aliisa Siekkinen 173, 4. Alii-
sa Turja 169, 5. Emma Tumelius 165, 6. Sara 
Leino 148, 7. Ronja Ylilehto 144, 8. Selena 
Stenius 122, 9. Emma Wan Bregt 122, 10. 
Anna Puolakanaho 110
Pojat 5 v 40 m1. Kaapo Vanhatupa 9.6, 2. 
Jaakko Parkkila 9.7, 3. Väinö Juurikka 10.1, 
4. Roope Laakkonen 10.2, 5. Eemeli Puhak-
ka 11.0, 6. Elias Ylilehto 11.6, 7. Aatos Holm-
ström 13.0, 8. Ossi-Matias Kettunen 14.0, 9. 
Topi Kettunen 15.2 
Pituus 1. Kaapo Vanhatupa 202, 2. Jaakko 
Parkkila 182, 3. Väinö Juurikka 161, 4. Roope 
Laakkonen 124, 5. Aatos Holmström 122, 6. 
Eemeli Puhakka 120, 7. Elias Ylilehto 97, 8. 
Ossi-Matias Kettunen 97, 9. Topi Kettunen 
64 
Tytöt 7 v 40 m1. Essi Parkkila 8.2, 2. Friia 
Riekki 8.5, 3. Kiia Vanhatupa 8.6, 4. Anni-
ka Junnonaho 9.1, 5. Janni Turpeinen 9.1, 6. 
Ronja Kokko 9.1, 7. Alexandra Berec 9.3, 8. 
Alisa Koppelo 9.4, 9. Terhi Tykkyläinen 9.6, 
10. Reetta Keränen 9.7, 11. Venla Leino 10.0, 
12. Steffie Wan Bregt 10.1, 13. Essi Puhak-
ka 10.2, 14. Ronja Laakkonen 11.1, 15. Siiri 
Korhonen 12.0 
Pituus 1. Essi Parkkila  240, 2. Alexandra 
Berec 219, 3. Kiia Vanhatupa 210, 4. Friia 
Riekki 200, 5. Terhi Tykkyläinen 201, 6. Reet-
ta Keränen 200, 7. Ronja Kokko 195, 8. An-
nika Junnonaho 181, 9. Janni Turpeinen 177, 
10. Steffie Wan Bregt 175, 11. Essi Puhakka 

Yleisurheilun kaupungin-
mestaruuskilpailut 23.7.2012

170, 12. Alisa Koppelo 168, 13. Venla Leino 
162, 14. Ronja Laakkonen 155, 15. Siiri Kor-
honen 132 
Pojat 7 v 40 m 1. Jasper Anttila 8.2, 2. Joo-
na Takarautio 8.3, 3. Peter Männikkö 9.0, 4. 
Joel Rautio 9.3, 5. Juuso Hemmilä 9.6 
Pituus 1. Jasper Anttila 258, 2. Joona Taka-
rautio 244, 3. Peter Männikkö 225, 4. Joel 
Rautio 203, 5. Juuso Hemmilä 198 
Tytöt 9 v 40 m 1. Janette Takarautio 7.5, 2. 
Aino Ojala 7.8, 3. Johanna Salmela 7.9 
Pituus 1. Janika Anttila 287, 2. Janette Ta-
karautio 280, 3. Aino Ojala 244, 4. Johanna 
Salmela 241
Pojat 9 v 40 m 1. Niilo Talala 7.3, 2. Teemu 
Ahonen 7.4, 3. Jesper Laakkonen 7.7, 4. Vil-
le-Veikko Salmela 7.8
Pituus 1. Jesper Laakkonen 270, 2. Teemu 
Ahonen 255, 3. Niilo Talala 250, 4. Ville-Veik-
ko Salmela 249
Tytöt 11 v 60 m 1. Mette Tyni 9.8, 2. Lau-
ra Männikkö 10.3, 3. Maria Mattinen 10.5, 3. 
Anna-Riikka Liikanen 10.5 
Korkeus 1. Maria Mattinen 105, 2. Met-
te Tyni 100, 2. Anna-Riikka Liikanen 100, 4. 
Laura Männikkö 100 
Pojat 11 v 60 m 1. Kasper Laakkonen 
10.9, 2. Ville-Veikko Salmela 11.3
Korkeus 1. Kasper Laakkonen 95
Tytöt 13 v 60 m 1. Jonna Ahonen 9.8, 2. 
Jonna Kerälä 9.9, 3. Silja Vasara 10.2, 3. Elle 
Mattinen 10.2
Korkeus 1. Elle Mattinen 108, 2. Jonna 
Ahonen 105, 3. Jonna Kerälä 95 
Tytöt 15 v 100 m 1. Eveliina Seliö 13.9 
Pojat 15 v 100 m 1. Jere Tyni 14.0 
Keihäs1. Heikki Kuurola 64.15

