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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Lukion ja yläkoulun
oppilasmäärä kasvussa s.3

Muodonmuutos
kauneushoitolassa s.6

Osallistujaryntäys 
Suojalinnan kentällä s.9

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

SÄNGYNALUS LAATIKKO
KANNELLINEN

AAMIAISLEIPÄ
MONIVILJA SIIVU 450g

MUMMON LETTIPITKO

PUNAINEN LENKKI 500g

BURGERI 110g

6-OSAINEN KATTILASARJA
16- 18- 20cm

LASTEN COLLEGEHOUSUTNEULELANGAT
SAAPUNEET

MIESTEN PUSERO

NAISTEN TAKKI
MUSTA JA BEESI

NAISTEN COLLEGEHOUSUT

PUMA COLLEGE-
HUPPARI/TAKKI

FLANELLIPAITA

RAITAPAITA

COLLEGETAKKI

13,90

1,29pss

2,59pitko

15,-
2 kpl

8,90

29,90

2,-
5 kpl

1,69pkt

24,80

24,90

9,95

18,90
VIELÄ LÖYTYY!

29,-
46,50

16,30

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335   

Tervetuloa!

MONIVUOTISET
KUKAT

-50%
KORISTEPENSAAT

OTA 5
MAKSA 4

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

Varaa aika  silmälääkäriin!

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

040 821 1819

Seuraavat vastaanottoajat:
to 16.8., to 30.8., to 6.9.

METSÄSTÄJÄ! Näetkö tarkasti?
Varaa aika optikolle tai silmälääkärille!
Silmälasien ostajalle ampujan clipsit kaupanpäälle 
parantamaan kontrastinäköä. (arvo 20 €)

OSAOn Pudasjärven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18A
(entinen maatalousoppilaitos)

Juha-Pekka Sillanpää: 0400 688 440

Toimisto/Paikkavaraukset: 010 272 3975

Syysmarkkinat ja kenttäkisat 
8.-9.2012!

www.taitopohjoispohjanmaa.fi

Taitokeskus Pudasjärvi
Kauppat ie 3,  93100 Pudasjärvi
P. 044 545 7064 Tar ja Parkkisenniemi
P. 044 010 0901 Oi l i  Puurunen
ma-ke 10-17 tai totorstai  k lo 12-20 pe 10-17

AVAJAISET
PE 11.11. klo 11
 
Avajaispäivän kävijöiden kesken 
arvotaan 5 kurssipakett ia.  
Tutustu uusiin kursseihin. 

Myymälässä laadukkaita alueellisia käsityötuotteita.
Runsas valikoima villalankoja ja matonkuteita. 
Näyttelyt:  Bothnia Design ja  
                Marja Niirasen huopatuotteitta.

Tervetuloa avajaiskahville! 

TAITOKESKUS
Ilman päivämaksua

13.8-30.9  kutominen (5pv/kutoja)
16.8 alkaen  TAITOtorstait
20.8 alkaen  NEULEKAMMARI

Tulossa myös TEKEMISEN ILOA-kurssit ja
  lauantaikurssit.

Lisätietoja ja ilm. p. 044-545 7064

TAITOKESKUKSEN
SYKSY 2012 

TAITOKESKUS Pudasjärvi, Kauppatie 3 ma-pe 10-17
(kirjakaupan vieressä)

ESITTELY
Pudasjärven S-Market
to 16.8. klo 10-12

Varaa ajoissa
ilmoitustilasi!

Ensi
viikolla

Venetsialais-
teemalehti!

Venetsialaiset la 25.8. Jyrkkäkoskella klo 20-02
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa

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

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi. 
Hintaan lisätään alv 9%.

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

Ilmoitukset
Terttu Salmi
0400 499 745
aineisto@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 
toivotaan olevan toimi-
tuksessa perjantai-iltaan 

mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta 
väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syis-
tä (esim. lakko) tai asiakkaasta 
johtuvista syistä voida julkaista, 
lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemises-
ta sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa 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

Toimittaja
Erkki Riihiaho

Kömmin pyjamassa telttaani. Naapuriteltasta kantautuu vielä vai-
meaa supinaa ja kikatusta. Etsin taskulamppua. Villasukatkin ovat 
taas hukassa, löytynevät makuupussin pohjalta niin kuin eilen. Kai-
vaudun makuupussiini. Koko päivän jaloillaan olo tuntuu kipuna, 
särkynä ja väsymyksenä. Suljen silmät. Sade alkaa ropista teltan 
kattoon. Ristin kädet ja luettelen tutun iltarukous litaniani:

 ”Kiitos tästä päivästä. Kiitos kaikista uusista ihmisistä joita 
sain kohdata. Kiitos että löysin oikeat sanat pienen leiriläisen ko-
ti-ikävän taltuttamiseen. Kiva kun satoi huomattavasti vähemmän 
kuin edellisenä päivänä. Jää siunaamaan meitä.”

Sateen ropina peittää kaikki muut äänet ja vaivuttaa hiljalleen 
kohti unta.

”…niin ja huomennakaan ei tarvitsisi sataa – vaikka yhtään.”

Vähän ennen unta
Rakas äitimme, mummimme ja
isomummimme

Helmi Ulriika
NEVALA
o.s. Palosaari

s. 12.2.1922 Kuusamo
k. 27.7.2012 Pudasjärvi

Jäi ahkera työsi muistoksi meille,
hyvän sydämen ohjeita elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt vaan kaikkesi annoit.

Rakkaudella muistaen ja kaivaten

Heino ja Leila
    Seija
Sampo ja Reeta
    Markku
Kari ja Tiina
Tuomo ja Mervi
Timo ja Martta
Sisar perheineen
Veljet perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Heittäkää arkulle hellästi multaa,      
siellä on mummu, siellä on kultaa.

Lapsenlapset ja
lapsenlapsenlapset

Rakkaamme on siunattu haudan lepoon 11.8.2012 
Pudasjärvellä läheisten läsnäollessa. Lämmin kiitos 
Tuohikodin ja terveyskeskuksen vuodeosaston henkilö-
kunnalle hyvästä hoidosta. Kiitokset myös Hautaustoimisto 
Räisäselle ja Marjatta Ekholmille.

Rakkaamme

Jorma Kalevi
VIUHKOLA
s. 11.3.1941 Pudasjärvi
k. 12.7.2012 Ristiina

On rakkaamme neuvot loppuneet,
hän yllättäen nukkui pois,
näin emme olis tahtoneet,
on meiltä paljon pois.

Syvästi kaivaten

Eila
Seppo perheineen
Soili perheineen
Siskot perheineen

Siunaus toimitettu 28.7.2012 läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 19.8. klo 
10, Jorma Hoppa, Jaakko 
Sääskilahti, Jukka Jaakkola. 
Taksi kirkkoon lähtee seu-
rakuntakodilta 9.30, kyydin 
hinta 3 € edestakaisin.

Rippikouluun ilmoittautu-
minen alkaa. Kaikille vuon-
na 1998 syntyneille oman 
seurakunnan jäsenille tu-
lee rippikoulun kutsukir-
je ja ilmoittautumislomake 
kotiin. Jos et saa kirjettä vii-
kon 33 aikana ja haluat osal-
listua rippikouluun, ole yh-
teydessä Väyrysen Markoon 
(040-752 43 87 tai marko.
vayrynen@evl.fi). Rippikou-
lu alkaa su 9.9. klo 10.00 rip-
pikoulun aloitusjumalanpal-

veluksella seurakuntatalolla, 
johon ovat tervetulleita rip-
pikoululaisten lisäksi van-
hemmat, isovanhemmat ja 
kummit.
Kesäkahvila torstaisin klo 
12-14 kirpputorin tiloissa 
(Pappilantie 7).
Piispan sauvakävely la 25.8. 
Oulussa.  VI Piispansauva-
kävely kutsuu kaikkia ikään 
ja kuntoon katsomatta iloi-
seen liikunta- ja yhdessäolo-
tapahtumaan syyskauden 

alkaessa.  Lähtö klo 9 srk-ta-
lolta ja paluu n. klo 18. Käve-
lyn päätteeksi tutustumme 
Piispan taloon ja nautimme 
hyvästä ruuasta. Retken hin-
ta on 20€, sis. ruuan ja mat-
kan. Ilmoittautumiset 17.8. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon.
Kyläilta Taipaleenharjussa 
Hirvikodalla to 16.8. klo 19.
Rauhanyhdistykset: Seura-
kuntapäivät Kurenalan ry:llä 
la 18.9. klo 18  ja su 19.8. klo 

13 ja iltakirkko ja HPE seu-
rakuntakodissa su 19.8. klo 
18 (Jorma Hoppa, Ilpo Lai-
tinen).
Kastettu: Veikka Kasper 
Pikkuaho
Avioliittoon vihitty: Jussi 
Johannes Heikkilä ja Reetta 
Annukka Illikainen
Haudattu: Helmi Ulriika 
Nevala 90 v, Hilda Katariina 
Parviainen  86 v

Pudasjärven kaupungin päi-
väkodin rakentaminen ete-
nee. Urakkatarjousten jät-
töaika on 17.9. ja uutta 
päiväkotia päästään rakenta-
maan lokakuussa 2012 ja se 
valmistuu syyskuussa 2013.

Kaupunki on valinnut ra-
kennusmateriaaliksi hirren 
hyvän sisäilman ja ekolo-
gisuuden vuoksi. Massiivi-
puurakennus on käyttäjien 
eli lasten ja päiväkodin hen-

Uuden päiväkodin 
rakennustyö alkaa lokakuussa

kilöstön kannalta hyvä rat-
kaisu, koska massiivipuu 
käyttäytyy melua vaimen-
tavana akustisena element-
tinä. 

Kohteen pääsuunnitteli-
jana toimii arkkitehti Janne 
Pihlajaniemi. Suunnittelu-
kokouksia on pidetty kuu-
kauden välein. Näissä koko-
uksissa henkilöstön edustus 
on ollut tärkeällä sijalla. Li-
säksi koko suunnittelun ajan 
on pidetty laajalle henkilös-
töryhmälle arkkitehdin joh-
dolla käyttäjäpalavereita.

Uuden päiväkodin raken-
taminen on edennyt hirsi-
toimitustarjousvaiheeseen. 

Hirsitoimitusurakka (HIR) 
on alistettu sivu-urakka, 
joka on rakennuttajan han-
kinta. Hirsitoimitusurakka-
tarjoukset ovat teknisen lau-
takunnan päätettävänä 22.8. 
pidettävässä kokouksessa

Rakennusurakan ja ta-
lotekniikka urakoitsija-
ehdokkaiden haku on 
menossa HILMA-hankinta-
kanavassa. Tarjouspyyntö-
asiakirjat, suunnitelmat ym. 
laskemiseen tarvittava ma-
teriaali tulee suunnittelijoilta 
viimeistään 21.8. Laskenta-
asiakirjojen jakelu tapahtuu 
projektipankin kautta viikon 
34 alussa. 

Pudasjärven  
kaupungin tiedotus

”Illan rauha hiipii
maahan meluisaan.
Väsyneet se hiljaa
peittää teltallaan.
Taivas on kuin käsi
suuren Jumalan.
Yllä kaiken melskeen,
yllä maailman.

Herra öin ja päivin
kiitän sinua,
sillä tiedän
että olet valveilla.”

-Dieter Weber,  
suom. Anna-Mari Kaskinen-

Tiina Inkeroinen
nuorisotyönohjaaja
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

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.

Oletko ilman rahaa?
Mielenkiintoista, jatkuvaa työtä tarjolla.

Palkkaa joka viikko.
Tarvitset toimintaan oman auton.

Lähemmin puh. 040 843 5550

Torniojokilaakson kala-auto 
Pudasjärvellä torilla to 16.8 klo 10-16.00.

Tunturivesien kaloja: rautua, siikaa, taimenta, harjusta.
Isoa perattua järvimuikkua.

Merikalat: Kuningasrapua, tiikerirapua
Savukalat: Siikaa, rautua.

Graavisuolattua siikafilettä.
Myös poro- ja hirvenlihatuotteita: käristykset, keittoli-

hat, kuivaa lihaa paloina ja siivuina. ym, ym. 

Puh. 0400 169 259 

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

        Avoinna: Ma-To 10-17, Pe 10-18, La 10-14
AarreArkku

JOKAISELLE JOTAKIN!

Tule tekemään löytöjä!

Paljon Uutuuksia!
Hyviä Tarjouksia!

Kaikki seitsemäsluokkalai-
set aloittivat koulutyönsä 
Rimmillä samoin kuin suu-
rin osa lukion ja yläkou-
lun oppilaista ja opettajista-
kin. Kesän aikana Rimmillä 
on tehty remonttitöitä, joista 
toivotaan olleen apua ja joi-
den ansiosta väki pysyisi jat-
kossa terveenä. Luokissa on 
edelleen käytössä ilmanpuh-
distimet ja -kostuttimet, ja ti-
loihin, joista ne vielä puuttu-
vat, uusia on tulossa.

1-2 rakennuksissa ilman-
vaihdon tehostamisesta, lat-
tiamateriaalien vaihdosta ja 
akustiikkalevyjen poistami-
sesta toivotaan olevan hyö-
tyä. Tilannetta helpottanee 
omalta osaltaan kaikkien 
koulussa olevien tietokonei-
den puhdistus.

Viime keväänä tehtyyn 
henkilökunnan kyselyyn 
vastasi 38, joista 31 ilmoitti 
voivansa työskennellä Rim-
minkankaalla. Seitsemän 
vastaajista ilmoitti, ettei voi 
työskennellä Rimminkan-
kaalla, vaan tarvitsee jonkun 
toisen tilan. 

Herkistyneistä yksi opet-
taja jatkaa Pohjantähdessä ja 
kuusi Hilturannassa. Opet-
tajista viisi on pelkästään 
yläkoulun opettajia ja kaksi 
yläkoulun ja lukion yhteis-
tä opettajaa. Sisäilmaoppi-
laita on Hilturannassa vii-
mevuotista vähemmän, ja 
he ovat kahdeksannen ja yh-
deksännen luokan oppilaita. 
Heistä on muodostettu omat 
vuosiluokkansa, ja he saa-
vat kaiken opetuksen Hil-
turannassa. Kova ikävähän 
oppilailla on Rimmille takai-
sin toisten koulu- ja ikäka-
vereittensa luo. Täytyy nyt 
katsoa syksyn mittaan, mi-
ten tässä meidän remontissa 
on onnistuttu ja sitten har-
kita ja kokeilla, voivatko he 
koko ryhmänä palata takai-
sin Rimmille. Todella herkät 
ihmiset voivat aistia heti liki-
pitäen sisälle tullessaan, voi-
vatko he olla tilassa.

Tämän lukuvuoden alus-
sa väistötilat ovat vain Hil-
turannan leirikeskuk-
sessa ja Pohjantähdessä. 
Rimminkankaalla on varau-

Lukion ja yläkoulun oppilasmäärä kasvussa
Koulut alkoivat Pudasjärvellä viime viikon torstaina 9.8. 

Haastattelimme lukion ja yläkoulun rehtoria Eeva Harjua ja tässä 
hänen mietteitään tulevalle lukuvuodelle.

duttu myös lisäväistötilo-
jen tarpeeseen. Ne otetaan 
käyttöön, jos tehdyt kor-
jaukset osoittautuvat riittä-
mättömiksi. Väistötiloja on 
saatavilla vielä Pohjantäh-
destä, koulun viereisestä 
vuokratalosta, ehkä entises-
tä Pietarilan käsityökeskuk-
sesta sekä lokakuusta alkaen 
kaupungintalolta remontin 
siellä valmistuttua. Kaupun-
gintalon tilakartoituksessa 
löytyi 11 suuremmalle ope-
tusryhmälle sopivaa ja 8 pie-
nempää huonetilaa lukion ja 
yläkoulun mahdollisiin tar-
peisiin.   

