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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Venetsialaiset 
la 25.8. klo 20-02
Jyrkkäkoskella.

Enemmän Venetsia-
laisista s. 3-11

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

P. 08-821 620, 044-547 0703
HUOLTO 0440-821 620

Ma-Pe 9.00-17.00   La 9.00-13.00

Liittymän 
ottajalle
T-paita
kaupan 
päälle!

Varaa aika  silmälääkäriin!

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

040 821 1819

Seuraavat vastaanottoajat:
to 30.8., to 6.9., to 13.9.

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

Millainen rahasto juuri sinulle sopisi? Lisätietoja saat 
asiantuntijoiltamme ja osoitteesta op.fi/rahastot

OSAOn Pudasjärven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18A
(entinen maatalousoppilaitos)

Juha-Pekka Sillanpää: 0400 688 440

Toimisto/Paikkavaraukset: 010 272 3975

Syysmarkkinat ja kenttäkisat 
8.-9.2012!

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

BOY SUVISILLI 580g/250g

UUNILENKKI 400g

SININEN LENKKIVIIPALE 
300g

RUISPALAT
9kpl / 500g

OMENATÄYTEPITKO 
470g

KARJALANPIIRAKKA 
9kpl / 585g

FARKUT

MIESTEN COLLEGETAKKI MIESTEN FARKUT 
JOUSTO

NESTLE TUUTTIMONIPAKKAUS
SUKLAA, KUNINGATAR JA MANSIKKA
6kpl / pkt

TYTTÖJEN TUNIKA

PAITA NEULETAKKI

POIKIEN VERKKARIT
LEIJONA PRINTTI 130-170cm

13,50

0,99pkt

0,99pkt

2,20prk

1,19pss

2,69pitko

1,99pkt 2,99pkt

29,95
32,50

18,90
15,30

14,80

16,90
LEGGINSIT 7,50

Minnan Bodysport ja Pudasjärvi-lehti 
aloittavat ke 29.8.2012 klo 18.00 

Jyrkkäkosken huvialueella (tanssilava)

Painonpudotus– ja 
kunnonkohotusryhmän 

Ryhmäläiset saavat henkilökohtaisen ruoka- ja 
liikuntaohjelman. Liikuntaohjelma pitää sisällään 

1-2 yhteistä liikuntatuokiota viikossa, jotka 
koostuvat spinningistä, sauva- ja juoksulenkeistä, 

kuntosaliharjoittelusta, bodypumpista, 
kahvakuulailusta sekä kiertävästä 

lihaskuntoharjoittelusta. 

Hinta 85 euroa.
Tied. ja ilmoittautumiset:

Minna Anttila puh 050 372 4464.
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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

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
aineisto@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  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
0400 206 783
erkki.riihiaho@gmail.com

Keväällä 2002 käynnistyi 
lapsiparkki kokeiluluontoi-
sena Pudasjärven seurakun-
nan päiväkerhotyön alaisuu-
dessa. Usean vuoden ajan 
lapsiparkin toiminta oli vil-
kasta. Aina eivät kaikki ha-
lukkaat sopineet mukaan. 
Pikkuhiljaa lapsimäärä vä-
heni, ja lapsiparkki pistettiin 
tauolle.  

Tänä syksynä olem-
me käynnistämässä lapsi-
parkkia uudelleen lukuis-
ten yhteenottojen vuoksi. 
Lapsiparkki kokoontuu seu-
rakuntakodin päiväkerhoti-
loissa perjantaisin klo 9.30 – 
12. alkaen 7.9. 

Lapsiparkissa on lapsia 
varten kaksi lastenohjaajaa. 
Parkkiin otetaan kerrallaan 
15 lasta, jotka ovat iältään 
1-5-vuotiaita. Paikan lapsel-
le voi varata parkkiin myös 
etukäteen.  Etukäteisvarauk-
sia otetaan 10 ja loput 5 paik-
kaa jätetään akuuttitilanteita 
varten. Välipala laitetaan ko-
toa mukaan. 

Varaukset tehdään kirk-
koherranvirastoon puh. 08 
882 3100. 

Yhdessä on  
kiva touhuta
Hiljaisuus puhuttelee lasta. 
Sen vuoksi hiljennytään yh-
dessä kynttilän äärellä ru-
koillen ja laulaen. Sadut, lau-
lut, leikit, askartelu ja vapaa 
leikki ovat olennainen osa 
parkin toimintaa. Yhdessä 

Lapsiparkki perheiden tukena

tekemällä ja oppimalla vuo-
rovaikutustaidot kehittyvät. 
Lapsiparkki tarjoaa mahdol-
lisuuden harjoitella vanhem-
mistaan irtaantumista. 