Romuja: 3 kpl pöytäsirkkeliä 
ja 2 kpl halkosirkkeliä varao-
siksi, ei kunnossa, sekä Helo 
saunankiuas (uuden veroinen, 
hämminki;taimerissa). Tee 
tarjous,tai noutoh.,60 e kaikki.
Puh. 040 756 2013.

Auton mustavalkoinen peruu-
tuskamera sekä leivinuunin 
suuluukku. Puh: 044 017 4523.

Nissan henkilöauto, -vm 87, 
valk,aj. 345 tkm, kytkin ja start-
ti vaihdettu, hyvät talvirenk., 
kats. 26.7.2012. Hinta 670 e, 
tied. 040 969 1309.

Poikien / miesten maastopyö-
rä.Puh. 040-504 2814

Tuoretta rankaa tienvarresta, 
Jaalangan Honkavaara. Puh. 
040 722 6101

HUUTOKAUPPA pe 10.8. klo 
11.00 ent. Hartsun takana, Var-
sitie 6. MYYDÄÄN SEKATAVA-
RAA.Käteismaksu.

SEKALAISTA

Solifer skootteri vm. 2009. Hin-
tap. 500 e. Puh 040 587 8812.
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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!

ESITYKSET
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

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

Vattumarkkina tanssit
Sarapirtillä

La 11.8. klo 21 - 01.30
Tanssiorkesteri

Taikayön
tahdittamana.

Tervetuloa!
Lippu 10e

Sarakylän
nuoriseura

Kansan tanssittaja Ässät 
lauantaina Kurenkoskessa
Oululainen Ässät –yhtye 
keikkailee tulevana lauan-
taina 11.8 Pudasjärvellä Ho-
telli Kurenkosken tansseis-
sa ja seuraavan kerran 25.8. 
Möykkälässä.

Tanssiyhtye Ässät perus-
tettiin vuonna 1978. Yhtyeen 
nimi pohjautui sukunimi-
en ensimmäiseen kirjaimeen. 
Jorma, Lauri ja Pentti Siltala 
sekä Esa Sihvola, jotka muo-
dostivat ensimmäisen Ässät-
kokoonpanon vuonna 1978. 
Tämän hetkisessä kokoonpa-
nossa soittavat kosketinsoit-
timia ja harmonikkaa Pekka 
Peltola, laulusolistina ja rum-
muissa on Lauri Siltala sekä 
Petri Siltala soittaa kitaraa. 

Trio Ässät -nimellä yhtye 
julkaisi ensimmäiset pitkä-
soittonsa. Parinkymmenen 
vuoden aikana Ässät on jul-
kaissut 10 albumia ja singlet 
päälle. Viimeisin pitkäsoitto 
tuli markkinoille 2007. Ässi-

en suurimpia hittejä on vuo-
sien varrella ollut ”Puna-
kenkäinen tyttö” yli 10 000 
myydyllä levyllä, ”Ihanuu-
teni”, ”Syksy saapuu kui-
tenkin” ja vuoden 2010 Tätä 
Suomi tanssii -listaan pohjau-
tuvan Kesähittiäänestyksen 
voittanut ”Sellaista kesää”.

Ässät keikkaille ahke-
rasti ympäri Suomea ja on 

esiintynyt lisäksi lukuisissa 
TV-ohjelmissa.  Ässien kap-
paleet soivat kaikilla merkit-
tävillä kotimaisilla radioka-
navilla. Ulkomailla Ässät on 
esiintynyt Kanadassa, Yh-
dysvalloissa, Ruotsissa ja Es-
panjassa. 