Ulkoliikuntaa 
Liikuntahallin remontti ai-
heuttaa omat järjestelynsä. 
Alkusyksyn lukujärjestyk-
seen on merkitty ulkoliikun-
taa. Syysloman jälkeen sisä-
liikuntapaikkoja tarvitaan. 
Parhaillaan meneillään ole-
van päärakennuksen sanee-
rauksen jälkeen Rimmin sa-
lia jouduttaneen käyttämään 
joka tapauksessa, ja kansa-
laisopiston sali jouduttaneen 
ottamaan käyttöön.

Elokuun ajan myös kans-
lian lattiansaneeraus jat-
kuu, ja toiminnot on sijoitet-
tu seuraavasti: koulusihteeri 
Lea Kälkäjän toimisto sijait-
see apteekin talon yläkerras-
sa (Kauppatie 1 as.3) ja reh-
torin sekä apulaisrehtorin 
toimistot opinto-ohjaajien 
työhuoneissa Rimminkaalla 
1-rakennuksen alakerrassa. 

Vaihto-oppilas 
Japanista
Tänä lukuvuonna uusia op-
pilaita tuli lukiolle 34, yksi 
enemmän kuin edellisvuon-
na. Yläkoulussa on nyt 319 
oppilasta ja lukiossa 107. Pu-
dasjärvellä syntyy vuosittain 
noin 80 - 90 lasta. Oppilas-
määrä on ollut laskuvauh-
dissa, mikä johtunee omalta 
osaltaan muuttoliikkeestä-
kin. 

Toisaalta lisää oppilai-
ta saadaan muista vastaan-
ottokeskuksista paikka-
kunnalle muuttaneista sekä 
kiintiöpakolaisina uusiksi 

kuntalaisiksi saaduista nuo-
rista. Lisäksi lukion toisella 
vuosikurssilla on vaihto-op-
pilas Japanista. Tuntikehys 
on ollut molemmissa kou-
luissa laskeva. Tänä syksynä 
se on yläkoulussa poikkeuk-
sellisesti hieman nouseva 
johtuen kahdesta Hilturan-
nassa olevasta lisäluokasta.

Kiintiöpakolaisina saa-
puneet nuoret olivat viime 
keväänä kuukauden päivät 
totuttelemassa suomalai-
seen koulunkäyntiin ja täy-
tyy sanoa, että kesän aika-
na heidän arkikielitaitonsa 
on kehittynyt huomattavas-
ti kevään kielitaidottomuu-
teen verraten ja kommuni-
kointi heidän kanssaan on 
helpottunut. 

Peruskoulunsa päättä-
neet ovat sijoittuneet hyvin 
jatko-opiskelupaikkoihin. 
He ovat jatkaneet joko am-
mattiopistossa, lukioissa tai 
kansanopistoissa ja onnistu-
neet pääsemään yllättävän-
kin hyvin tavoittelemiinsa 
paikkoihin. Lukiolaisista on 
osa päässyt suoraan ilman 
pääsykokeita yliopistoon ja 
osa pääsykokeiden kautta, 
ja myös ammattikorkeakou-
luun heitä on sijoittunut hy-
vin. Jotkut ovat valitettavasti 
jääneet vaille jatko-opiske-
lupaikkaa esimerkiksi siitä 
syystä, että hakeutuivat sel-
laiselle alalle, joka oli valta-
kunnallisesti erittäin suosit-
tu ja jossa aloituspaikkoja 
oli niukasti tarjolla. Heitä ei 
onnistanut vielä tällä ensim-
mäisellä hakukerralla.

Innolukio uutena
Nyt uutena asiana lukion 
puolelle tulee innolukiotoi-
minta. Tästä olen hyvilläni 
ja katson sen tuovan monia 

mahdollisuuksia niin oppi-
laille kuin opettajallekin hä-
nen hyödyntäessään inno-
kampanjan materiaaleja. 

Tässä on ainesta monek-
si. Uutta ajattelua ja uusia 
näkökulmia opiskeluun! Lu-
kiolaisille käy oman kek-
sintö- ja tuotekehittelytyön 
ohessa tutuksi yrittäjäelä-
mä eri puolineen, mikä an-
taa valmiuksia mahdolliseen 
omaankin yritystoimintaan. 
Arvokasta on myös hei-
dän saamansa kontaktipinta 
suoraan jo toimiviin yrityk-
siin ja yrittäjiin, jotka anta-
vat asiantuntija-apua ja tu-
torointia.

Innolukion kehittelijä Ari 
Ervasti tiivistää ajatukse-
na, että on terveellistä oppia 
ajattelemaan muutakin kuin 
mitä ylioppilaskirjoituksis-
sa kysytään. Kun opetetaan 
eri lailla, oppilaatkin oppi-
vat eri lailla. He aktivoituvat 
ja kyselevät ja syntyy paljon 
parempia oppimistuloksia.

Ylivieskasta luovalu-
kio kokeilu laajenee syksyl-
lä koko maahan. Innolukion 
nimellä kulkevassa kokei-
lussa oppilaat suorittavat 
ohjattuja ryhmätöitä, jois-
sa yrittävät löytää annettui-
hin tehtäviin uusia ratkai-
suja. Kouluihin kutsutaan 
asiantuntijoita yrityksistä ja 
korkeakouluista. Lukiolaiset 
tutustuvat myös lähemmin 
käytännön työelämään ja 
yrittäjien arkeen ja joutuvat 
soveltamaan ongelmarat-
kaisuja työelämän pulmiin. 
Opettajilla on käytössään 
laaja innovaatiokurssimate-
riaali. Opettaja voi virikkeel-
listää tuntia videoluennon 
tai innolukiotehtävän avulla.

Erkki Riihiaho

Lukion ja yläkoulun 
kanslia on myös re-
montoitavana, joten 
rehtori Eeva Har-
jun toimisto sijait-
see opinto-ohjaa-
jien työhuoneissa 
Rimminkaalla 1-ra-
kennuksen alaker-
rassa. 

p. 0400-384 118, (08) 821 337 www.anonase.com

Savotan reput ja rinkat, loueet, 
teltat ym retkeily- ja erä-
varusteet sekä retkiruuat

Puukot ja kuksat, otsalamput 
ym..

Muutama perämoottori
poistohintaan: 2,6hv 530€, 5hv 
840€, monitoimiraivuri 52cc 
tarvikkeineen 160€

Koiranruokaa 14 erilaista, myös 
vehnättömiä sekä allergisten 
koirien eväitä, löytyy halpaaki. 
HAU HAU vehnätön 16€/12kg 
(=20€/15kg)

Koirien lelut ja herkut

HEVOSLINIMENTIT kolotuksiin

20.8. Olemme
PUTOTTELEMASSA

             Huipputarjouksia aseista                       
            ja patruunoista

             Saga 40g 55c / kpl

Muutama haulikko edullisesti!

Tikka-kivääripaketteja

Ase- ja katselukiikareita hyvä 
valikoima, muutama tarjous 
Steiner 10x32

AIRSOFT-aseet ja kuulat

Maasto- ja Goretex-pukuja

Gorekenkiä poistohintaan ja
uutena Testivoittaja Haix Tapiot!
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Koillis-Golfilla järjestetään 
ensi sunnuntaina 19.8. jo 
vuosittaiseksi tapahtumak-
si muodostunut Niemitalo-
Golf. Ennen kilpailua golfin 
ammattilainen Matti Ros-
berg Oulusta esittelee gol-
fin saloja sekä osaamistaan. 
Puoliltapäivin alkavaan ki-
saan lähtevät ryhmät noin 
10 minuutin välein. Kisassa 
otetaan huomioon tasoituk-
set, joten vähän keilanneet-
kin golfaajat voivat pärjä-

Golfin ammattilainen Niemitalo-Golfiin
tä hyvin kisassa. Päivään on 
viime vuoden tapaan järjes-
tetty myös muuta ohjelmaa 
ja buffetti. 

-Golf on hyvä ja liikun-
nallinen harrastus, joka sopii 
jokaiselle ihmiselle vanhas-
ta nuoreen, ikään katsomat-
ta. Eikä ole kyseessä kallis 
harrastus, eli sitä voi hyvällä 
syyllä sanoa kansanpeliksi. 
Golfissa pelataan aina itse-
ään vastaan ja sitten lopus-
sa katsotaan miten toisilla 

meni, kertoo golfin ammatti-
lainen Matti Rosberg. 

Golf vaatii keskittymis-
tä itse peliin ja se on taval-
laan hyvin rentouttavaakin 
ja rauhoittavaakin samalla. 

–Olen huomannut ra-
savillien lasten rauhoittu-
van muutamassa minuutis-
sa kun he pääsevät kentälle 
pelaamaan. Saman ovat huo-
manneet opettajatkin seura-
tessaan koululaisten pelaa-
mista. Vierumäellä ollessani 

siellä kävi erityisryhmiä pe-
laamassa ja ei heidän kans-
saan ollut mitään ongelmia. 
Nuoret keskittyivät peliin 
täysin.

Koillisgolf kenttä yllätti 
positiivisuudellaan Rosber-
gin käydessä tutustumassa 
kenttään. 

– Hyvä kenttä, hyvin hoi-
dettu ja minkä valtavan työn 
omistaja on tehnyt kentän 
eteen ja mikä työ hänellä on 
yksinään pitää se kunnossa, 

sillä kenttä on todella hyväs-
sä kunnossa.

Golfkenttien suurim-
mat erot ovat vaativuudes-
sa, mutta jokainen kenttä ra-
kennetaan siten, että siellä 
on jokaiselle sopiva rata mis-
sä pelata. Taitojen kasvaes-
sa voi sitten siirtyä kokeile-
maan vaativampaa rataa. 

– Golfissahan on monen-
tasoista sarjaa. Alku on hel-
poin ja siitä se vaikeutuu. 
Lopussa on ammattilais-sar-

Viime vuonna Niemitalo-Golfiin osallistui runsaasti väkeä. Tapahtuma aloitettiin golfin esitte-
lyllä, jonka hoiti taidokkaasti nuorten Suomen mestari Juhana Kukkonen. Tänä vuonna esit-
telyn ja golf-näytöksen suorittaa Matti Rosberg. 

jansa mutta se on jo niin pal-
jon oma maailmansa, ettei se 
heti tule vastaan. Kaikki jot-
ka eivät golfista ole koskaan 
kuulleetkaan tai koskaan ko-
keilleet golfaamista, niin nyt 
olisi hyvä tilaisuus tulla tu-
tustumaan lajiin ja ottaa se 
omakseen. Matti Rosberg 
kutsuu uusia harrastajia la-
jin pariin.

Erkki Riihiaho
kuva Heimo Turunen

”Kunnat kuntoon” kesäkier-
roksella oleva Perussuoma-
laisten kansanedustaja Juha 
Väätäinen vieraili maanan-
taina 13.8 Pudasjärvellä. Sa-
mana päivänä hän oli jo 
käynyt Kuusamossa ja Tai-

Väätäisen Kunnat kuntoon -kiertue osui myös Pudasjärvelle

valkoskella. 
-Kuusamossa oli tori 

täynnä väkeä ja muurin-
pohjalettujen paistajat jou-
tuivat hakemaan lisähilloa 
kaupasta, kertoi Väätäinen. 
Pudasjärvellä väkeä ko-

koontui parisenkymmentä 
henkeä. Paikallisista kunnal-
lisvaltuutetuista paikalla oli-
vat Kari Tykkyläinen ja Eila 
Puurunen. 

Väätäinen kertoi kiertä-
vänsä Suomessa kaikkiaan 

160 eri kunnassa. Kiertue 
oli etenemässä hyvää vauh-
tia. Pudasjärveltä Väätäinen 
ja kuljettajana vaaliasunto-
autossa toiminut, lappilaise-
na ammattilentopalloilijana 
tunnettu, Arto Hanni jat-
koivat matkaa Kainuuseen. 
Loppuviikosta he suuntaa-
vat Väätäisen syntymäseu-
dulle Piippolaan ja ympä-
ristökuntiin Pohjanmaalla, 
jolloin he vierailevat jopa 
seitsemässä kunnassa saman 
päivän aikana ja pitävät sa-
man verran tilaisuuksia. 

-Siellä kuntien välimat-
kat ovat sen verran lyhyviä, 
että näinkin tiivis ohjelma 
on mahdollista, sanaili Vää-
täinen. 

Pudasjärvellä hän kes-
kusteli vapaasti ja välittö-
mästi paikallaolijoiden kans-
sa. Kuunteli myös heidän 
toiveitaan. 

-Olen aikalailla hyvä pu-
humaan, mutta osaan myös 
kuunnella. Viisaus istuu ta-

Julmana ja menestyvänä juoksijana, muun muassa 5000 m Euroopan mestarina, tun-
nettu kansanedustaja Juha Väätäinen puhui, mutta kertoi osaavansa myös kuunnella 
kansaa. Keskellä tilaisuudessa piipahtanut kansanedustaja Pirkko Mattila. 

vallisessa ihmisessä, joilla 
kaikilla on oma selviytymis-
tarinansa. Kuuntelen mielel-
lään kansaa.

Tykkyläinen kehotti Vää-
täistä muistamaan myös 
kulttuurin ja taiteen tukemi-
sen sekä edesauttamaan jul-
kisia taidehankintoja. 

Paikalliset perussuoma-
laiset Tykkyläisen johdolla 
olivat laittaneet tavoitteeksi 
saada kaksi kertaa enemmän 
ehdokkaita kuin viime vaa-
leissa. Tavoitteena on saada 
valtuustoon kahdeksan val-
tuutettua.

-Tulemme järjestämään 
showta ja ihmisiä kiinnos-
tavaa ohjelmaa sekä villitse-
mään porukkaa. 

Paikalla piipahti myös 
muhoslainen kansanedus-
taja Pirkko Mattila yhdessä 
maaseutuavustajansa Alpo 
Ylitalon kanssa. Ensimmäi-
seksi häntä tervehtimään tuli 
paikalle osunut turveyrittä-
jä, joka kiitteli Mattilan kan-

nanottoja turpeen puolesta. 
Mattila kertoi kuntauudis-
tuksen aikataulun venyvän 
huomattavasti pitempään, 
kuin aluksi oli suunniteltu. 

-Sille olikin asetettu liian 
tiukka aikataulu. 

Mattila kertoi seuran-
neensa tarkasti Pudasjärvel-
tä tulleita kannanottoja ja 
olevansa kuntauudistukses-
sa kaupunginjohtaja Daa-
vittilan linjoilla. Syrjäseu-
dut tulee huomioida, kuten 
kaupunki on täältä viestit-
tänyt. Metsänhoitomaksu 
on muuttumassa vapaaeh-
toiseksi. Sille ei enää mah-
da mitään, hän totesi. Näille 
seuduille metsä ja puu ovat 
elintärkeitä.

-Puusta pitää pystyä ra-
kentamaan ja puuta käyt-
tää polttamiseen ja lämmön 
sekä energian lähteenä. 

Heimo Turunen

Filosofian maisteri Kaisu 
Mankinen siirtyi Enontekiöl-
tä Syötteelle Luontokeskuk-
sen hoitajaksi runsas viikko 
sitten. Mankisen työsopi-
mus on vajaan kahden vuo-
den määräaikainen sopimus. 
Luontokeskuksen hoitajana 
toiminut Veikko Virkkunen 
jatkaa Syötteellä Metsähalli-
tuksen erikoissuunnittelija-
na tulevan syksyn jouluun 
saakka, jonka jälkeen työ-
paikka siirtyy Ouluun. 