Turvallisen  
aikuisen syli 
Lapsiparkissa on diakoni-
nen työote, siinä tuetaan 
koko perhettä. Lapsiparkki 
mahdollistaa vanhemmille 
omaa aikaa ja lepohetken ar-

jen keskellä. Lapsille parkki 
tarjoaa vertaistukea ja kiiree-
töntä aikaa ohjaajien hyväs-
sä hoidossa. Mitä pienempi 
lapsi, sen suurempi on sy-
lin tarve. Lapsiparkissa jo-
kaisella lapsella on mahdol-
lisuus sylihoitoon, tuttujen 
ohjaajien turvallisessa huo-
massa.

Sinikka Luokkanen
lapsityönohjaaja

Alttaripöydän sanomaa.

Rakkaamme

Valte Johannes
SALMELA
s. 26.03.1947 Pudasjärvi
k. 5.08.2012 Pudasjärvi

Nyt olen vapaa ja mukana tuulen,
saan kulkea rajalle ajattomuuden.
Olen kimallus tähden,
olen pilven lento,
olen kasteisen aamun pisara hento.

Valtea rakkaudella muistaen

Sisko ja veljet perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu hiljaisuudessa. Kiitos osanotosta.

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
su 26.8. klo 10,  Jaakko Sääs-
kilahti, Keijo Piirainen
”Auringonsiipi”, Matti 
Kaarlejärven  runoilta seura-
kuntakodissa  la 25.8.  klo 18.
Kesäkahvila torstaisin klo 
12-14 kirpputorin tiloissa 
(Pappilantie 7).
Kuorot: Vox Margarita ke 
22.8. klo 18. Mukaan otetaan 
myös muuttama uusi laula-
ja, lisätietoja kanttori Keijo 
Piirainen 040-5216769.

LAPSITYÖ KÄYNNISTYY 
VIIKOLLA 36:
Päiväkerhot:  Seurakunta-
koti:
maanantai sisarusryhmät 
klo 9-11.30 ja klo.12.30 -15 
alk. 3.9
tiistai palleroryhmä klo 
9-11.30 ja 4-5 vuotiaiden ryh-
mä 9 -11.30 alk.4.9
tiistai sisarusryhmä klo 12.30 
-15 alk. 4.9
perjantai sisarusryhmä 
klo9.30 -12 alk. 7.9
Lapsiparkki perjantaisin klo 
9.30-12 alk. 7.9
Sivukylät:
maanantai Paukkerinharjun 
koulu klo  9.3 0-11.30 alk. 3.9
maanantai Hirvaskosken 
koulu klo 13 -15 alk.3.9
tiistai Aittojärven koulu klo 
13.30 -15.30 alk. 4.9.
torstai Syöte klo 9 -11 alk. 6.9
torstai Sarakylä klo 13 -15 
alk. 6.9
Perhekerhot Seurakunta-
koti:
keskiviikko klo 10 -13 alk. 5.9
torstai klo 10 -13 alk. 6.9
Sivukylät:
maanantai Livon koulu klo 

10 -13 alk. 3.9
keskiviikko Puhoksen koulu 
klo 10 -13 alk. 5.9
Tiedustelut kerhoajoista 27 
-28.8 klo. 9.15 -16
p. 040 5861217, 040 8684730 
ja 040 7434896
Kerhoajat ovat nähtävillä 
seurakuntakodin päiväker-
hotiloissa
27. -28.8 klo. 8 -16
Tulossa rovastikunnallinen 
lastenjuhla seurakuntakodil-
la ruokailuineen
sunnuntaina 9.9.2012 klo.12. 
Ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon
6.9 mennessä p. 08 8823100.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 26.8. 
klo 17 (Pekka Lehto, Samuli 
Leppänen).
Kastettu:  Santtu Aleksante-
ri Särkelä, Joona Matias Sär-
kelä, Alex Tapani Tauriainen
Avioliittoon vihitty:  Jarkko 
Matti Antero Pöysti ja Em-
ma-Noora Ollila, Lauri Ta-
pani Siliämaa ja Aija Anni 
Onnia Piri
Haudattu:  Anna Liisa Aho-
nen 78 v

Voiko ihminen tänä päivänä kuulla Jumalan puhetta? Raamattu 
sanoo, että Jumala puhuu tavalla ja toisella. Hän puhuu sanas-
saan saarnassa, luonnossa, unissa ja näyissä ym. Ei mikään ole 
niin mielenkiintoista ja puhuttelevaa kuin Jumalan puhe. Tie-
dättehän te – tai ainakin pitäisi tietää – Suomestahan sano-
taan että tämä on kristitty maa. Vaikka kyllä tämä maa näyt-
tää suurelta osin toisenlaiset kasvonsa kuin mitä sana kristitty 
pitää sisällään. Jos ollaan nimellisesti jotain, ei se tarkoita yh-
tään mitään, vaan kun ollaan sisäisesti jotakin, silloin se tarkoit-
taa myös jotain.