Terttu Salmi

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 10.8.

Lippu 4 € sis. ep.

PUBISSA
KARAOKE

auki 00-03.30

WinttiLauantai 11.8.

PUBISSA KARAOKE

Lippu 2 € sis. ep.

ÄSSÄT

Lippu 12 € sis. ep.

DJ Eki soittamassa

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

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TERVETULOA JYRKKÄKOSKELLE!    
pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

TANGOKUNINGAS
MARKO LÄMSÄ

MONIEN MUISTOJEN 
JYRKÄLLÄ

la 11.8 21-02 LOMALAISTEN TOIVETANSSIT JATKUVAT

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.
Naperosuunnistus 3-6v, Hippo-suunnistuskoulu 7-12 v ja iltarastit Syötteen 
entisellä koululla ke 8.8.2012 klo 18.00. Radat A,B,C,TR/RR ja Naperorata. 
Tied. 0400 174524.
Jyrkkäkoski:  Tanssit 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.
Kurenkoski La 11.8. tanssit. Soittaa Ässät.
Sarapirtillä Vattumarkkinatanssit la 11.8. klo 21-01.30.. Järj. Sarakylän nuori-
soseura.
Pudasjärven keliakiakerho kokoontuu 13.8. klo 18 osoitteessa Kantokuja 
1 as 2. Lisätietoa Pirjolta 040 745 9861.
Möykkälässä Puhoksella tanssit  la 25.8. Soittaa Ässät.
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)

Ma 13.8 aloittaa 
I spinning ryhmä 60-70 min klo 16.50 
Puikkari

To 16.8 aloittaa
I bodypumb ryhmä klo 18 Puikkari
II ryhmä aloittaa tarvittaessa

Ma 3.9 aloittaa
II spinning ryhmä 60 min klo 18

Ilmoittaudu puh. 050 372 4464

Minnan Bodysport tiedottaa

”Aktiivinen keho – iloinen mieli”

Kauppaan noin 150 m, järven rantaan 300 m. 
Vuokra alk.293 €  (sis.lämpö). 

Sopii seniori-ikäisille. Bussiyhteys Oulusta. 

Puhoskylässä rivitaloyksiö, siisti

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 

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

RAVINTOLA STREET4TERVETU
LO

A

RAVINTOLA 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
pe 24 - 04
la 24 - 04

Lippu 12€ 
Käteismaksu 
Tervetuloa!

Tanssit 
Siuruan 

Työväentalolla

La11.8.2012 
Klo 21.00-01.00

Esiintyy 
The Voice Of 

Finlandista tuttu
TANJA VÄHÄSARJA 

& ILOSET 
yhtyeineen



18 19nro 32PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti8.8.2012 8.8.2012nro 32
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

oulunkaari.com

Työterveyshuollon 
uudet numerot ja 
aukioloajat 

ajanvaraus     050 522 6968
työterveyshoitaja Elmi Kouva 050 528 1855
työterveyshoitaja Helena Nevakivi 050 528 3306
työterveyshoitaja Anu Juusola 050 560 2779
Työterveyshoitajien puhelinaika ja aamuvastaanotto  
on ma–pe kello 8–9. Toinen puhelinaika on ma–pe 
kello 11.30–12.
Työterveyshuollon toimisto on avoinna  
ma–to kello 8–11 ja 11.30–15.30  
pe ja juhlapyhien aattoina kello 8–11 ja 11.30–14.

KUULUTUS
Asemakaavan voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 14.6.2012 hyväksynyt
seuraavat asemakaavojen muutokset:

1)  Kurenalan eteläisen osan asemakaavan muutos
     korttelissa 58 sekä siihen rajoittuvalla puistoalueella 
ja
2)  Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen ase-
ma              kaavojen muutos kortteleissa 1-13 ja 32-42 
sekä niihin               rajoittuvilla virkistys-,  katu- ja maa- 
ja metsätalousalueilla.

Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin
kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä
osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 7.8.2012

KAUPUNGINHALLITUS

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169

Olet sydämellisesti tervetullut!

       Su.12.8.klo 11 Jouni Vikström
       Su.19.8.klo 11 Aila Pyörälä&tiimi

Koulujen salien käyttövuorot julistetaan haettaviksi ma 20.8.2012 men-
nessä. Kirjalliset hakemukset, joista tulee ilmetä käyttäjäryhmän nimi, 
vastuuhenkilö, osoite ja puhelinnumero sekä toivomus viikonpäivästä 
ja kellonajasta tulee toimittaa os. PL 10, 93101 PUDASJÄRVI, tai heino.
ruuskanen@pudasjarvi.fi. Tied. 0400-346 097.
PS. Ryhmien vastuuhenkilöiden palaveri Puikkarin kokoushuoneessa to 
23.8. klo 19.00.

KAUPUNKI/LIIKUNTATOIMI

KOULUJEN SALIEN
HARJOITUSVUOROT HAETTAVANA

Työpetarin hallitus on tehnyt määräaikaisia henkilövaih-
doksia eri työtehtäviin.

Hommat Puikkarissa hankkeen projektipäällikkö Jaa-
na Taskila on irtisanoutunut tehtävästään 1.8.2012 alkaen. 
Hänen tilalleen tehtävää tulee hoitamaan Juha Pekkanen. 
Hanke kestää vuoden 2013 toukokuuhun. Toiminnanjoh-
taja Tuomo Jokikokko siirtyy esiselvityshankkeeseen, jossa 
selvitellään Työpetarin toiminnan muuttamista sosiaalisek-
si yritykseksi. Hanke kestää tämän vuoden lokakuulle. Toi-
mistosihteeri Pirkko Päätalo toimii tämän ajan Jokikokon 
sijaisena. Toimistosihteerin tehtäviä tulee hoitamaan Tert-
tu Kokko.

Työpetarissa tehtävien 
uudelleen järjestelyjä

Henkilöstön numerot;
Juha 044 082 2135  Hommat Puikkarissa
Pirkko 044 08 221 30  Toiminnan kehittäminen
Tuomo 040 675 0120  Esiselvityshanke
Terttu 044 082 2138  Toimisto 

Su.26.8.klo 14 Kongolaisryhmä & rummut 
Oulusta + Pudasjärven kongolaiset 
Pudasjärven torilla

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI  NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi

Aada-Emilia Lehtola, ikä 4 
v, osallistuu lasten kalakil-
pailuun mato-ongella saa-
mallaan 16 cm mittaisella 
ahvenella, joka painoi 150 g. 
Pyyntipaikka oli Iijoen Vai-
nionkari.  Aada on innokas 
”kalatyttö”, joka jaksaa is-
tua joen penkalla kalastellen. 

Kookas ahven mato-ongella
Hän on kalastellut pitkin ke-
sää, mutta vasta sunnun-
taina 5.8. tuli kala niin, että 
kamerakin oli matkassa. Ah-
venen lisäksi Aada sai pari 
särkeä. Iloista kalansaalista 
oli todistamassa kuvan ot-
taneen isän Jani Lehtolan li-
säksi tämän tekstin kirjoitta-
ja pappa Veli Liehu.
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Sarakylän alueen kyläseura Tiedustelut:  Kaisa Nivala 040-8393 812

SARAKYLÄN 23. VATTUMARKKINAT 
11.-12.8.2012 SARAKYLÄN KOULULLA

Sarakyläntie 5426LAUANTAI 
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
Paloauto lauantaina

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.

Tervetuloa vattumarkkinoille!

Kuivalihavelli
ohje:

1 l vettä
200 g kuivalihaa

5-6 perunaa lohkoina
½ dl ohrajauhoja
1 dl kylmää vettä

 Liotetaan lihat yön yli.
Keitetään 2,5 tuntia.

Pilkotaan, poistetaan luut. 
Lisätään perunalohkot,

keitetään puolikypsäksi,
suurustetaan vesi-ohjajauho-
seoksella, keitetään kypsäksi.

Lopuksi tarkistetaan suola. 