– Paikkaan, henkilökun-
taan ja hommiin tustustel-
lessa on alku kulunut. Paljon 

uutta hommaa ja uutta tie-
toa on tullut, mutta alkuun 
on jo päästy. Nykyiseen toi-
menkuvaan kuuluvat muun 
muassa erilaisten ohjelmi-
en järjestely ja suunnittelu 
sekä hallinnolliset työt. Li-
säksi luontokeskuksen hoi-
taja toimii henkilökunnan ja 
luontokeskuksen vieraiden 
yhteyshenkilönä, eli jätetys-
tä palautteesta raportointi 
kenttähenkilökunnalle. Eli 
aika monipuolista työtä on 
tarjolla, tuumasi Mankinen.

Enontekiöllä Mankinen 
työskenteli Helsingin yli-

opiston Kilpisjärven biolo-
gisella asemalla rautututki-
muksessa sekä Enontekiön 
Erälukiolla suunnittelijana. 
Ikänsä partiotoimintaa har-
rastaneen ja reilut 10 vuotta 
kausityöntekijänä Nuuksion 
kansallispuistoa kolunneen 
Mankisen vei aikoinaan Lap-
piin opiskelut ja vaellushar-
rastus. Mankisella on myös 
taustallaan erä- ja luonto-op-
paan koulutus ja Lapin kan-
sallispuistot ovat tulleet tu-
tuiksi työn ja harrastuksen 
myötä.

Mankisen vapaa-aika ku-
Kaisu Mankinen aloitti elokuun alkupäivinä Luontokes-
kuksen hoitajana Syötteellä.

luu muun muassa omista-
miensa kolmen vetokoiran 
kanssa lenkkeillessä ja luon-
nossa liikkuessa.

– Viileämpiä ilmoja täs-
sä odotellaan, että koirat-
kin jaksaisi paremmin juos-
ta lenkillä ollessaan. 

Kaisu Mankinen toivottaa 
kaikki vieraat tervetulleiksi 
tutustumaan Syötteen luon-
tokeskukseen kuin myös hä-
neenkin!

Erkki Riihiaho

Syötteen luontokeskuksen hoitaja vaihtui 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on asettanut näh-
täville Metsähallitus Laa-
tumaan Pudasjärven 
Tolpanvaara-Jylhävaara 
tuulipuistohankkeen YVA-
ohjelman. Ympäristövaiku-
tusten arviointia koskeva 
yleisötilaisuus järjestetään 
torstaina 23.8.2012 kello 18–
20 Kulttuurikeskus Poh-
jantähdessä. Tilaisuudessa 
esitellään myös Tolpanvaa-
ra-Jylhävaaran tuulipuiston 
osayleiskaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma. Ti-
laisuus alkaa kahvitarjoilul-
la klo 17.30. Kaikki asiasta 
kiinnostuneet ovat tervetul-
leita kuulemaan ja keskuste-
lemaan!

Hankealueelle tulisi si-
joittumaan kokonaisuudes-

Pudasjärven Tolpanvaara-Jylhävaaran 
tuulipuistohanke käynnistyy

saan enintään 26 tuulivoima-
laa. Tuulivoimalat olisivat 
teholtaan noin 3 megawattia 
(MW), jolloin tuulipuiston 
kokonaisteho olisi noin 51–
78 MW. Suunnitteilla olevat 
tuulivoimalaitokset koostu-
vat noin 120–150 metriä kor-
keasta tornista ja roottorista, 
jonka lavan pituus on enin-
tään 70 metriä. 

Ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmassa esite-
tään kaksi hankevaihtoeh-
toa sekä ns. nollavaihtoehto: 
VE0: Hanketta ei toteuteta, 
VE1: Hankealueelle toteu-
tetaan 26 tuulivoimalaa (78 
MW). Voimaloiden suun-
nittelualueen pinta-ala on 
noin 25 km² sekä Vaihtoeh-
to VE2: Hankealueelle toteu-
tetaan 17 tuulivoimalaa (51 

MW). Voimaloiden suunnit-
telualueen pinta-ala on noin 
15 km².

Molemmissa vaihtoeh-
doissa Tolpanvaara-Jylhän-
vaara tuulipuisto liitettäi-
siin noin 10 km hankealueen 
pohjoispuolella sijaitsevaan 
Taivalkoski-Pudasjärvi -110 
kV:n voimajohtoon. 

Ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetun 
lain mukainen ympäristö-
vaikutusten arviointiohjel-
ma on nähtävillä 14.8.2012–
12.10.2012 Pudasjärven 
kaupunginvirastossa ja pää-
kirjastossa, Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksessa sekä 
myös sähköisenä. 

Jokaisella on oikeus esit-
tää mielipiteensä ympäris-
tövaikutusten arviointiohjel-

masta. 
Kannanotot toimite-

taan kirjallisena viimeistään 
12.10.2012 mennessä Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kukselle, PL 86, 90101 OULU 
tai mieluiten sähköpostilla 
osoitteella kirjaamo.pohjois-
pohjanmaa@ely-keskus.fi. 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus antaa lausun-
tonsa arviointiohjelmasta 
12.11.2012 mennessä. Lau-
sunto, johon sisältyy yh-
teenveto arviointiohjelmaan 
esitetyistä kannanotoista, pi-
detään nähtävillä Pudasjär-
ven kaupunginvirastossa ja 
pääkirjastossa sekä Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuk-
sessa.

Ely-keskus tiedotus

Torstaiaamuna 9.8 mielen-
terveystyönpäivätoimin-
nassa Osviitan tiloissa kävi 
jännittynyttä kuhinaa, sil-
lä Kari Tykkyläinen oli tu-
lossa ohjaaman taiteen te-
kemistä. Uteliaita kävijöitä 
saapui katsomaan mitä päi-
vätoiminnanohjaajat ja Tyk-
kyläinen olivat heidän pään-
menokseen keksineet.  Myös 

Taidetta mielenterveystyönpäivä-
toiminnassa Tykkyläisen ohjaamana

Oulunkaaren kuntayhtymän 
mielenterveystyön esimies 
Sirkku Fali saapui paikalle 
taiteilemaan kanssamme!

Ohjaajat ja kuntouttavan 
puolen pojat pystyttelivät 
aamutuimaan tolppia. Nii-
den väliin pingotettiin la-
kanoita, joihin taidetta oli 
tarkoitus tehdä. Jännitystä 
päivän tapahtumaan toi kyl-

mä ilma ja lähestyvät tum-
mat pilvet. Toivottavasti ei 
ala sataa, ohjaajat ajattelivat 
ja toivoivat parasta! 

Päivän ohjelma alkoi kun 
Kari Tykkyläinen saapui Os-
viittaan, jossa aluksi pidet-
tiin pieni esittelykierros sekä 
kerrottiin mitä tuleman pi-
tää. Sen jälkeen ryntäsimme 
innolla maalipurkkien kimp-

puun ja päästimme jokainen 
tahollamme luovuuden val-
loilleen. Iloiset värit ja tuleva 
syksy innoittivat värimaail-
maa. Tykkyläinen näki pys-
tyttämämme maalauskoh-
teen pöytineen tuoleineen ja 
maaleineen surrealistisena. 
Hän pahoitteli oman video-
kameransa puuttumista. 

Maaleja sekoitellen ja esi-
merkkiä näyttäen Tykkyläi-
nen aloitti taiteen tekemisen 
ja houkutteli muutkin mu-
kaansa roiskimaan ja suti-
maan. Koleasta säästä huo-
limatta pensselit viuhuivat 
eri tekniikoin ja puheenso-
rina täytti Kauralantien nur-
mikentän. 

Päivätoiminnan ryhmäl-
lä on ollut Liepeessä palsta-
viljelyä, josta juuret juon-
tuvat taiteen tekemiseen. 
Tarkoituksena on käyttää 
maalaamiamme lakanoita 
pöytäliinoina tulevissa sa-
donkorjuujuhlissamme, jon-
ne myös Tykkyläinen on ter-
vetullut. 

Taideteoksen valmistut-
tua siirryimme sisälle läm-
pimään pullakahville. Päi-
vätoiminnan kävijät saivat 
esittää Tykkyläiselle miel-
tä askarruttavia kysymyksiä 
ja ottaa yhteiskuvia hänen 
kanssaan. Jopa jotkut uskal-
tautuivat istumaan Tykky-
läisen polvelle yhteiskuvan 
ajaksi. Tunnelma oli iloinen 
ja naurava. 

Mielenterveystyönpäi-
vätoiminnan kävijät sai-
vat kutsun vierailla Siuruan 
kansantasavallassa tutus-
tumassa taiteilijan sielun-
maisemaan. Yhteistyön toi-
votaan jatkuvan taiteen ja 
musiikin merkeissä.

K.S & H.I

Koleasta säästä huolimatta pensselit viuhuivat eri tekniikoin ja puheensorina täytti Kau-
ralantien nurmikentän. 

Päivän ohjelma alkoi Tykkyläisen odottelulla Osviittaan, jossa aluksi pidettiin pieni esit-
telykierros sekä kerrottiin mitä tuleman pitää. 

Pudasjärven kaupunki valmistautuu rakentamaan 
maailman suurimman modernin hirsikoulun. Samalla 
tutkitaan hirsirakenteen soveltuvuutta laajemminkin 
julkiseen rakentamiseen. Keskeisenä suunnitelmis-
sa on rakentaa turvallinen, moderni, monikäyttöinen 
monitoiminen oppimiskeskus, joka palvelee Pudas-
järven nuoria ja aikuisia pitkälle tulevaisuuteen.

Uuden koulukampuksen suunnittelu on aloitettu 
ja eri rahoitusvaihtoehtoja tutkitaan. Uudessa koulu-
kampuksessa erilaiset käyttömahdollisuudet, muun-
neltavuus ja ekologisuus ovat avainsanoja. Kou-
lukampus mahdollistaa tulevaisuudessa nuorille 
tosielämään pohjautuvan koulutusympäristön

Pudasjärven kaupunki on tekemässä kiinteistösel-
vitystä, jossa selvitetään kaupungin kiinteistömassa 
ja korjaustarve. Selvityksen tavoitteena on sopeuttaa 
kiinteistömassa nykyiseen käyttötarpeeseen.  

Laajennettu sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöl-
lisesti. Viimeksi toukokuussa pidetyssä kokouksessa 
sovitut asiat on tehty eri kiinteistöissä kesän aikana 
ja koulut ovat päässeet aloittamaan toimintansa tors-
taina 9.8. 

Suoritetut työt, tutkimukset ja 
tilannekatsaus eri kohteissa:

Rimminkankaan koulu
Rimmin 1- ja 2-rakennusten osalta tilat on remontoi-
tu ja tehosiivottu. Tilat voidaan ottaa käyttöön koulu-
jen alkaessa 9.8.2012. 

4-rakennuksessa remontti jatkuu kanslian ja lii-
kuntahallin osalta elokuun ajan. Kanslia toimii väistö-
tiloissa Apteekin yläkerrassa remontin ajan. Rehtorin 
työpiste sijaitsee koululla.  

Aittojärven, Hirvaskosken ja Kurenalan koulujen
osalta kesällä on tehty remontteja suunnitelman mu-
kaisesti. Kurenalan koululla siirrytään 45 minuutti-
siin oppitunteihin ja oppilaat käyvät välitunnilla ul-
kona, jolloin luokat tuuletetaan. Kurenalan koululla 
tehdään vain välttämättömät korjaustyöt, jotta kou-
lua pystyttäisiin käymään niin kauan kuin uusi kou-
lukampus valmistuu.

Liikuntahallin remontti on alkanut kesäkuussa ja 
kestää maaliskuun 2013 loppuun saakka. 

Terveyskeskuksen osalta joitain remontteja on tehty 
kesän aikana. Tutkimukset jatkuvat ja korjaussuunni-
telma tullaan tekemään kartoituksen pohjalta. 

Kaupungintalon saneeraus etenee aikataulussa ja 
valmistuu syyskuussa. Mikäli koulut tarvitsevat väli-
aikaistiloja, niin kaupungintalo voidaan ottaa opetus-
käyttöön loka-marraskuussa. Tilat tehosiivotaan use-
ampaan kertaan ja ilmanvaihtoputket desinfioidaan. 
Kaupungintalon remonttia joudutettiin ottamalla hal-
linnolle väistötilat käyttöön. Hallinto voi jatkaa ole-
massa olevissa väistötiloissa, mikäli valmistuvia tiloja 
tarvitaan opetustiloiksi.  

Sivistystoimen hallinnon osalta voidaan tarvittaes-
sa ottaa näyttelytila Pudikki toimistokäyttöön väliai-
kaisesti. 

Useiden eri kiinteistöjen yhtäaikainen remontti 
työllistää rakennusalaa kovasti. Tilanne vaatii henki-
lökunnalta ja opiskelijoilta välivaiheen ajan tavallista 
enemmän sietokykyä. Tavoitteena on saada toimivat 
tilat kaikille. 

Pudasjärven kaupungin tiedotus

Suunnitelmissa 
maailman suurin 

hirsikoulu
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Pudasjärven keskustassa asu-
va Kirsi Kipinä sai viime äi-
tienpäivänä kahdelta tyttärel-
tään lahjaksi varsin arvokkaan 
muodonmuutoslahjakortin 
Kauneuskeskus Salottareen. 
Monivaiheista muutostyötä 
tehtiin useissa jaksoissa vii-
kon aikana. Muodonmuutos 
huipentui 10.8 perjantai-ilta-
na erittäin näyttävään loppu-
tulokseen.

Alkuviikosta Hiusmuo-
toilija Harri Paananen aloitti 
muutostyön hiusten leikkaa-
misella ja muotoilulla. Sen jäl-
keen SKY kosmetologit Senja 
Latvala ja Teija Hilden-Paana-
nen jatkoivat seuraavana päi-
vällä kasvohoidolla sekä kul-
makarvojen muotoilulla sekä 
värjäyksellä. Seuraavaksi oli 
vuorossa kädet, jolloin kyn-
siin laitettiin myös rakenne-
kynnet. Siitä jatkettiin kos-
teuttavalla huulihoidolla.

Perjantai-iltana Senja Lat-
vala keskittyi vielä hetkek-
si kulmien muotoiluun en-
nen kuin aloitti aikaa vievän 
meikkaamisen moninaisine 
vaiheineen. Loppuhuipen-
nukseksi Hiusmuotoilija Har-
ri Paananen loihti ilmavan 
kampauksen.

Kipinä oli lopputulokseen 
erittäin tyytyväinen ja totesi, 
että kaikin puolin mukava ja 
rentouttava kokemus tämä on 
ollut. Osa hoidoista on ollut 
niin rentouttavia, että on mei-
nannut välillä nukahtaa tuo-
liin kesken kaiken. 

-Nyt vaan pitäisi päättää 
mihin tätä lopputulosta meni-
si juhlistamaan.

Erkki Riihiaho

Muodonmuutos kauneushoitolassa

Senja Latvala muotoilemassa kulmakarvoja.