Mehän olemme kaikki vastuussa elämästämme, mutta vain 
omasta omastamme. Hän, jolle me vastaamme elämästämme, 
katselee sitä mitä me omistamme ja mitä olemme sisäisesti, Se 
mitä ihmisen sisällä on, näkyy näkyviin käyttäytymisenämme, 
puheina, tekoina…

Omalta kohdaltani täytyy sanoa, että Jumala on puhunut ja 
puhutellut lukemattomia kertoja ja monella eri tavalla. Sanalla 
sanoen hän on johdattanut.

Eräs kerta tulee voimakkaasti mieleeni. 90-luvulla kävin pal-
jon Venäjällä ja teimme humanitääristä avustustyötä yhdessä 
evankeliumityön kanssa. Olimme taas lähdössä viemään kah-
della pakettiautolla jouluksi vaatteita ja ruokaa ym., mutta sa-
malla viikolla iski flunssa ja vatsatauti. Sängynpohjalla maatessa-
ni ajattelin monenlaisia asioita. Juuri vähän aiemmin oli Tiksan 
kylällä, jonka läpi ajettiin, tapettu suomalainen urakoitsija vain 
sen vuoksi, että saatiin hänen autonsa käyttöön. Siinä sairaspe-
dillä tapahtunutta miettiessä tuli myös pelko hyvin voimakkaa-
na sisimpääni. Päätin seuraavana päivänä ilmoittaa kaverille että 
en voikaan lähteä. Mutta jossakin oli päätetty toisin.

Näin seuraavana yönä unen: Kävelin metsäpolkua ja yhtäk-
kiä vasemmalta metsästä juoksi valtava, suden näköinen mutta 
suurempi, peto. Se tuli kohti ja hyppäsi minua vasten. Ojensin 
vasemman käteni torjuakseni pedon. Se avasi suunsa ja valta-
va kita hampaineen ammotti ranteeni kohdalla. Äkkiä tunsin, 
kuinka ranteeseeni pujotettiin näkymätön suojapanssari, put-
ki. Peto alkoi puristaa hampaitaan yhteen, hampaat kirskuen 
se puristi rannettani voimakkaammin ja laittoi etukäpälänsä-
kin kuononsa päälle saadakseen vielä enemmän voimaa, mutta 
totesikin tilanteen toivottamaksi, löysäsi otteensa ja lähti tie-
hensä.

Herätessäni ei minulla enää ollut mitään epäselvyyttä lähteä 
matkalle. Se olikin monella tapaa siunattu matka. Varmuus min-
kä sain unesta ja siitä mistä se oli lähtöisin, sitä ei voi kukaan ih-
minen antaa mistään asiasta milloinkaan. Tämä on yksi esimerk-
ki siitä huolenpidosta ja turvasta, joka jokaiselle on varattuna 
siitä näkymättömästä valtakunnasta, joka on ikään kuin sisäk-
käin tämän näkyvän todellisuuden kanssa.

Elätkö Sinä todeksi tätä valtakuntaa, joka on tässä ja nyt? 
Raamattu sanoo (Luuk. 17:20,21) ”Ei Jumalan valtakunnasta 
voida sanoa että se on täällä tai tuolla, vaan se on sisäises-
ti meissä, meidän sisällämme tai ulkopuolellamme.” Jotkut kyl-
lä opettavat, että he yksin omistavat tämän valtakunnan. Mutta 
eihän Raamattu näin opeta. Lukekaa Raamattua rukoillen. Pyhä 
Henki kyllä avaa kirjoituksia. Se on tarkoitettu kaikille. Elämä 
on toisinaan aika mielenkiintoista, mukavaakin. Ymmärrämme 
myös sen, että ei se aina sitä voi olla.

Siunattua etsimistä ja löytämistä kaikille.

  Jouni Vikström

Puhuuko Jumala?
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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
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Ensi lauantaina Pudasjärven 
lionsklubin järjestämissä Ve-
netsialaisissa Jyrkkäkoskella 
klubin jäsen Aki Niemitalo 
Niemitalon Juustolasta vas-
taa venetsialaisten ruokatar-
jonnasta. 