Kuivaus pesun jälkeen

Tyylinmuutospaketti 
äitienpäiväyllätyksenä
Toukokuussa pidetyillä Hy-
vän Olon Messuilla Kau-
neuskeskus Salottaren ja 
Kosmetologi Senjan osastol-
la käyneiden kesken arvot-
tiin noin 450 euron arvoinen 
tyylinmuutospaketti. Paketin 
voitti Essi Kipinä, joka luovut-
ti paketin äidilleen Kirsi Kipi-
nälle äitienpäivälahjana. Tyy-
linmuutospakettiin kuuluivat 
hiusten leikkaus ja värjäys, 
kasvohoito, ripsien- ja kulmi-
en värjäys sekä kulmien muo-
toilu, rakennekynnet, ripsipi-
dennys, kosteuttava huulien 
hoito, meikki ja kampaus. 

Hiukset
Hiuskokonaisuuden suunnit-
telusta ja toteutuksesta vasta-
si hiusmuotoilija Harri Paa-
nanen.

Lähtökohtana Kirsin uusi-
en hiusten suunnittelussa oli 
hänen toiveensa saada säilyt-
tää pitkähköt ja helppohoitoi-
set hiukset. Kirsin kasvonpiir-
teet huomioiden pituudeksi 
määriteltiin olkapäille las-
keutuva mitta, jota kerros-
tettiin niin, että hiukset las-
keutuvat ilmavana säilyttäen 
kasvoja kaventavan pystylin-
jan. Otsahiuksiin jätettiin rei-
lu mitta niiden voimakkaan 
kasvusuunnan ja kasvoille ti-
laa tekevän linjan saavutta-
miseksi. Harri kertoi Kirsille 
perusasioita leikkauksen vai-
kutuksesta kasvonpiirteisiin. 
Pystylinjat luovat kaventa-
van ja vaakalinjat leventävän 
vaikutuksen kasvonpiirtei-
siin. Kerrostuksen aikaansaa-

ma painopisteiden sijoittu-
minen takana kruunualueella 
korkeammalle korostaa luon-
taista päänmuotoa ja kasvo-
ja kehystävällä alueella sen 
sijoittuminen hartialinjan ylä-
puolelle estää muodon kasva-
misen liian pyöreäksi.

Väriä valittaessa huomi-
oitiin Kirsin luontainen ihon 
väri ja silmien väri sekä sy-
vyys. Niskan- ja korvallisen 
alueen hiukset värjättiin luon-
nollisella tavalla tummem-
miksi. Tämä korostaa eri-
tyisesti kasvoja kehystävän 
alueen painopisteen oikeaa il-
menemistä.

Päällyosan hiuksien vaalea 
sävy muutettiin murrettuun 
hiekkaiseen vaaleaan, jota elä-
vöitettiin kaakaon ja prons-
sin sävyisillä raidoilla. Kirsin 
kylmä ihon väri ei siedä liikaa 
kultaisuutta hiuksissa. Siksi 
sävyä viilennettiin, mutta kui-
tenkin murrettiin, ettei sävys-
tä tule liian harmaa. Raidat 
varmentavat elävöittämisen 
lisäksi myös sävyn sopivaa 
pehmeyttä, Harri täsmensi.  

Kampaus tehtiin softerin 
avulla nostaen Kirsin luonnol-
liset kiharat esiin. Sen pohja-
na käytettiin Sebastian Ticke-
fy Foamia, joka tuo hiukseen 
ryhtiä ja kimmoisuutta. Vii-
meistely tehtiin Wella Styling 
Create Characterin ja Flexible 
Finish- hiuskiinteen avulla. 
Kyseiset tuotteet soveltuvat 
erittäin hyvin kaikenlaisten 
kiharoiden esille tuomiseen 
ja niitä Harri suositteli Kirsil-
le myös kotikäyttöön.

Lopputuloksena saavutet-
tiin uusi kevyempi, nuorek-
kaampi ja Kirsin persoonaa 
kokonaisuutena tukeva kam-
paus.

Ripsipidennys ja 
kosteuttava huulien 
hoito
Ripsipidennyksestä ja kos-
teuttavasta huulien hoidosta 
vastasi diplomi kosmetologi 
Teija Hilden- Paananen.

Kirsi omaa suomalaisil-
le tyypilliset normaalit ripset. 
Niiden mittaan ja tuuheuteen 
hyvänä apuna toimii ripsipi-

hartioiden, niskan, kaulan ja 
kasvojen hieronta. Naamion 
vaikutusajalla hierotaan vie-
lä kädet ja käsivarret. Hoidon 
jälkeen iho on ihanan peh-
meä ja olo rentoutunut, sillä 
hieronnan lisäksi kehoa hem-
motellaan myös lämpimillä 
pyyhkeisiin kiedotuilla kivil-
lä. Kasvohoidon yhteydessä 
Kirsiltä muotoiltiin ja värjät-
tiin myös kulmakarvat sekä 
ripset, esikäsittelynä ripsien-
pidennyksille.

Jatkohoidoksi Senja suosit-
teli Kirsille kasvohoitoa muu-
taman kerran vuodessa. Li-
säksi hän kehotti hoitamaan 
ihoa aamuin illoin puhdistuk-
sin ja voitein sekä viikoittain 
kuorinnoin ja naamioin. Kir-
sin energiaa kaipaavalle ihol-
le sopisi myös mikroneulaus, 
joka stimuloi ihoa uudistu-
maan ja korjaamaan itseään 
luonnollisesti ja turvallisesti, 
luoden pehmeämmän, kirk-
kaamman, terveemmän ja 
nuoremmalta näyttävän ihon.

Rakennekynnet olivat Kir-
sille uusi juttu, sillä työn puo-

lesta niitä ei hänellä edes sai-
si olla. Rakennekynnet ovat 
luonnonkynnen päälle raken-
nettavat kynnet, jotka voi-
daan muotoilla ja koristella 
jokaisen oman halun ja tar-
peiden mukaan. Ne voivat 
olla hyvin koristellut ja värik-
käät kuin fantasiasadut, mut-
ta myös hyvin lyhyet ja luon-
nolliset, hillityn tyylikkäät. 

Kirsi halusi rakennekyn-
siensä olevan persoonalliset ja 
omia kynsiään pidemmät. 

-Nyt kun kerran lomalla 
voi kynnet olla, niin olkoon 
sitten myös näkyvät.

Muotoa ja väriä haettiin 
yhdessä valokuvista ja mal-
likynsistä. Kuvia erilaisis-
ta kynsikoristeluista on kos-
metologi Senjalle kertynyt jo 
useamman albumin verran. 
Joillekin asiakkaille kynsien 
koristelujen valinta on vaike-
aa, sillä taivas on rajana. Toi-
set taas tietävät heti mitä ha-
luavat. Inspiraatio Kirsin 
kynsien koristeluun lähti lo-
pulta hänen yllään olevas-
ta Harley Davidson- topista. 

dennys. Teija kertoi Kirsille 
ripsipidennyksen perusperi-
aatteen. Ripsipidennyksessä 
käytetään luonnollisia kevyi-
tä ripsikuituja, joita on saata-
villa laaja värivalikoima eri 
vahvuuksina ja pituuksina. 
Erikoisliimaa apuna käyttäen 
ripsikuidut liimataan yksitel-
len kiinni omiin ripsiin. Näin 
saavutetaan erittäin luonnolli-
nen lopputulos. Kirsin ripsiin 
käytettiin mustan sävyisiä 
8-12 mm mittaisia yksittäisiä 
ripsikuituja. Oikean kotihoi-
don lisäksi Teija kertoi myös 
huoltotarpeesta. Ripsipiden-
nyksiä on tarpeen huoltaa 
ammattilaisella noin kolmen 
viikon välein ja niiden koko-
naiskesto riippuen omien rip-
sien uusiutumiskierrosta on 
6- 12 viikkoa.

Näin Kirsi sai silmät kau-
niisti esiin tuovat ja katsetta 
intensiivisemmäksi tekevät 
upeat ripset. Samalla Kirsi sai 
helpotusta aamuaskareisiin, 
sillä ripsiväriä hänen ei enää 
tarvitse käyttää.

Kosteuttava huulien hoito 
oli tarpeen Kirsin kesän kui-
vattamille huulille. Luontai-
sen hyaluronnesteen imeyttä-
minen Blue Light valon avulla 
estää huulten kuivumista, 
rohtumista ja halkeilua. Sa-
malla huulten luontainen väri 
paranee ja huulet saavat täy-
teläisyyttä sekä pystyjuonteet 
tasoittuvat. Lips Lifting huu-
lienhoidon suosio on kasva-
nut voimakkaasti. Kukapa ei 
haluaisi huuliensa voivan hy-
vin ja olevan mahdollisim-
man täyteläiset luonnollisella 
tavalla, Teija totesi. Loppu-
tuloksena Kirsi sai väriltään 
upeat, täyteläisen selväpiir-
teiset huulet. Pitkäkestoisim-
man vaikutuksen hoidolla saa 
aloittamalla 4-6 kerran sarja-
hoidolla, jota jatketaan herran 
kuukaudessa tapahtuvalla yl-
läpitohoidolla. Teija suositteli 
Kirsille huulien kotihoidoksi 
erityistä Led Gloss Activator 
huulihoidetta, joka tukee hoi-
tokäsittelyä tehokkaasti pi-
dentäen sen kestoa.

Kasvohoito, rakenne-
kynnet ja meikki
Kasvohoidosta, rakennekyn-
sistä ja meikistä vastasi Sky 
kosmetologi Senja Latvala.

Hiusten saatua muutok-
sensa oli vuorossa kasvohoi-
to. Kirsi pääsi omien sanojen-
sa mukaan puolen vartalon 
hoitoon, sillä hoidossa käsi-
teltiin kasvojen lisäksi myös 
hartioita ja käsiä. Kosme-
tologi Senja valitsi hoidok-
si Phytocéane- erikoiskasvo-
hoidon Breeze of Youth, joka 
on täydellinen hoito kosteut-
tamaan ja elvyttämään ihoa 
ikääntymisen merkkejä vas-
taan. Hoito aloitetaan Tui Na- 
rentoutuksella, johon kuu-
luu paineluja ja venytyksiä. 
Ihon pinta puhdistetaan, kuo-
ritaan ja epäpuhtaudet pois-
tetaan. Ihoon imeytetään me-
rellisiä tehoaineita ja hieronta 
aloitetaan aasialaisvaikuttei-
sella sivellinhieronnalla, jon-
ka jälkeen seuraa rintakehän, 

Toukokuussa pidetyillä Hy-
vän Olon Messuilla Kau-
neuskeskus Salottaren ja 
Kosmetologi Senjan osas-
tolla käyneiden kesken ar-
vottiin tyylinmuutospaketti, 
josta kertomassa diplomi 
kosmetologi Teija Hilden-
Paananen. 

Ennen ja jälkeen ripsien ja kulmien käsittelyä.

Kasvohoidossa.

Kynnet jälkeen.
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Onkivapa taipui ongintakisailussa Puhoksen nuotioillassa.

Seurakunnan nuotioilloissa 
runsaasti väkeä

Seurakunnan diakonia- ja 
nuorisotyö piti heinä-elo-
kuun aikana kymmenkun-
ta nuotioiltaa. Nuotioilta-
paikkoina olivat tänä kesänä 
Naisjärvi, Hirvaskoski, Livo, 
Paukkerinharju, Kurki, Met-
sälä, Kipinä ja Puhos. Epä-
vakaisista säistä huolimatta 
vain yksi nuotioilta joudut-
tiin siirtämään toiseen iltaan 
kovan vesisateen vuoksi. 

Nuotioiltakierroksen dra-
maattisin hetki koettiin Met-
sälän nuotioillassa, kun ko-
dan piippu syttyi tuleen. 
Nopeasti ja varmoin ottein 
kylän väki sammutti pienet 
liekit ja ilta saattoi jatkua tur-
vallisesti loppuun saakka. 

Nuotioillat kokosivat kai-
ken kaikkiaan lähes kaksisa-
taa henkeä tapaamaan toi-
siaan ja viettämään aikaa 
mukavan yhdessäolon mer-
keissä. 

Marko Väyrynen

Kipinässä sukkahousujen heitto onnistui tyylikkäästi pie-
nemmilläkin.

Makkaranpaistoa Kosamonjärven rannassa Puhoksella.

Paukkerin nuotioiltaväki kuuntelemassa itse tehtyä verbitarinaa.

Paukkerinharjussa tarkkuus-
heiton aikana jännittivät niin 
heittäjä kuin kanssakisailijat.

Optikkoyrittäjä Mikko Vilp-
pola ilahdutti Pudasjärven 
ikäihmisiä lahjoittamalla 
14.8 aurinkosuojalaseja sil-
mien suojaksi. Vilppola ha-
lusi muistaa ikäihmisiä lah-
joittamalla Koivukodin, 
Kielokodin ja Kurenkarta-
non ikäihmisille 25 paria au-
rinkosuojalaseja. Vilppola 
toivoi ilahduttavansa lahjoi-
tuksellaan vanhuksia ja sa-
malla hän halusi muistuttaa 
silmien suojaamisesta aurin-
gossa.

- Vanhusten silmät saat-
tavat olla varsin valona-
rat, joten lahjoitamme au-
rinkosuojia tehdäksemme 

ikäihmisten ulkoilusta au-
rinkoisina päivinä vielä 
mukavampaa. Lehdissä on 
kirjoitettu paljon otsoniker-
roksen ohuudesta ja vah-
vasta UV-säteilystä, mikä 
tekee silmien suojaamises-
ta entistäkin tärkeämpää. 
Pitkäaikainen altistuminen 
ultraviolettisäteilylle voi ai-
heuttaa silmille pahimmil-
laan sarveiskalvon tuleh-
duksia sekä altistumista 
harmaakaihille tai silmän-
pohjan sairauksille, kertoo 
Specsavers-yrittäjä Mikko 
Vilppola.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Yhdessä Polaroidin kanssa toteutettu aurinkosuojalahjoitus tehtiin tiistaina 14.8. Pai-
kan päällä oli palvelutalojen asukkaita ja henkilökuntaa, jotka olivat hyvin mielissään 
tarpeeseen tulevista aurinkosuojista. Koivukodissa Mikko Vilppolan kanssa kuvassa 
Eila Viuhkola ja Marttiina Niemelä. 

Jouko Särkelä läksi heti kokeilemaan aurinkosuojalase-
ja ulkoilmaan.

Yleiskuva Kirsistä ennen 
toteutusta.

Valmis
lopputulos.

Idea toteutettiin kuitenkin yk-
sinkertaisena ja pelkistettynä. 

Mikäli Kirsi haluaisi pi-
tää rakennekyntensä jatkos-
sa, niitä täytyisi huollattaa 3-5 
viikon välein. Näin ne pysyi-
sivät siisteinä eikä kasvavan 
kynnen pituuden kanssa tulisi 
ongelmia. Toki kynsiä voi ly-
hentää itse kotona viilallakin, 
mutta monet asiakkaat eivät 
viitsi, sillä kynnet ovat muu-
tenkin niin helpot. Elää voi ai-
van normaalisti, voi uida ja 
saunoa, siivota ja remontoida. 
Ainoastaan muutamia asioita 
täytyy opetella tekemään eri 
tavoin, esimerkiksi tekstivies-
tien näpyttely. Lisäksi täytyy 
muistaa, että kynnet eivät ole 
työkalut, niillä ei saa esimer-
kiksi vääntää tölkkejä auki.

Meikkipussiin 
täydennystä
Muutos huipentui lopuk-

vitykseen. Sitä käytiinkin sit-
ten läpi miltei kädestä pitäen, 
kun Kirsi sai itsekin tarttua si-
veltimeen. Ja harjoitus tekee 
mestarin tässäkin asiassa. Kir-
sin sinisiin silmiin sopivat si-
niharmaan ja ruskean sävyt. 
Niitä Kirsin meikkipussista 
ei kuitenkaan löytynyt, joten 
kosmetologi Senja kehotti ne 
sinne mitä pikimmin hankki-
maan. Muuten pussin sisältö 
olikin oikein hyvä. 

Tällä kertaa luomivärik-
si valittiin siniharmaata, jol-
la tehtiin korjaava arkimeik-
ki. Juhlameikiksi Kirsi tulosta 
itse kuvaili, sillä niin suu-
ri muutos hänen normaaliin 
meikkaustyyliinsä se oli. Sen-
ja kuitenkin kertoi saavansa 
silmämeikkiin vieläkin enem-
män juhlavuutta lisäämällä 
tummaa ulkonurkkiin ja aa-
vistuksen vaaleaa helmiäistä 
sisänurkkiin. Ripsiväriä Kirsi 

ei uusien pidennystensä kans-
sa tarvitse, mutta pehmeät ra-
jaukset niin ylä- kuin alaluo-
mella tuovat silmät kauniisti 
esille. 

Kirsin meikissä silmät teh-
tiin ensimmäisenä. Tämä on 
hyvä keino välttää tumman 
luomivärin sotkemat alaluo-
met. Kun luomivärit ja muut 
on laitettu voi vain pyyhkäis-
tä silmänaluset puhtaiksi ja 
levittää meikkivoiteet ja puu-
terit. Sitten vielä poskipu-
naa tuomaan väriä kasvoille 
ja huuliin omaa väriä koros-
tava huulipuna niin muutos 
on kosmetologi Senjan osalta 
valmis.  Hiusmuotoilija Har-
ri Paananen viimeistelee vielä 
hiukset ja sitten on poseerauk-
sen aika. (ht)

si meikki- ja kampaustyylin 
päivitykseen. Ennen meikkiä 

tarkistettiin vielä kulmat ja 
nypittiin kasvaneet hajakar-

vat pois. Meikissä Kirsi pyysi 
apua erityisesti luomivärin le-

Aurinkosuojalahjoituksella  hyvää 
näköä Pudasjärven vanhuksille
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Miina Jylhänlehto hyppäsi pituutta ihan oikeaoppisesti

Osallistujaryntäys Suojalinnan kentällä

Aleksi Pihlaja työtämässä kuulaa 11-vuotiaitten poikien 
sarjassa. Kirjuri Salme Pesonen ja mittaaja Jaana Ny-
man tarkkailevat suoritusta.

ber 15,33, 30. Otto Hirvasniemi 15,74, 
31. Topi Poijula 25,34, 32. Eemeli Pu-
hakka 29,40
   
Tytöt 7 v. 40 m 1. Essi Parkkila 8,29, 
2. Friia Riekki 8,63, 3. Annie Hökkä 
8,90, 4. Terhi Tykkyläinen 9,01, 5. An-
nika Junnonaho 9,25, 6. Ronja Kokko 
9,31, 7. Oona Ritola 9,53, 8. Liisa Kop-
pelo 9,61, 9. Matilda Vikström 9,61, 10. 
Janni Turpeinen 9,64, 11. Venla Leino 
9,74, 12. Ella Taipale 9,80, 13. Viivi An-
tikainen 9,90, 14. Elina Taipale 9,93, 15. 
Anni Kehusmaa 10,02, 16. Aada Niska-
saari 10,05, 17. Essi Puhakka 10,28, 18. 
Iina Illikainen 10,33, 19. Anna Eronen 
10,93, 20. Ronja Laakkonen 11,34, 21. 
Siiri Korhonen 11,59, 22. Anni Juusola 
11,95
   
Pojat 7 v. 40 m 1. Eetu Riekki 8,70, 
2. Joona Takarautio 8,74, 3. Joel-Peet-
ter Rautio 8,81, 4. Juhana Vengasaho 
8,82, 5. Kalle Pelttari 9,05. 6. Jere Lei-
no 9,13, 7. Otto Niemelä 9,28, 8. Samu 
Riekki 9,35, 9. Jaakko Seppänen 9,55, 
10. Mikael Nissi 9,65, 11. Kaarlo Hir-
vasniemi 9,66, 12. Alex Rytinki 9,68, 
13. Tomi Lasala 9,89, 14. Teppo Juttu-
la 11,75
   
Tytöt 9 v. 40 m 1. Julia Jurmu 7,57, 2. 
Janette Takarautio 7,68, 3. Enna - Mari 
Pihlaja 7,85, 4. Nea Harju 7,88, 5. Tiia 
Mäntykenttä 7,91, 6. Emmi Pelttari 
8,03, 7. Johanna Salmela 8,56, 8. Lotta 
Lasala 8,84, 9. Jenni Hirvasniemi 9,14
   
Pojat 9 v. 40 m 1. Daniel Backman 
7,30, 2. Niilo Talala 7,43, 3. Antti - Jus-
si Raappana 7,58, 4. Jesper Laakkonen 
7,67, 5. Teemu Ahonen 7,69, 6. Luukas 
Vikström 7,82, 7. Ville-Veikko Salme-
la 7,92, 8. Niklas Kokko 7,93, 9. Otto 
Riekki 7,97, 10. Juuso Hirvasniemi 
8,00, 11. Sisu Eriksson 8,32, 12. Aatu 
Laakkonen 8,59, 13. Oskari Luokka-
nen 8,79, 14. Aleksi Pikkuaho 9,52, 15. 
Tomi Hiltula 9,71

   
Tytöt 11 v. 60 m 1. Alisa Kummala 
9,80, 2. Anni Hirvasniemi 9,98, 3. Met-
te Tyni 10,07, 4. Sonja Raappana 10,14, 
5. Anna-Riikka Liikanen 10,62, 6. Maria 
Mattinen 10,77, 7. Marjo Ojala 11,11, 
8. Anni - Kaisa Taipale 11,29, 9. Johan-
na Pesonen 11,38
   
Pojat 11 v. 60 m 1. Aleksi Pihlaja 9,25, 
2. Joonas Jurmu 10,03, 3. Eetu Timo-
nen 10,28, 4. Antti Riepula 10,78, 5. 
Mikko Pelttari 10,85, 6. Kasper Laak-
konen 10,91, 7. Tuomas Pikkuaho 
11,27, 8. Tuukka Niskasaari 11,73, 9. 
Jyri Kaarre 12,33
   
Tytöt 13 v. 60 m 1. Jonna Ahonen 9,82, 
2. Reeta Jylhänlehto 9,99, 3. Jonna Ke-
rälä 10,39
   
Pojat 13 v. 60 m 1. Bilan Backman 9,32, 
2. Kasperi Kummala 9,65, 3. Aapo Hir-
vasniemi 9,74, 4. Joonas Laakkonen 
10,56, 5. Lauri Riepula 11,09
   
Tytöt 9 v. 1000 m 1. Janette Taka-
rautio 4.11,99, 2. Julia Jurmu 4.23,64, 
3. Enna - Mari Pihlaja 4.48,96, 4. Jen-
ni Hirvasniemi 4.52,19, 5. Tiia Män-
tykenttä 4.54,06, 6. Johanna Salmela 
5.58,20
   
Pojat 9 v. 1000 m 1. Marco Wer-
der 4.01,33, 2. Ville-Veikko Salmela 
4.14,42, 3. Juuso Hirvasniemi 4.18,42, 
4. Teemu Ahonen 4.22,35, 5. Tomi 
Hiltula 4.35,57, 6. Luukas Vikström 
4.51,65, 7. Otto Riekki 4.58,75, 8. Jes-
per Laakkonen 5.05,15, 9. Niklas Kok-
ko 5.22,22
   
Tytöt 11 v. 1000 m 1. Anni Hirvas-
niemi 3.52,98, 2. Anni - Kaisa Taipa-
le 4.29,66, 3. Anna - Riikka Liikanen 
4.46,13, 4. Maria Mattinen 4.57,67
   
Pojat 11 v. 1000 m 1. Joonas Jurmu 
3.36,23, 2. Mikko Pelttari 3.53,32, 3. 
Antti Riepula 4.18,23, 4. Eetu Timonen 
4.28,39, 5. Kasper Laakkonen 5.01,20
    
Tytöt 13 v. 1000 m 1. Jonna Aho-
nen 4.05,35, 2. Jonna Kerälä 4.10,90
   
Pojat 13 v. 1000 m 1. Kasperi Kum-
mala 3.43,69, 2. Aapo Hirvasniemi 
3.54,15, 3. Joonas Laakkonen 4.16,68, 
4. Kalle Harju 4.39,77, 5. Lauri Riepula 
4.40,20
   
Tytöt 5 v. pituus 1. Alisa Lehmi-
kangas 206, 2. Aliisa Siekkinen 195, 3. 
Emmi Salmela 165, 4. Sara Leino 154, 
5. Ronja Ylilehto 154, 6. Emmi Hirvas-
niemi 152, 7. Emma Riepula 152, 8. 
Miina Jylhänlehto 145, 9. Aada Pent-
tilä 139, 10. Emma Tumelius 137, 11. 
Amanda Antikainen 136, 12. Mil-
ja Heikkinen 124, 13. Seleena Stenius 
110, 14. Aada Rytinki 97, 15. Julia Kont-
tila 75, 16. Olivia Lehmikangas 72, 17. 
Jenna Konttila 69, 18. Miia Matalalampi 
68, 19. Hanna Haapakoski 61, 20. Aino 
Poijula 44, 21. Pieta Tikkanen 40
   
Pojat 5 v. pituus 1. Sakari Vengas-
aho 202, 2. Joona Kokko 185, 3. Alex 
Hiltula 175, 4. Kimi Salmela 174, 5. Sa-
muli Luokkanen 170, 6. Jaakko Parkki-
la 165, 7. Aleksi Hökkä 161, 8. Kons-
ta Ritola 159, 9. Niklas Vikström 156, 
10. Ossi - Matias Kettunen 149, 11. 
Eppu Poijula 145, 12. Ilja Niemelä 144, 
13. Roope Laakkonen 142, 14. Jaakko 
Haapakoski 140, 15. Elias Hiltula 139, 
16. Soni Eriksson 136, 17. Oliver Hil-
tula 135, 18. Justus Lehmikangas 129, 
19. Väinö Juurikka 128. 20. Lenna Nis-
kasaari 126, 21. Eemeli Puhakka 125, 
22. Martti Puhakka 124, 23. Jere Juuso-
la 123, 24. Eetu Illikainen 119, 25. Jere 
Vengasaho 112, 26. Elias Ylilehto 108, 
27. Otto Hirvasniemi 95, 28. Leevi Sili-
ämaa 78, 29. Topi Kettunen 77, 30. Topi 
Poijula 55, 30. Daniel Graber 55
   
Tytöt 7 v. pituus 1. Essi Parkkila 258, 
2. Ronja Kokko 209, 3. Annie Hökkä 
205, 4. Ella Taipale 204, 5. Terhi Tykky-
läinen 200, 6. Janni Turpeinen 199, 7. 
Essi Puhakka 199, 8. Viivi Antikainen 

194, 9. Oona Ritola 194, 10. Aada Nis-
kasaari 193, 11. Friia Riekki 191, 12. 
Matilda Vikström 188, 13. Elina Taipa-
le 177, 14. Anni Kehusmaa 174, 15. An-
nika Junnonaho 174, 16. Iina Illikainen 
173, 17. Alisa Koppelo 160, 18. Venla 
Leino 154, 19. Ronja Laakkonen 148, 
20. Anni Juusola 145, 21. Siiri Korho-
nen 142, 22. Anna Eronen 137
   
Pojat 7 v. pituus 1. Juhana Venga-
saho 248, 2. Joona Takarautio 245, 3. 
Joel-Peetter Rautio 233, 4. Jere Lei-
no 218, 5. Kalle Pelttari 200, 6. Jaak-
ko Seppänen 194, 7. Samu Riekki 194, 
8. Kaarlo Hirvasniemi 194, 9. Otto 
Niemelä 193, 10. Alex Rytinki 187, 11. 
Tomi Lasala 181, 12. Mikael Nissi 179, 
13. Teppo Juttula 127, 14. Eetu Riekki 
96
   
Tytöt 9 v. korkeus 1. Janette Taka-
rautio 100, 2. Emmi Pelttari 80, 2. Julia 
Jurmu 80, 4. Johanna Salmela 70, 5. Jen-
ni Hirvasniemi 70
    
Pojat 9 v.  korkeus 1. Antti - Jussi 
Raappana 90, 2. Juuso Hirvasniemi 80, 
2. Niilo Talala 80, 2. Ville-Veikko Salme-
la 80, 2. Jesper Laakkonen 80, 2. Otto 
Riekki 80, 7. Niklas Kokko 70, 7. Sisu 
Eriksson 70, 7. Teemu Ahonen 70, 7. 
Luukas Vikström 70
   
Tytöt 11 v. kuula 1. Anni Hirvasniemi 
602, 2. Sonja Raappana 562, 3. Anna - 
Riikka Liikanen 560, 4. Mette Tyni 531, 
5. Maria Mattinen 506, 6. Johanna Pe-
sonen 487, 7. Marjo Ojala 409, 8. Anni 
- Kaisa Taipale 394
   
Pojat 11 v.kuula 1. Tuomas Pikkuaho 
640, 2. Aleksi Pihlaja 618, 3. Antti Rie-
pula 612, 4. Mikko Pelttari 564, 5. Joo-
nas Jurmu 558, 6. Eetu Timonen 467, 
7. Tuukka Niskasaari 463, 8. Kasper 
Laakkonen 462, 9. Jyri Kaarre 383
   
Tytöt 13 v. kuula 1. Jonna Ahonen 618, 
2. Jonna Kerälä 434
    
Pojat 13 v. kuula 1. Aapo Hirvasniemi 
675, 2. Joonas Laakkonen 651, 3. Lauri 
Riepula 580
    
Tytöt 7 v. pallo 1. Essi Parkkila 11,73, 2. 
Viivi Antikainen 10,90, 3. Matilda Vik-
ström 9,60, 4. Annie Hökkä 8,67, 5. 
Janni Turpeinen 8,31, 6. Oona Ritola 
7,98, 7. Ronja Laakkonen 6,84, 8. Ter-

hi Tykkyläinen 6,84, 9. Liisa Koppelo 
6,53, 10. Elina Taipale 6,09, 11. Petra 
Kehusmaa 5,95, 12. Essi Puhakka 5,89, 
13. Ronja Kokko 5,78, 14. Iina Illikai-
nen 5,68, 15. Annika Junnonaho 5,68, 
16. Friia Riekki 5,33, 17. Anna Eronen 
4,90, 18. Anni Juusola 4,79, 19. Ella Tai-
pale 4,58, 20. Venla Leino 4,52, 21. Anni 
Kehusmaa 2,97
    
Pojat 7 v. pallo 1. Eetu Riekki 16,64, 
2. Juhana Vengasaho 14,86, 3. Kaarlo 
Hirvasniemi 14,77, 4. Aatu Laakkonen 
13,20, 5. Joel-Peetter Rautio 13,20, 6. 
Otto Niemelä 13,09, 7. Joona Takarau-
tio 12,21, 8. Jaakko Seppänen 10,60, 9. 
Alex Rytinki 8,12, 10. Tomi Lasala 7,70, 
11. Samu Riekki 7,57, 12. Mikael Nissi 
6,83, 13. Teppo Juttula 5,06
   