-Keittiömestari Mika 
Kokko on suunnitellut chili 
härkä ja kala -ruokalistan ja 
on myös paikan päällä val-
mistamassa ruokaa. Kaikki 
tuotteet on tilattu tunnetuil-
ta ja luotettavilta tavarantoi-
mittajilta. Lihan toimittavat 
merilappilainen Veljekset 
Rönkä Oy, salaattiainekset 
Kasvishovi Oy Oulusta ja lo-
het Hätälä Oy Oulusta.

Myyntipaikan uunien 

Venetsialaisissa tarjolla lähiruokaa
puutteesta johtuen kermape-
runat joudutaan tekemään 
Juustolassa, samoin kuin sa-
laattien pilkkominen. Kaik-
ki muu tehdään sitten alusta 
loppuun paikan päällä Jyrk-
käkoskella. Chilihärkä tulee 
riisipedille salaatin kanssa. 
Härän voi saada halutessaan 
myös ilman chiliä. Lohi tar-
joillaan perunoiden kera. Sa-
laatti on vihersalaatti, jossa 
on mukana myös tomaattia 
ja leipäjuustoa. Tomaattial-
lergiset voivat pyytää, että 
tomaattia ei laiteta salaat-
tiin.  (er)

Keittiömestari Mika Kokko vastaa ruoan valmistuksesta 
Venetsialaisissa.

Runsaasti talkootyötä 
Venetsialaisten
valmisteluissa

Venetsialaisten valmistelu oli alkanut jo vuosi ennakol-
ta, mutta varsinaiset työt alkoivat keväällä 2012. Kuvassa 
ryhmä Leijonia maisemoi Jyrkän montun reunoja ennen 
SM-maastokilpailuja 8.5.2012, jotka puut saivat kuivaa 
kesän ja on koottu Venetsialaisten kokkoon. Vasemmal-
ta Kalervo Koivu, Seppo Kukka, Pentti Taipale, Eero Aho-
nen, Antti Pesälä, Jari Keskiaho. Kuva Janne Moilanen

Leijonat talkoissa 7.elokuuta eli vajaa kolme viikkoa en-
nen Venetsialaisia. Kalervo Koivu käyttää traktoria ja 
muut sitoivat traktorin kourassa olevat puut nipuksi. Niput 
vedettiin nuotiopaikalle valmiiksi odottamaan sytytystä 
Venetsialaisyönä. Talkoissa mukana takana Kalervo Koi-
vu, vas. Eero Ahonen, Seppo Kukka, Seppo Sammelvuo, 
Antti Pesälä. Kuva: Janne Moilanen

Kuvassa pyöritetään harvennuspuista tehtyjä nippuja 
Jyrkkäkosken rinnettä alaspäin. Työn touhussa vasem-
malta Arto Liikanen ja Vesa Tihinen. 

Venetsialaisten yhteyteen 
kuuluu myös lasten venet-
sialaiset lauantaina 25.8. kel-
lo 12–14, joista vetovastuun 
kantaa tälläkin kertaa MLL:n 
Pudasjärven yhdistys. 

Ohjelmassa on jo kolmat-
ta kertaa Kaarina Nevanpe-

Lasten Venetsialaiset

Lasten venetsialaisissa taiteiltuja piirustuksia oli esillä 
Venetsialaistapahtumassa ja jokainen sai arvioida mie-
leisensä ja sen perusteella jaettiin lapsille palkintoja. 

Viime vuoden lasten venetsialaisten Revontuli discossa 
lapset ja aikuiset tanssivat Smurffi musiikin tahdissa. Ipa-
nadisco näyttikin olevan suosittu ja värivalot toivat oikean 
discon tunnelmaa.

rän pitämä taidepaja, jos-
sa askarrellaan tänä vuonna 
naamioita. Lisäksi lasten Ve-
netsialaisissa on disco, kas-
vomaalausta ja muuta mu-
kavaa tekemistä. 

– Sisäänpääsy on ilmai-
nen ja jotta lapset jaksaisivat 

touhuta, kioskista voi ostaa 
makkaraa, mehua, vohve-
leita ja kahvia sekä tieten-
kin MLL:n tuotteita. Haluk-
kaat pääsevät ratsastamaan 
ponilla ja arvauskisakin on 
luvassa, raottaa salaperäi-
syyden verhoa MLL:n Pu-

dasjärven yhdistyksen 
puheenjohtaja Hely Fors-
berg-Moilanen.

Viime vuosien tapaan 
Lasten Venetsialaisiin odo-
tetaan runsaasti osallistujia.