Tytöt 5 v. pallo 1. Aada Penttilä 6,47, 
2. Aino Pelttari 6,45, 3. Alisa Lehmikan-
gas 6,27, 4. Enni Salmela 5,74, 5. Aliisa 
Siekkinen 5,68, 6. Emma Juttula 5,39, 7. 
Amalia Majava 5,15, 8. Siiri Korhonen 
5,04, 9. Emmi Hirvasniemi 4,45, 10. 
Milja Heikkinen 4,45, 11. Emma Rie-
pula 4,44, 12. Emma Tumelius 4,42, 13. 
Miina Jylhänlehto 4,10, 14. Alisa Turja 
4,05, 15. Amanda Antikainen 3,86, 16. 
Miia Matalalampi 3,84, 17. Julia Kontti-
la 3,73, 18. Sara Leino 3,53, 19. Ronja 
Ylilehto 3,18, 20. Aada Rytinki 3,15, 21. 
Selena Stenius 2,45, 22. Jenna Kontti-
la 2,26, 23. Hanna Haapakoski 2,22, 24. 
Emmi Majava 2,21, 25. Pieta Tikkanen 
2,06, 26. Iiris Piri 1,84, 27. Olivia Leh-
mikangas 1,67, 28. Aino Poijula 1,50
   
Pojat 5 v. pallo 1. Aleksi Hökkä 9,04, 
2. Väinö Juurikka 9,00, 3. Jaakko Park-
kila 8,26, 4. Samuli Luokkanen 6,91, 5. 
Justus Lehmikangas 6,79, 6. Sakari Ven-
gasaho 6,71, 7. Eemeli Puhakka 6,40, 8. 
Kimi Salmela 5,89, 9. Alex Hiltula 5,88, 
10. Soni Eriksson 5,77, 11. Konsta Ri-
tola 5,62, 12. Roope Laakkonen 5,49, 
13. Joona Kokko 5,29, 14. Jaakko Haa-
pakoski 5,12, 15. Nuutti Iinattiniemi 
5,08, 16. Leevi Siliämaa 5,06, 17. Jere 
Vengasaho 4,69, 18. Otto Hirvasniemi 
4,45, 19. Veikko Pelttari 4,27, 20. Ossi 
- Matias Kettunen 4,19, 21. Elias Hiltu-
la 4,14, 22. Elias Ylilehto 4,04, 23. Eppu 
Poijula 3,89, 24. Martti Puhakka 3,56, 
25. Topi Kettunen 3,51, 26. Jere Juusola 
3,50, 27. Oliver Hiltula 3,30, 28. Niklas 
Vikström 3,18, 29. Eetu Illikainen 3,17, 
30. Ilja Niemelä 3,12, 31. Daniel Gra-
ber 2,72, 32. Topi Poijula 0,75

Pudasjärven Osuuspankin 
ja Pudasjärven Urheilijoitten 
yhteistyössä  järjestämät,  pe-
rinteiset Hippo-yleisurhei-
lun mestaruuskisat kilpailtiin 
maanantai-iltana Suojalinnan 
kentällä. Kilpailijoita oli en-
nakkoon ilmoittautunut 170 
osanottajaa eri lajeihin. Juh-
lallisessa avauspuheessaan 
Teuvo Perätalo muistutti 
kuinka kesä on täynnä erilai-
sia yleisurheilukilpailuita ja 
varmasti kaikkien pienten ki-
sailijoitten kunto on tällä het-
kellä huipussaan. Perätalo lu-
pasi että kaikki osanottajat 
saavat mitalin ja lajinsa kolme 
parasta palkitaan vielä pal-
kintokorokkeella. Järjestäjien 
puolesta Teuvo Perätalo toi-
votti kaikki kilpailijat, huol-
tajat, toimitsijat ja runsaslu-
kuisen yleisön tervetulleiksi 
sekä lähetti onnistumisen toi-
votuksen jokaiselle kisailijalle 
erikseen.

Juoksujen päätteeksi Tert-
tu Kaivorinne jakoi jokaisel-
le osallistujalle mitalin kau-
laan ja Tuija Luukkonen antoi 
pillimehut hikisen urakan jäl-
keen. Kaikilla suorituspai-
koilla oli eri sarjan osanot-
tajajoukko joihin kuuluttaja 
heidät ohjasi. Paitsi että suori-
tuspaikoille muodostui jonoja 
innokkaista osallistujista, oli 
myös pomppulinna kaiken 
aikaa kovassa käytössä.

Pienimmät osanotta-
jat olivat vasta 2-vuotiaita ja 
vanhimmat jo 13-vuotiaita. 
Innostus kaikilla suorituspai-
koilla oli valtava. Lasten rie-
mu ja energisyys sekä pie-
ni kisajännitys saivat aikaan 
monenlaista tapahtumaa ja 
huoltojoukkoja tarvittiin pai-
kalle. Kisaväsymystäkin nä-
kyi pienimmissä kilpaili-
joissa, mutta omat rattaat 
toivat siihen vähän helpotus-
ta. Makkarakojusta sai ostaa 
suolapalaa ja kioskista jääte-
löä ym. virkistävää syötävää 
ja juotavaa. (ts)

Kakkospallilla oli tungosta kun 9-vuotiaitten poikien kor-
keushypystä jaettiin palkintoja. Voittajaksi selvisi Ant-
ti-Jussi Raappana ja kakkosiksi tulivat Niilo Talala, Otto 
Riekki, Ville-Veikko Salmela ja Juuso Hirvasniemi.

Teuvo Perätalo tarkistamassa että kaikki on kunnossa 
kun Terttu Kaivorinne ja Tuija Luukkonen ryhtyvät jaka-
maan mitaleita sekä mehuja kilpailijoille.

Tulosluettelo

Tytöt 5 v. 40 m 1. Alisa Lehmikan-
gas 9,46, 2. Aliisa Turja 9,68, 3. Aliisa 
Siekkinen 9,82, 4. Aino Pelttari 9,89, 
5. Ronja Ylilehto 10,00, 6. Emma Tu-
melius 10,21, 7. Aada Penttilä 10,21, 8. 
Enni Salmela 10,29, 9. Milja Heikkinen 
10,34, 10. Anna Puolakanaho 10,45, 
11. Amalia Majava 10,65, 12. Miina Jyl-
hänlehto 10,95, 13. Emmi Hirvasnie-
mi 11,04, 14. Miia Matalalampi 11,60, 
15. Amanda Antikainen 11,65, 16. Sara 
Leino 11,95, 17. Seleena Stenius 12,09, 
18. Emma Juttula 12,23, 19. Emma Rie-
pula 12,60, 20. Aada Rytinki 12,71, 21. 
Julia Konttila 13,43, 22. Olivia Lehmi-
kangas 13,53, 23. Emmi Majava 13,73, 
24. Pieta Tikkanen 13,88, 25. Jenna 
Konttila 14,11, 26. Hanna Haapakoski 
16,32, 27. Iiris Piri 25,60, 28. Aino Poi-
jula 26,40
   
Pojat 5 v. 40 m 1. Sakari Vengasaho 
9,24, 2. Jaakko Parkkila 9,86, 3. Roo-
pe Laakkonen 9,93, 4. Samuli Luokka-
nen 10,13, 5. Väinö Juurikka 10,47, 6. 
Nuutti Iinattiniemi 10,49, 7. Onni Ahl-
holm 10,83, 8. Konsta Ritola 10,86, 9. 
Kimi Salmela 10,89, 10. Soni Eriksson 
10,91, 11. Joona Kokko 10,92, 12. Jaak-
ko Haapakoski 10,95, 13. Justus Leh-
mikangas 11,33, 14. Leevi Siliämaa 
11,82, 14. Alex Hiltula 11,82, 16. Eppu 
Poijula 11,89, 17. Elias Ylilehto 12,09, 
18. Ilja Niemelä 12,37, 19. Ossi - Ma-
tias Kettunen 12,54, 20. Veikko Pelt-
tari 12,66, 21. Elias Hiltula 13,01, 22. 
Jone Koivula 13,17, 23. Martti Puhak-
ka 13,71, 24. Eetu Illikainen 13,72, 25. 
Jere Juusola 13,77, 26. Oliver Hiltu-
la 14,23, 27. Topi Kettunen 14,46, 28. 
Jere Vengasaho 14,91, 29. Daniel Gra-

Sakari Vengasaho
5-vuotiaitten poikien
pituuskisassa.
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Sarakylän kyläseuran jär-
jestämät perinteiset kaksi-
päiväiset Vattumarkkinat 
viikonloppuna 11-12.8. on-
nistuivat aurinkoisen sään-
kin osalta hyvin. Tosin tänä 
vuonna ainoat vatut nähtiin 
Jouko Keskiahon moottori-
sahalla veistämän karhun 
rinnalla. Vattujen puute se-
littyy sillä, että kesä on ollut 
sateinen ja kylmä ja markki-
nat oli tänä vuonna totuttua 
aikaisemmin. Myyjiä oli ke-
rääntynyt paikalle runsas-
lukuisesti ja markkinaväkeä 
oli väliin tungokseen asti 
puhujalavan eteen laitetuil-
la penkeillä istumassa kuin 
penkkien takana seisomas-
sakin.

Sunnuntai alkoi seura-
kunnan järjestämällä juma-
lanpalveluksella, jonka toi-
mittivat oman kylän pappi 
Seppo Lohi ja Jaakko Jurmu. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
oli kirkkokahvit ja kyläseu-
ran emännillä oli myytä-
vänä maittavaa kuivaliha-
velliä.. Kauko Kuukasjärvi 
esitti vattumarkkinoille pe-
rinteisesti kuuluvan markki-
napakinan, jonka aiheena oli 
”Kaikenlaiset jakajat”. Paki-
nan mukaan kaikella mikä 
vain voidaan jakaa, on kyllä 
ottajia ihan riittävästi.

Kansanedustaja Mir-
ja Vehkaperä vetosi kun-
talaisiin ja kunnanpäättä-
jiin, että Rimminkankaan 
uusi hirsivalmisteinen kou-
luhanke saataisiin etene-
mään ja työn alle. Sillä tulee 
olemaan suuri julkisuus- ja 

Onnistuneet Sarakylän Vattumarkkinat 

markkina-arvo. Hanke tu-
lee edesauttamaan myös uu-
den vientituotteen syntymi-
sen paikallisille puuosaajille. 
Samoin kuin laajakaista –
hankkeessa valokuitu oli-
si saatava etenemään ja kaa-
pelin pää jokaiseen mökkiin, 
koska yhä enemmän perus-
palveluja siirtyy myös hoi-
dettavaksi verkossa. Laaja-
kaistahankkeeseen on nyt 
rahoitus tulossa, joten loppu 
jää sitten kuntalaisten kon-
tolle eli riittävä määrä liitty-
jiä olisi saatava.

Kaisa Nivala ja Esko Piip-
ponen lahjoittivat Vehkape-
rälle Sarakylän historiikin, 
jotta kansanedustaja voi tu-
tustua paikalliseen histori-
aan ja entiseen elämänmal-
liin syrjäkylillä. Piipponen 
esitteli Vehkaperälle mark-
kina-aluetta ja moottorisa-
hataitelija Jouko Keskiahon 
työmaalle saavuttuaan Piip-
ponen kysäisi, että olisiko 
tällä mitään sopivan pien-
tä muistoa kansanedustajal-
le Sarakylän markkinoilta. 
Keskiaho sanoi, ettei juuri 
nyt, mutta kymmenen mi-
nuutin päästä on ja tekai-
si saman tien Vehkaperälle 
pöllöveistoksen markkina-
muistoksi.

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittilan esitti tervei-
sinään: 

-Ottakaapa huomioon, 
että on sitä elämää vielä 
muuallakin kuin ruuhkasuo-
messa. Laki ei saa olla estee-
nä maakuntien kehityksel-
le sanomaa on viety perille 

Helsinkiin ja siellä on meitä 
kuultu. 

Lauantaina vuoden sara-
kyläläisenä palkittiin Iivari 
Jurmu. Metsätaitokilpailun 
voitti 97 pisteellä Arvo Kok-
konen Kiuruvedeltä. Jouko 
Tuomela Iistä tuli toiseksi ja 
kolmanneksi Jukka Särkelä 
Pudasjärveltä. Kalle Turti-
nen piti esitelmän ”Kiestin-
gin motti kesällä 1941”.

Erkki Riihiaho

Kiestingin motti 
kesällä 1941
Vattumarkkinoiden ensim-
mäisenä päivänä lauantai-
na 10.8 kuultiin Kalle Tur-
tisen esitelmä ”Kiestingin 
motti kesällä 1941”. Se valot-
ti kuinka raskas ja kohtalo-
kas oli suomalaisille ja eten-
kin Koillismaalle hyökkäys 
Kiestingistä itään. Pahimpa-
na päivänä kun saksalaisten 
eteneminen maantien maas-
tossa junnasi paikoillaan. 
suomalaispataljoona ”Ryh-
mä J” oli alistettuna saksa-
laisille, he komensivat suo-
malaiset avaamaan tietä. 
Suomalaiset etenivät Kies-
tinki – Louhi rautatielinjan 
suunnassa kohtaamatta mai-
nittavaa vastarintaa ja pääsi-
vät lähelle Louhea. Venäläi-
set tiivistivät vastarintansa ja 
katkaisivat suomalaisten ta-
kana paluutien useammas-
takin kohtaan. Suomalaiset 
ja saksalaiset yrittivät avata 
huoltotien radan suunnas-
sa useammallakin raskaal-
la hyökkäyksellä, mutta tur-
haan. Ryhmä J oli ja pysyi 
eristettynä aluksi vailla min-
käänlaisia huoltoyhteyksiä. 
Alkoi 3600 suomalais-/sak-
salaismiestä koskeva hivut-
tava loppulaskenta. 

Koska huolto puuttui lä-
hes täysin ja saksalaisten 
lennättämä huoltoavustus 
tipahteli usein venäläisten 
puolelle. Alkoivat ammuk-
set ja ruoka loppumaan mo-
tissa huolestuttavaa vauhtia 
ja venäläinen kiristi rengas-
ta vahvoilla hyökkäyksillään 
päivä päivältä. Haavoittu-
neet kärsivät hoidon puut-
teesta ja kuolleita ei saatu 
enää haudattua, vaan hei-
tä peiteltiin risuilla jsp,n vie-
reen. Lopulta motti saatiin 
purettua pitkin soita kulke-
vaa reittiä myöten suunnat-
tomin vaivoin. Haavoittu-
neet kuljetettiin purilas- ja 
paarikyydillä motista, ter-
veet sai kävellä koko mat-
kan miten jaksoivat.  Raskas 
aseistus, mitä ei saatu kulje-
tetuksi, tehtiin toimintaky-
vyttömäksi ja osa upotettiin 
suon rimpeihin paluumat-
kalla. 3600 miestä käsittä-
vä pataljoona oli kulutettu 
käytännöllisesti loppuun. 
1000 miestä oli kaatunut ja 
liki kaikki loput olivat jol-
lain lailla haavoittuneet tai 
olivat muuten heikossa kun-
nossa punataudista tai muis-
ta sairauksista johtuen. Näin 
ei koko pataljoonassa ollut 
juurikaan taistelukelpoista 
miestä. (er)

Eero Leinonen esitteli 
markkinoilla käsitöitään ja 
kirjaansa. Ja kertoi kirjan 
kirjoittamisen haitanneen 
”meleko pahasti yhessä 
välissä” muiden käsitöiden 
tekemistä.

Puhujalavan edusta täyttyi kuulijoista ja penkit oli muutenkin kovassa käytössä. Kun 
harvoin tavataan ja kuulumisia vaihdetaan niin siinä hetki heilahtaa. 

Kauko Kuukasjärvi esit-
tämässä markkinapaki-
naansa.

Kaisa Nivala ja Esko Piipponen lahjoittivat markkinapu-
huja Mirja Vehkaperälle matkalukemiseksi ja iltapuhtei-
den ajankuluksi perinnetietoutta maalaiskulttuurista eli 
Sarakylän historiaa käsittelevän teoksen.

Mette Tyni pääsi ratsastamaan Miia Kelahaaran talutta-
essa hevosta.

Keskiaho luovutti Kansanedustajalle pöllön markkina-
muistoksi.

Pudasjärven MTK hallituksen jäsen Juhani Jurmu oli saatu 
suostuteltua välillä räiskäleidenkin paistajaksi. ”On se mitä 
melkoiseksi paistajaksi jo kehittynyt”, kertoivat Maija Puhak-
ka ja Mari Kälkäjä. Taustalla letun paistossa Marko Kälkäjä. 

Auri Haataja myi Sarakylänkoulun arpoja. Sarakylänkou-
lussa on nyt 34 oppilasta, joista eskarissa aloitti kolme 
oppilasta. Koululla on tällä hetkellä kolme opettajaa, jo-
ten opetuksen laatu on hyvää, ja harrastustoiminta kou-
lussa on vireää.

Kirpputorimyyjät, Sarakylästä syntyisin oleva Aino Saa-
rijärvi os. Kouvala ja Matti Ketola kertoivat olleensa 30 
vuotta Ruotsissa, mutta kertoivat viettävänsä nykyisin 
kesät Suomessa.

Sarakylän koululaisten musiikkiesitys oli monipuolinen

Vuoden sarakyläläisenä 
palkittiin tänä vuonna Iiva-
ri Jurmu. Kuva Marko Käl-
käjä.
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Kalojen punnituspaikalla kävi vilske. Punnitusta hoita-
massa Sanna Lukkari, Riikka Lukkari ja Jouni Pintamo-
Kenttälä. 

Iinattijärvellä järjestettiin 
perinteinen kylätapahtuma 
lauantaina 4.8. Tapahtumaa 
ei tarvittu edes kovin ilmoi-
tella, sillä oman kylän väes-
tä ja mökkiläisistä koostunut 
osallistujajoukko nousi vä-
hintään 150 henkeen. 

Tapahtumaa oli enna-
koitu edellisinä päivinä yh-
teisillä nuotanvetotalkoilla. 
Muikkuja oli saatu sopiva 
määrä, että niitä riitti paistet-
tuna kaikille halukkaille. Yh-
tään ei kuitenkaan ylimää-
räisiä jäänyt. Tosin taisi joku 
kotipakettiinkin niitä ottaa. 
Olivat ne tosi hyviä!

Iinattijärven kylätapahtuma leppoisassa ilmapiirissä

Kalastus oli yhtenä tee-
mana myös tapahtumapäi-
vänä, sillä peräti 23 vene-
kuntaa läksi puoliltapäivin 
vetouistelukisaan, jossa vain 
pari pari-kolme venekuntaa 
jäi ilman saalista. Kaikkiaan 
kaloja kertyi punnitukseen 
lähes noin 30 kg, jonka pai-
non arvasi lähimmäksi Harri 
Ojala ja hänet palkittiin ruh-
tinaallisesti. 

Parhaan saaliin ja kisas-
sa ykköseksi pääsivät kol-
men miehen joukkue Pet-
ri Kenttälä, Marko Kenttälä 
ja Kalervo Illikainen, joiden 
saalis painoi 3,5 kiloa. Suu-

Seppo Huitsi ja Jyrki Lampela olivat kunnostaneet 40-luvulta peräisin olevan vanhan 
pirtuveneen, joka kylätapahtumassa neitsytmatkalla Kaunottareksi ristittynä antoi kyy-
tiä muun muassa kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilalle ja kylältä syntyisin olevalle tek-
niselle johtajalle Ritva Kinnulalle. Kyytiin uskaltautui myös seisomassa oleva oululai-
nen, mutta viikonloput Iinattijärvellä viettävä Kalervo Lassila. 

rimman kalan palkinnon kä-
vivät pokkaamassa 1,8 kilon 
kuhalla Team Raju Joukkue, 
jonka koko saalis oli 2,5 kg ja 
kolmas sija kokonaiskisassa. 
Mainittakoon, että pari ve-
nekuntaa hoiti vetouistelun 
soutamalla ja saivat siitä ka-
lamäärään hyvitystä. 

Saappaan heitossa mies-
ten sarjan pisimmälle 31,54 
m heitti Eero Asikainen. 
Naisten sarjan voitti 22,49 
m heitolla Sanna Lukkari ja 
lasten sarjan paras oli Anni-
ka Illikainen lähes 13 m hei-
tolla. 

Lisäksi kisattiin narun 
päissä olevin golfpallojen 
sekä riimun pätkien heittä-
misessä. Kaikista kisoista 
jaettiin hyvät palkinnot. Li-
säksi oli arpajaiset, jossa oli 
todella runsas palkintovali-
koima. Sen olivat mahdollis-
taneet suuri määrä yrityksiä, 
jotka oli saatu kylätapahtu-
man tukijoiksi. 

Palkintojen jakoon ko-
koontui kylätalon sali täy-
teen väkeä, reilusti yli 100 
henkeä. Kylätoimikunnan 
puheenjohtaja Reijo Kenttälä 
hauskuutti puheessaan ylei-
söä ja haastatteli eri ihmisiä. 

9-vuotias Tuomas Rahkola 
voisi tällä suurella yli kilon 
painavalla kuhalla ilmoit-
tautua lasten kalakisaan, 
mutta Iinattijärvi ei taida 
kuulua kisan piiriin. 

Palkintojen jakotilaisuuteen kokoontui kyläläisiä ja mökki-
läisiä salin täydeltä väkeä.

Lea Kuiri harjoitteli saappaan heittoa ensin omalla kumi-
saappaallaan. Virallinen saapas lensi vajaat 15 m. 

Kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila iloitsi leppoisas-
ta tunnelmasta ja korosti pu-
heessaan yhteistoiminnan 
merkitystä kylän asukkai-
den ja mökkiläisten välil-
lä. Pudasjärvellä on 15 elä-
vää kylää, joiden joukossa 
Iinattijärvi on vaarojen kes-
kellä yksi tärkeä kylä, joka 

Nuotalla yhteisesti pyydetyt muikkuja paistettiin kolmella 
rasvakeittimellä ja kaikki menivät makoisina suihin. 

on myös historiallisesti mer-
kittävä. Hän esitteli puhees-
saan myös kalamatkailu- ja 
laajakaistahanketta. 

-Kunnan eri hankkeet 
ovat myös teidän käytettä-
vissä, hän totesi.

Yhteislauluja säestivät 
Ritva Kinnula uruilla ja San-
na Lukkari hanurilla. Kil-

pailujen palkintojen jako ja 
arpajaisten voittojen jakami-
nen oli organisoitu taidok-
kaasti ja vaikka palkintoja 
oli paljon, jako suoritettiin 
ripeästi. 

Heimo Turunen 

Nuottaveneet ovat rantautuneet: vas. (selin) Veikko Loukusa, Teuvo Lukkari, Ilkka Mik-
kola, Jouni Pintamo-Kenttälä ja Reijo Kenttälä
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

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

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

HAUTAUSTOIMISTOJA , KUKKAKAUPPOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

Sähköasennus M.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

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

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

KANKAITA, OMPELUPALVELUJA

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Ajanvaraukset p.040 726 6266

FYSIKAALISTA HOITOA, HIERONTAA,  
JALKA- JA KAUNEUDENHOITOA, 

AUTOSäHKöKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

Seulottua
ruokamultaa!

Kaivinkonetyöt

p. 0400 926 405

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään mustikkaa

MARJOJEN 
OSTOA JA  MYYNTIÄ

Kotipalvelu
Mesimarja

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

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

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

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

ROMUJA, RUOKAMULTAA

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

AarreArkku

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

Pe 10-18, La 10-14

LAHJATAVAROITA, 
MATKAHUOLTO

LUKOT JA AVAIMET

RUOKAMULTAA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

0400 251 671

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
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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. numero-
si 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

Vuokrattavana pieni yksiö Ko-
rentojärvellä. Tiedustelut 0400 
512 997

Yksiö Juhontiellä, ensimmäi-
nen kerros. Puh 041 433 8109

VUOKRATTAVANA

Bordercollien pentuja luovutus-
ikäisiä hyvistä vanhemmista.
Puh 040 824 2867. 

Rivitalosta 2 h+ k+s. Laidun 
alueella Kurenalla. Kunto hyvä. 
Puh. 0400 261 604.

2 uutta käytävämattoa. Puh. 
045 855 4828

Kaksi vuorenkilpipaakkua, vaa-
lea päivänlilja ja pari vuorikau-
nokkia ensimmäiselle hakijalle.
Kaikki valmiina pusseissa Si-
vakkatiellä. 040 543 8372/Satu. 

Hyvään kotiin 29.6 syntyneitä 
kissanpentuja. Luovutus 10.08. 
alkaen. Mesetsova Svetlana 
Puhoskylä, puh 045 111 6014.

ANNETAAN

Haapahirttä 150 mm savusau-
nan rakentamiseen, käy myös 
pyöreä puu. Puh 040 722 6101.

Tulvan mukana laskenut sou-
tuvene otettu kiinni Korpijoelta!
Luovutetaan tuntomerkkejä 
vastaan. Puh 040 358 5905. 

SEKALAISTA

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sella on tanssi-iltoina pidet-
ty karaokekarsintoja pitkin 
kesää. Karaokekilpailuun on 
valittu viikkokarsintojen pe-
rusteella kolmisenkymmen-
tä kilpailijaa. 

Kaikki laulajat eivät ole 
halunneet osallistua kilpai-
luun, vaan ovat laulaneet 
omaksi ja toisten iloksi. Ka-
raoke välierässä 18.8. tuo-
maroinnin suorittavat tan-

Jyrkkäkoskella karaoke-
mestaruuskisan välierä

gokuningatar Arja Sipola ja 
karaokeisäntä Martti Huttu-
nen. Kilpailijoita on muka-
na Kuusamosta, Tyrnävältä, 
Oulusta, Ranualta ja Pudas-
järveltä. Kisassa on muka-
na mm. laulavat Siskokset 
MoiMoi Oulusta. 

Kilpailun jälkeen on mah-
dollisuus myös yleisöllä 
näyttää välieristä 1.9. pidet-
tävään finaaliin päässeille 
kuinka hyvin katsojat olisi-

vat pärjänneet. 
Finaaliin pääsee 15 pa-

rasta laulajaa, jotka laulavat 
maksimissaan kolme kappa-
letta 1.9. olevassa Jyrkkäkos-
ki 2012 Karaokemestaruus-
kilpailussa.

Lauantaina 18.8 Revontu-
lidiskossa juhlitaan koulujen 
alkamista.

Marko Koivula

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.

Pudasjärven Rotareiden vii-
koittaisissa klubikokoontu-
misissa käy silloin tällöin 
myös ulkopuolisia alustajia. 
Keskiviikkona 1.8 kokoontu-
misessa vieraili huhtikuussa 
2012 sotatieteiden tohtoriksi 
väitellyt insinöörimajuri Esa 
Lappi. Hän työskentelee Rii-
himäellä Puolustusvoimien 
Teknillisessä Tutkimuslai-
toksesssa erikoisupseerina. 

Pudasjärvellä vierail-
lessaan Lappi kertoi nyky-
aikaisesta sodankäynnistä 
ja valotti sodassa taistelu-
jen todennäköisyyspoh-
jaista lähestymistapaa, sitä 
hyödyntävää joukkueta-
son jalkaväen tulen –mallia 
ja epäsuoran tulen –mallia 
sekä operaation onnistumis-
todennäköisyyden arvioin-
timenetelmää. Laskentame-
netelmien toimivuutta on 
testattu kenttämittauksilla 
ja menetelmiä soveltavalla 
Sandis-ohjelmistolla joka on 
Puolustusvoimien kehittä-
mä tietokone ohjelma ns ”so-
tapeli”, jolla voidaan kuvata 
mikä tahansa taistelutilanne 
ja tuloksena saadaan vertai-
lumateriaalia eri vaihtoehto-
jen toimivuudesta sekä tilan-
teiden aiheuttamat tappiot 
jopa minuutin välein tais-
telujen kestäessä. Sandista 

Nykyajan sodankäynnistä tietoa 

voi käyttää myös suuronnet-
tomuuksien kuvaamiseen, 
miten esimerkiksi suuressa 
junaonnettomuudessa louk-
kaantuneiden evakuointi 
voisi tapahtua.

-Oleellista on, että on luo-
tu sodankäynnin kokeellises-
ti vahvistetut laskentamal-
lit vaihtoehtojen vertailuun. 
Nimenomaan vaihtoehtojen 
suhteelliset erot ovat oleelli-

Kari Stenius on viime vuoden paluumuuttaja Pudasjär-
velle ja on ollut siitä lähtien mukana myös Rotareiden toi-
minnassa. Elokuun ensimmäiseen kokoukseen saatiin 
alustajaksi Steniuksen aikaisempi työkaveri Puolustus-
voimista, sotatieteiden tohtoriksi väitellyt Esa Lappi. 

sia, eivät välttämättä tarkat 
laskentatulokset, joihin sisäl-
tyy edelleen epävarmuuksia, 
totesi Lappi. 

-Puolustussuunnittelun 
tavoitteena on luoda uskot-
tava pelote, jossa operaatio 
”Suomi” tulisi mahdollisim-
man kalliiksi vastustajalle ja 
kyky pelotteen käyttöön , jos 
vastustaja haluaa katsoa kor-
tit. (ht)

Ostetaan käytettyjä vaatekaap-
peja, koulupöytiä ja lasten pol-
kupyöriä apurattailla edulliseen 
hintaan. Keskustan alueelta 
voidaan hakea. Puh. 040 576 
0286

Taitokeskuksella aloitti hei-
nä-elokuun vaihteessa uute-
na vetäjänä Pirjo Kela, joka 
muutti Pudasjärvelle Suo-
musalmelta. 

–Paikkakuntaa olen tässä 
katsellut ja tutustunut seu-
tuun ja maisemiin, samoin 
kuin ihmisiinkin.    Näkemä-
ni ja kuulemani perusteel-
la uskon, että tulen viihty-
mään hyvin paikkakunnalla. 
Olen syntyisin suunnilleen 
samanlaisesta kunnasta ja 
maisematkin näyttää sitä 
myöten ihan tutuilta ja tur-
vallisilta, vaikka itse paikka-
kunta on vielä uusi.

Kelan harrastuksiin on 
kuulunut koko elämän ajan 
erilaiset käsityöt niin harras-
tuksena kuin palkkatyöteki-
jänä sekä vielä oman yrityk-
senkin kautta.

Kela toivottaakin kaikki 
uudet ja entisetkin Taitokes-
kuksen kävijät saapumaan ja 
tutustumaan häneen ja ohjel-
matarjontaan. (er)

Taitokeskukseen uusi 
vetäjä Suomussalmelta

Taitokeskuksen uusi vetäjä Pirjo Kela kutomassa mattoa, 
jonka loimituksen idean oli saanut Kotiseutumuseolta.