Terttu Salmi

Tahdon toivottaa teidät läm-
pimästi tervetulleiksi jo nel-
jänteen järjestämäämme Ve-
netsialais-tapahtumaan!

Venetsialaistunnelmaan 

Venetsialaiset palvelua paikkakunnalla
olemme satsanneet erityi-
sesti ja saaneet Niemitalon 
juustolan yhteistyökump-
paniksemme Jyrkkärokista 
tunnetulla ja kehutulla lä-
hiruokateemalla. 

Lions -toiminta on pal-
velemista, järjestömme 
tunnuslause ”We Serve”, 
”Me palvelemme” toteu-
tuu tässäkin tapahtumas-
sa erinomaisesti, sillä ta-
pahtumasta tuleva tuotto 
ohjataan paikkakuntam-
me ihmisten hyväksi. Siksi 
toivonkin näkeväni teidät 
mahdollisimman suurel-
la joukolla Jyrkkäkoskella, 
tule itse ja ota ystäväsikin 
mukaan! Tahdon jo etu-
käteen kiittää osallistujia 
sekä yhteistyökumppanei-
tamme, ilman teitä ei tämä-
kään tapahtuma olisi mah-
dollista.

Jari Keskiaho
LC Pudasjärvi presidentti

pääsevät nuoret jo perjantai-
iltana Urheilijoiden järjestä-
missä nuorten Venetsialaisis-
sa. Lauantaina päivällä ovat 
vuorossa lapset MLL.n jär-

jestämissä Lasten venetsialai-
sissa. Tapahtuma huipentuu 
lauantai -iltana varsinaisiin 
Venetsialaisiin, kesäkauden 
päättävään veden, valon ja 
tulen juhlaan.  Tällä paketil-
la saamme järjestää teille var-
sin iloisen yhteisen juhlan, 
yhteistyössä yhteistyökump-
paneiden kanssa ja olla tuot-
tamassa iloa ja valoa varsin 
suurelle joukolle. 

Jyrkkäkoski huvipaik-
kana luo erinomaiset puit-
teet juhlallemme, tuleminen 
on pyritty tekemään helpok-
si mm. järjestämällä linja-au-
tokyyti nonstoppina Kure-
nalta, myös parkkitilaa on 
runsaasti omilla autoillaan 
tuleville.  Tänäkin vuon-
na me lionit olemme saaneet 
olla mukana talkoilemassa 
aluetta kuntoon yhdessä Pu-
dasjärven Urheilijoiden kans-
sa ja alueen ilme onkin muut-
tunut myönteiseen suuntaan 
muutamassa vuodessa to-
della paljon. Myös ruokaan 
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Venetsialaisten tanssimusii-
kista vastaa Tukkijätkät or-
kesteri, joka on perinteistä 
tanssimusiikkia soittava yh-
tye Kuusamon Murtovaaras-
ta, oululaisin vahvistuksin. 
Paitsi että heidän soittoaan 
on kiva kuunnella, myös 
esiintymistä on mukava kat-
sella, koska meininki on niin 
irtonaista ja rentoa. Orkeste-
rin ”alkuasukas”, hanuristi 
Timo Väisänen, kertoo aloit-
taneensa muusikon uran-
sa jo niin kauan sitten, ettei 
enää muistakaan. Silloin toki 
muissa kokoonpanoissa kun 
tanssiorkesteri Tukkijätkät 
perustettiin 1990-luvun lop-
pupuolella. Orkesterin pe-
ruskokoonpanona on trio, 
jossa Timon lisäksi vaimon-
sa Jonna Väisänen soittaa 
komppikitaraa ja toimii or-
kesterin pääsolistina sekä 
oululainen Jukka Honka 
musisoi kosketinsoittimis-
sa ja hän myös laulaa. Isom-
paa kokoonpanoa tarvittaes-
sa ovat lisäkädet tarpeen ja 
silloin apuun tulevat kuu-
samolaiset muusikot Kari 

Tanssimusiikista vastaa
Tukkijätkät Kuusamosta

Alajuuma, Ville Pesonen tai 
Timo Puurunen. 

-Kun pitkästi toistakym-
mentä vuotta on tapahtumia 
kierretty, on sekaan mah-
tunut kaikenlaista muutos-
ta. Aiemmin keikkoja tehtiin 
ympäri Lappia, mutta nyky-
ään pyritään kiertämään 300 
km:n säteellä, yöksi kotiin 
-periaatteella, kertoo Timo 
Väisänen. Tanssikansan toi-
vemusiikista hän kertoo sen 

verran, että hidas valssi on 
toivelistalla joka keikalla ja 
kuuluu ohjelmistoon. Uute-
na paluutulokkaana on tans-
sijoitten toivelistalle tullut 
pitkän tauon jälkeen myös 
masurkka, joka niin ikään 
löytyy Tukkijätkien ohjel-
mistosta. Keikkakalenteri on 
Tukkijätkillä ollut täyteen 
myytynä koko kesän ajan 
ja Pudasjärvelläkin he ovat 
tanssittaneet yleisöä useam-

massa eri paikassa. Keikkoja 
riittää viikonloppuisin vielä 
pitkälle syksyyn. 