Tulevaa toimintaa:13.8.- 30.9. kutominen 5pv/kutoja16.8. alkaen TAITOtorstait. Kerran kuussa. Kokopäiväinen juttu. Poppanan kudetta helposti kotona.20.8. NEULEKAMMARI. Tarkoituksena, että jokainen ottaa omat kudelmansa mukaan tai tulee katsomaan mallia toisilta, tai jos on kudonnassa ongelmia, niin niihin etsitään ratkaisuja.Lauantaikurssit: Ilmoittauduttava kurssille, maksullinen.1.9. alkaa kasvivärjäyskurssi, seuraavaksi perusompelukurssi.25.9. Tekemisen iloa 17.00- 21., Ilmoittauduttava kurssille, maksullinen.Ensiksi keskitytään kukkavalaisimen tekoon. Paperitaittelua (or-gamityö) ja ledit sisälle. Seuraavaksi tehdään Karanssi. 
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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!

Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoi-
minen 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 
luontokeskuksessa. Näyttelyssä ovat esillä niin suomalaiset kuin kaukaisem-
matkin kansallispuistot, ja se sisältää kuvia muun muassa Grönlannista, Bots-
wanasta 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.
Lauluseurat: Veli Hemmilällä Kauppatie 10 A 2. Keskiviikkona 15.8. klo 
17.00. 
Jyrkkäkoski:  La 18.8. karaoke. La 25.8. Venetsialaiset, es Tukkijätkät. La 1.9. 
karaoke. La 8.9. Sawotta&Pekka Hartonen.
Kirppari-Markkinat : Pudasjärven torilla to 23.08.  klo 10. - 16. Myyjät ja 
ostajat tervetuloa ! Järj. Martat
Möykkälässä Sikajuhlien Rääppijäiset la 18.8.  ks. ilmoitus samalla sivulla.
Puhoksella tanssit  la 25.8. Soittaa Ässät.
Tarinakartta - tule mukaan tarinamatkalle! Ke 5.9. klo 17-20 Liepeen 
pappilan Väentuvalla,. Maaseudun Sivistysliiton Koti maalla -hanke tarjoaa 
alkusyksystä 2012 kylätarinoiden kertomiseen ja dokumentointiin tähtäävää 
Tarinakartta-työpajaa. 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 Pudasjär-
ven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18.
Kiihdytys- ja testipäivä la 8.9. klo 9 Pudasjärven Ilmailukeskuksella.
Syysmarkkinat la 8.9. klo 9-17, OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkos-
kentie 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)

PUHOSKYLÄN KYLÄSEURA RY

SIKAJUHLIEN RÄÄPPIJÄISET
MÖYKKÄLÄSSÄ LA 18.8.2012 KLO 20.30 – 02.00

SISÄLLÄ SOITTAA RAIMO LAAMANEN & POHJOISEN TÄHTI
ULKONA GRILLISTÄ SIKA-ANNOKSIA JA MAKKARAA

ULKOBAARI  SEKÄ  ULKOLAVALLA DISCO!
SISÄLLE LIPPU 12€,

ULKOTAPAHTUMIIN ILMAINEN PÄÄSY

       HUOM! MAKSUT VAIN KÄTEISELLÄ!

TERVETULOA!

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

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 17.8.

PUBISSA
KARAOKE

auki 00-03.30Wintti
Lauantai 18.8.

PUBISSA KARAOKE

Lippu 2 € sis. ep. Lippu 4 € sis. ep

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

RAVINTOLA STREET4

TERVETU
LO

ARAVINTOLA STREET4

LOUNAS

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

PUB
MA - PE  klo 11 - 15

YÖKERHO
pe 24 - 04
la 24 - 04

TULOSSA:
25.8.

VENETSIALAIS-BUFFET

TERVETULOA
HERKUTTELEmAAN!

Maaseudun Sivistysliiton Koti maalla -hanke tarjoaa alku-
syksystä 2012 kylätarinoiden kertomiseen ja dokumentointiin 
tähtäävää Tarinakartta-työpajaa. Työpaja on kolmiosainen ja sen 
tavoitteena on nostaa esille erilaisia Pudasjärven kyliin ja niiden 
ihmisiin, tapahtumiin ja maisemiin liittyviä tarinoita.

Työpajaa vetää Markku Hattula ja tarinoita muistellaan ja
kerrotaan erilaisten ryhmätehtävien avulla. Markku Hattula on 
kirjailija ja kouluttaja, joka työskentelee Maaseudun Sivistys-
liiton keskustoimistossa Helsingissä. Hänellä on pitkä kokemus 
tarinoiden kerronnasta, kirjoittamisesta ja tarinaryhmien
ohjaamisesta. Työpajassa syntyvistä tarinoista videoidaan myös 
kyläkohtaiset tarinat, joita voidaan käyttää kunnan ja kylien
esittelytarkoituksissa.

Työpaja on kaikille avoin ja maksuton. Osallistumiseen 
ei vaadita aikaisempaa kokemusta tarinoiden
kertomisesta tai kirjoittamisesta.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu!

Tarinakartta -työpajan kokoontumisajat:
18.8. lauantai kello: 11–15.00
5.9. keskiviikko kello: 17–20.00
11.9. keskiviikko kello: 17–20.00

Tarinoiden kertojat kokoontuvat Liepeen pappilan Väentuvassa.

TARINAKARTTA
~ tule mukaan tarinamatkalle!

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT:
Anu-Maarit Moilanen 1.8.–14.8.2012 välisenä aikana.
P.044-568 1123 tai anu-maarit.moilanen@msl.fi. 

20. ELOMARKKINAT
Taivalkoskella 24. - 25.8.2012. Markkinat avataan pe 24.8. klo 9.00

Tervetuloa kokemaan 
markkinatunnelmaa Taivalkoskelle! 

Ohjelmassa mm: 
tikanheittoa, frisbeegolf puttauskisa,
pienoishirsikehikon kasausta ym.
Lapsille pomppulinna, poniratsastusta ym.

Pääpalkintona Stiga ajettava ruohonleikkuri ja 2.palkinto soutuvene 5 hv 4-tahti perämoottorillaPalkinnot arvotaan la 25.8. klo 14.00 elomarkkinoilla.

ELOMARKKINA-ARPAJAISET

Taivalkosken Yrittäjät Ry

Paikalla perinteiseen tapaan runsaasti torikauppiaita esittelemässä ja myymässä tuotteitaan.

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 

Henri Tauriainen sai uiste-
lemalla 22.6. Kivarinjärves-
tä 77 cm pituisen hauen, joka 

Lasten kalakilpailuun 
hauki Kivarinjärvestä

painoi 2,9 kg, Soutajana toi-
mi Kauko.

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET
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Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Pudasjärven Tolpan-
vaara-Jylhänvaara alueelle tuulivoimapuistoa. Hankealu-
eelle tulisi sijoittumaan kokonaisuudessaan enintään 26 
tuulivoimalaa. Tuulivoimalat olisivat teholtaan noin 3 me-
gawattia (MW), jolloin tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 
51–78 MW. Suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostu-
vat noin 120–160 metriä korkeasta tornista ja roottorista, 
jonka lavan pituus on enintään 70 metriä. 

Vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi 
hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Hankealueelle toteutetaan 26 tuulivoi-
malaa (78 MW). Voimaloiden suunnittelualueen pinta-ala 
on noin 25 km².

Vaihtoehto VE2: Hankealueelle toteutetaan 17 tuulivoi-
malaa (51 MW). Voimaloiden suunnittelualueen pinta-ala 
on noin 15 km².

Molemmissa vaihtoehdoissa Tolpanvaara-Jylhänvaara 
tuulipuisto liitettäisiin n. 10 km hankealueen pohjoispuo-
lella sijaitsevaan Taivalkoski-Pudasjärvi 110 kV:n voima-
johtoon. 

Arviointiohjelma nähtävillä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on 
nähtävillä 14.8.2012–12.10.2012 Pudasjärven kaupun-
ginvirastossa ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Veteraani-
katu 1), myös sähköisenä osoitteessa www.ely-keskus.fi/
pohjois-pohjanmaa/yva → Vireillä olevat YVA-hankkeet → 
Energian tuotanto.

Yleisötilaisuus
YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tors-
taina 23.8.2012 kello 18–20 Kulttuurikeskus Pohjantäh-
dessä, Teollisuustie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Tilaisuudes-
sa esitellään myös Tolpanvaara-Jylhänvaaran tuulipuiston 
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaik-
ki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja 
keskustelemaan, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Kannanottojen esittäminen
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaiku-
tusten arviointiohjelmasta. Kannanotot toimitetaan kirjalli-
sena viimeistään 12.10.2012 mennessä Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskukselle, 
osoite PL 86, 90101 OULU tai mieluiten sähköpostilla 
osoitteella kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa ar-
viointiohjelmasta 12.11.2012 mennessä. Lausunto, johon 
sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan esitetyistä kannan-
otoista, pidetään nähtävillä Pudasjärven kaupunginviras-
tossa ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksessa.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-
taa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Liisa Kantola, 
puh. 0295 0383 40, liisa.kantola@ely-keskus.fi ja Riikka 
Arffman, puh. 0295 0383 06, riikka.arffman@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista 
vastaa Metsähallitus Laatumaa, Tuulivoima, Erkki Kunna-
ri, puh. 0205 64 6054, erkki.kunnari@metsa.fi

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Mari Kangas-
luoma, puh. 010 33 28295, mari.kangasluoma@poyry.fi

YVA-KUULUTUS
Pudasjärven Tolpanvaara-Jylhävaaran 

tuulipuistohanke

       KOULUJEN ALKAMISDISKO LIPPU 8 €
24.8. NUORTEN VENETSIALAISET   25.8. VENETSIALAISET   1.9. KARAOKEFINAALI

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TERVETULOA JYRKKÄKOSKELLE!        pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

KARAOKEKISOJEN VÄLIERÄT
MONIEN MUISTOJEN  JYRKÄLLÄ

la 18.8. klo 21-02 HOX UUTTA !!!

TANSSIA KARAOKEN TAHDISSA A’LA MARA

Porotaloudelle maksettavan 
eläinkohtaisen tuen haku 
on käynnistynyt. Porotukea 
koskevat hakemukset tu-
lee toimittaa 31.8. mennessä 
oman alueen ELY-keskuk-
seen tai sen kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle, 
jonka toimialueella haki-
jan paliskunta sijaitsee. Ha-
kuajan päättymisen jälkeen 
saapunut hakemus joudu-
taan hylkäämään.  

Tuen määrä on ennallaan 
eli 28,50 euroa eloporolta. 
Myöskään porotuen myön-
tämisen edellytykset eivät 
ole muuttuneet. Tuen saa-
miseksi, ruokakuntaan kuu-
luvien henkilöiden tulee 
omistaa poronhoitovuoden 
2011/2012 päättyessä vähin-
tään 80 eloporoa. Tukeen oi-
keuttavien eläinten omistus-
oikeus ja määrä perustuvat 
pääsääntöisesti poronhoito-
vuodelta 2011/2012 laadit-
tuun viralliseen poroluette-
loon.

Porotuen 
haku
käynnissä 

Koivujen lehdet ovat kellas-
tuneet tänä vuonna taval-
lista aikaisemmin eli noin 
kuukauden ennen normaa-
liaikaa. 

Tavallisesti syksyn mer-
kit ovat alkaneet näkyä vas-
ta syyskuun ensimmäisellä 
viikolla.  Nämä ovat merk-
kejä kovasta talvesta ensi tal-
vena.

Siitä on myönteisenä asi-
ana mm. se, että metsäko-
neet pääsevät jo ennen jou-
lua pehmeille paikoille puita 
ajamaan. 

Iijoen yläpuolella oli maa-
nantaina ”vesipalo”, usvaa, 
kaasua. Se tarkoittaa, että 
puolen vuoden kuluttua 
ovat ankarat pakkaset.

Unto Valikainen

Luonnossa
syksyn 
merkkejä

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169

Olet sydämellisesti tervetullut!

       Su.19.8.klo 11 Aila Pyörälä&tiimi

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

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Vesa 
Riekin käytti otto-oikeut-
taan tiistaisessa 7.8. kaupun-
ginhallituksen kokouksessa 
kaupunginjohtajan teke-
mään päätökseen Juha Val-
lan vuoden kestävästä vir-
kavapaasta. Asia otettiin 
kaupunginhallituksen kä-
sittelyyn, jossa perusteluna 

Virkavapaata ei myönnettykään Juha Vallalle
oli, että virkavapaahakemus 
ei täytä kaupunginhallituk-
sen aikanaan päättämiä pe-
rusteluita. Asia meni äänes-
tykseen. Kaupunginhallitus 
päätti äänin 7-4, että virka-
vapaata ei myönnetä.

Juha Valta totesi, että hä-
nen virkavapaan kumoa-
minen ei ollut eikä tullut 
minään varsinaisena yllä-

tyksenä. Jos seitsemän kym-
menestä kaupunginhallituk-
sen jäsenestä on asiasta tätä 
mieltä niin sekin osoittaa jo 
jotakin.  

–Tunnen kokeeni vää-
ryyttä ja että minua ei ole 
kohdeltu tasa-arvoisesti täs-
sä asiassa kun verrataan 
mikä käytäntö virka-vapaa 
asioissa on Pudasjärvellä ol-

lut. Nyt täytyy miettiä tilan-
netta uudestaan. Eihän tämä 
mikään helppo asia ole rat-
kaista. Asiasta täytyy käy-
dä keskusteluja eri tahojen 
kanssa ja tehdä päätökset lä-
hipäivinä näiden perusteel-
la.

Erkki Riihiaho
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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

LIPPUJEN ENNAKKOMYYNTI : K-SUPERMARKET PUDASJäRVI, JUUSTOLA JA TUURITUPA

SuurOulun Messut ja Poh-
jois-Suomen Kirjamessut jär-
jestetään Ouluhallissa ja sen 
ulkoalueella samanaikaisesti 
16.– 20. elokuuta. Molempiin 
messutapahtumiin pääsee 
yhdellä lipulla ja Ouluhallis-
sa voi tutustua yli 250 näyt-
teilleasettajan tuhansiin 
tuotteisiin.

-Juhlavuotenamme saam-
me valtiovallalta arvokkaan 
tunnustuksen sille, että poh-
joisessa on 60 vuoden aika-
na järjestetty 250 messuta-
pahtumaa. Messuthan avaa 

SuurOulun Messuille ja
Kirjamessuille yhdellä  lipulla

pääministeri Jyrki Katainen, 
sanoo Pohjois-Suomen Mes-
sujen toimitusjohtaja Aila 
Jääski.

Jääski kertoo, että kaik-
kina viitenä messupäivänä 
saadaan nauttia venäläisen 
Sirkus Super-Skokin näy-
töksistä ja SA–INT -Muo-
ti-showsta sekä sunnuntai-
ta lukuun ottamatta Pohjan 
Sotilassoittokunnan esityk-
sistä. 

– Kävijöitä viihdyttävät 
musiikillisesti myös tuore 

tangokuningas Pekka Mik-
kola, Mikko Alatalo, Aki 
Louhela, Pelle Miljoona, 
Suvi Teräsniska ja rap-artis-
ti Sana.  

Pohjois-Suomen Kirja-
messuilla ovat kymmenien 
tunnettujen pohjoisen kirjai-
lijoitten lisäksi esittäytymäs-
sä mm. Finlandia-palkin-
non viime vuonna voittanut 
Rosa Liksom, Runeberg-pal-
kinnon tänä vuonna saanut 
Katja Kettu ja Roman Schatz. 

Martti Kähkönen

SuurOulun Messujen ja Pohjois-Suomen Kirjamessujen yhteisenä teemana on ”Mat-
kalla”. Muita toivottuja osastoja ovat lähiruoka, hyvinvointi, vapaa-aika, käsityöntaita-
jat, antiikki ja vanha design sekä Puolustusvoimat. 