Venetsialaisissa saamme 
nauttia Tukkijätkien musii-
kista ja tanssia heidän tah-
dittamanaan Jyrkkäkoskella 
kokonaisen pitkän illan klo 
20.00 – 01.30.

Terttu Salmi

Tukkijätkät ovat esiintyneet muun muassa Heterpirtillä. Viime vuonna heillä oli kokoon-
pano Jukka Honka, Vilho Pesonen ja Timo Väisänen. 

Pudasjärveläinen Mervi 
Loukusa voitti viime vuon-
na Venetsialaisissa 500 eu-
ron matkalahjakortin. Lou-
kusa kertoo, että ei ole ihan 
varmaa, kenen lippu voitti, 
kun pääsylippu toimi arpa-
na ja hän osti niitä neljä en-
nakkoon. 

– Matkaa ei tarvinnut pal-
jon miettiä kun saatiin mat-
ka puolison kanssa yhdessä 
750 eurolla. Minulle viime 
huhtikuussa toteutettu mat-
ka oli ensimmäinen aurinko-
matka. Kulttuuriinkin ehdit-
tiin tutustua ihan mukavasti. 
Vuokrattiin auto kolmek-
si vuorokaudeksi ja kierrel-
tiin Rhodoksen saarta pitkin 
poikin. Ihan eteläkärjessä ei 
käyty, mutta oli sitä jo siinä-
kin näkemistä, Loukusa ker-
too antoisasta matkastaan.

 Mervi lensi puolisoi-
neen lomakohteeseensa vii-
me huhtikuun sunnuntaina. 
Siellä oli sattumoisin menos-

Venetsialaismatkalahjakortilla ensimmäinen aurinkomatka
sa ortodoksinen pääsiäinen 
ja maanantaina kaikki liik-
keet oli suljettuina. Silti riitti 
hyvin ohjelmaa vanhan kau-
pungin katselussa ja muu-
tenkin tutustuttiin paikka-
kuntaan.

Kiitokset järjestelyistä 
Loukusa haluaa antaa myös 
Pudasjärven Matkailulle. 
Pientä hämminkiä aiheutui 
ennen matkaa kun samaan 
aikaan Pudasjärven matkai-
lu siirtyi uudelle omistajalle. 
Uusi omistaja Juha Schrode-
rus ei tiennyt matkalahjakor-
tista, mutta matka järjestyi 
mukavasti siitä huolimatta.

– Seuraavaksi lähdetään 
reissuun koko perheen voi-
min. Tarkkaa aikaa ei ole 
vielä päätetty, mutta jos ar-
valla taas voitetaan, niin sil-
loin voidaan lähteä hyvinkin 
pian reissuun, Mervi Lou-
kusa naurahtaa. (er)

Ensimmäisenä matkapäivänä tutustuttiin vanhaan 
kaupunkiin. Vanhan kaupungin muurit taustalla.

Mervi Loukusa ensimmäisellä aurinkomatkallaan yhdessä puolisonsa Juha Luoman kanssa. 

Lindos on Rodoksen antiikin aikainen 
kaupunki, josta löytyy paljon kauppo-
ja sekä muutama kylpyläkin. 

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Valmistumisjuhlat,
Rippijuhlat, 
Kellot, korut, kihlat,
Kalevala-korut

Suomen Kelloseppäliitto
ry:n  jäsenliike

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

MUISTAMISET

75 vuoden kokemuksella

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

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

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

JOKAISELLE JOTAKIN!

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot, Askartelutarvikkeet, 
Pelit, Lelut, ... ja Paljon Muuta!

Tervetuloa
edullisille ostoksille!

Pudasjärven Hautaustoimisto
ja Kukka Ky, Pihlaja 

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

Ma-To  9 - 17
Pe  9 - 18
La  9 - 14
Su  10 - 14

	•	autOMaaLauKSEt
	•	KOLarIKOrJauKSEt
	•	LaSINVaIhDOt
	•	VaKuutuSyhtIöIDEN	työt
	•	traILErIN	VuOKrauS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
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Pudasjärven
apteekki

Apteekki Sinua varten
vuodesta 1884

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789

4318

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%

Pudasjärvi
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT METALLIROMUT

MYÖS REKISTERISTÄ POISTOT JA ROMUTODISTUKSET

PUH. 0400 253 358
ROMU-UKKO Oy

•	 Kaivuutyöt
•	 Pihatyöt
•	 Koneurakointi

•	 Maa-aines-
 kuljetukset
•	 Lumityöt

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi

Teuvo Ojala  0400 388 557
Kari Ojala  0400 131 557

Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:
 - uusien yritysten perustamiset
 - yritysmuotojen muutokset
 - kirjanpidot
 - veroasiat
 - palkanlaskennat
 - muut toimistopalvelut

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08-822330 / 040-7301513

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Venetsialaisiin lauan-
taina 25.8. järjestetään 
maksuton nonstop –
kuljetus Nevakiven 
linja-autolla.  Lähtö-
pysäkki on Kurenalla 
Oikopolulla ja pääte-
pysäkkinä on Jyrkkä-
kosken yläportti. Kyy-
ditykset alkavat kello 
19.45. Myös matkan 
varrelta on linja-auto-
pysäkeiltä mahdollista 
nousta kyytiin.  Jyrkkä-
koskelta paluu tapah-
tuu myös nonstoppina, 
ja tilaisuuden päätty-
essä tarpeen edellyttä-
mällä tavalla. Viimei-
nen kuljetus arvellaan 
lähtevän takaisin kel-

Venetsialaisten liikenne ja pysäköinti
lo 2.00. 

Henkilöautojen py-
säköintipaikkana on 
huvialueen viereinen 
soramonttu. Asunto-
autoilla on mahdollista 
pysäköidä huvialueen 
läheisyydessä oleval-
le tenniskentälle.  Hu-
vialueen läheisyyteen 
yläportille voivat kul-

Kurenalus;
Oikopolku

lähtö kello
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
¾ tunnin tauko
23.55
00.15
01.00
01.30
02.00

Jyrkkäkoski;
pääportti

lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
24.00
00.30

Venetsialaisten kuljetusaikataulu
Lauantai 25.8.2012

Esko Viitala on vastannut liikennejär-
jestelyistä kaikissa Venetsialaisissa. 

kea ainoastaan kulje-
tuksesta huolehtiva 
linja-auto, taksit sekä 
viranomaiset. 

Muistutamme 
myös, että tilaisuus on 
K18 ja tapahtuma-alu-
eelle ei saa tuoda omia 
alkoholijuomia.

LC Pudasjärvi

LC Pudasjärven neljättä ker-
taa järjestämät Venetsialaiset 
lauantaina 25.8 ovat vuosi 
vuodelta kasvaneet yleisön 
suureksi suosikiksi kesäkau-
den päätösjuhlana.

Pudasjärven Urheilijat 
ovat erittäin tärkeä yhteis-
työkumppani Venetsialais-
ten järjestämisessä kuten 
kahtena aikaisempanakin 
vuotena. Urheiluseura tarjo-
aa upeat, uudistetut puitteet 
Jyrkkäkoskella valaistuk-
sineen, koristeluineen sekä 
tarjottavineen. Pudasjärven 
Urheilijoitten puheenjohta-
ja Seppo Sammelvuo ker-
too, että huvialuetta on tänä-
kin vuonna uudistettu, mm. 
tanssilavaa on ehostettu ja 
värivalot laitettu, sisätiloja 
on maalattu ja laitettu uudet 
verhot, WC:t on uusittu ja te-
rassi rakennettu.

-Tämän vuoden Venetsia-
laisten teemana on hyvä lä-
hiruoka, johon on oikein eri-
tyisesti panostettu. Ruoka 
tulee Niemitalon Juustolalta. 
Ammattikokit valmistavat 
ruoan paikan päällä. Vaihto-
ehtoina on kala- tai liha-an-
nokset, valaisee Sammelvuo. 

Venetsialaisviikonloppu 
alkaa perjantaina nuorten 
Venetsialaisilla, jossa on dis-
co upeine valoloistoineen ja 
kioskitarjoiluineen. Alkoho-

Lähiruokaa, hyvää juotavaa ja musiikkia
litarjoilua ei ole perjantai-il-
tana. Lauantaina jatketaan 
lasten Venetsialaisilla klo 12-
14. Viikonloppu huipentuu 
lauantai-iltana varsinaisiin 
Venetsialaisiin jonne on kes-
kustasta nonstop linja-auto-
kuljetus klo 19.45 alkaen. 

Tanssilavan puolel-
la juhlijoita viihdyttää kuu-
samolainen tanssiorkeste-
ri Tukkijätkät. Trio aloittaa 
soittamisen klo 20. Lisäk-
si lauantaina yleisöä laulat-
taa Maran karaoke, vetäjänä 
maestro itse Martti Huttu-
nen. Revontuli discossa on 
koko ajan myös mukaansa 
tempaavaa musiikkia. Dis-
cossa on baari ja lisäksi alu-
eelta löytyy muitakin juo-
mapisteitä. Jyrkkäkoskelta ei 
löydy nostoautomaatteja, jo-
ten juhlijoiden kannattaakin 
varata käteistä mukaansa, 
mikä myös nopeuttaa pal-
velua.

Jyrkkäkosken Huvialue 
on upeassa värivalaistuk-
sessa pimenevän illan kun-
niaksi ja kaikille löytyy taa-
tusti mieluisaa illanviettoa 
hyvän musiikin ja ruuan pa-
rissa. Juhla-illan hämäräs-
sä saamme jälleen ihailla 
Pudasjärven Urheilijoitten 
luovuutta aidon venetsia-
laistunnelman aikaansaami-
sesta, kun tulet palavat vet-
ten päällä ja kokko syttyy 
puolen yön aikoihin.

Suosittu laulattaja
Pudasjärveläisille jo hyvin 
tutuksi tullut Martti ”Mara” 
Huttunen tulee jälleen lau-
lattamaan juhlaväkeä Ve-
netsialaisiin. Maran Karaoke 
on saanut alkunsa jo vuonna 
1996, joten voimme puhua 
lujasta ammattilaisesta tällä 
musiikin saralla. Oulusta kä-
sin toisen työn ohella yksin 
toimien karaoke-iltoja vetä-
vä Martti Huttunen keikkai-
lee aktiivisesti erilaisissa ti-
laisuuksissa. 

–Pääsääntöisesti  kara-
okea lauletaan ravintolois-

Kokko odottaa vielä sytyttämistä, mutta värivalot loistavat 
jo ennen sitä Jyrkkäkosken näköalatasanteella.

Martti ”Mara” Huttunen on 
tuttu laulattaja Jyrkkäkos-
ken karaokepisteessä.

Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo on ollut aktiivisella otteella johtamassa Jyrkkä-
kosken huvialueen kehittämistä viime vuosien aikana. 

sa, mutta kesäisin työllis-
tävät jonkin verran myös 
tanssilavat kuten tulevana 
lauantaina Pudasjärvelläkin. 
Karaokemusiikki on moni-
puolista ja solistit muuttu-
vat jatkuvasti, joten illat ovat 

hyvin eläviä ja nähtäväs-
ti työ on tullut tehtyä hyvin 
kun saan jälleen tulla Pudas-
järvelle, summaa työrupea-
maansa Mara itse.

Terttu Salmi

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!
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Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi
0207 890 450

Palvelemme  
Arkisin   8-21
Lauantaisin  8-18
Sunnuntaisin 12-18

Edut voimassa K-supermarketeissa 2.8.-5.9.2012

Valiojogurtti
MAUSTETUT JOGURTIT
175-200g

Estrella
SIPSIT
275-300g

Riitan Herkku
METRIPIZZAT
750g

Oolannin
PYTTIPANNU JA
LIHAPULLAPANNU
500g

Snellmann
KUNNON
NAKKIMAKKARAT
300-400g

III - OLUT
0,33 l tlk

J.R. 040 535 3247
T.R. 040 963 4830

Kaikenlaiset 
kiinteistöhuollot & konetyöt

ammattitaidolla

kysy
24h 0400 687 234

www.khriekki.fi

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
•	 Kappaletavarakuljetuksia
•	 Kaivuutöitä	5.5	ton
 telakoneella (näppärä pihakone)
 -pihatyöt
 -jätevesityöt
 -imeytyskentät
•	 Maa-ainestoimituksia
 -sorat
 -murskeet
 -mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
puh. 0400 624 496

Kaappi ja Levypalvelu yrit-
täjä Marko Rautiosta voisi 
käyttää mainintana peruslei-
jona. Rautio on 41-vuotias, 
perheessä on vaimo ja kak-
si lasta. Lionsklubiin pääsee 
vain kutsun kautta, jonka 
jälkeen jäsenyysasiaa käsi-
tellään paikallisessa klubis-
sa. Jäseneksi pyrkivän täy-
tyy täyttää kansainvälisesti 
määritellyt kriteerit, jotka 
voisi kiteyttää yhdellä sanal-
la, nuhteeton.

–Jonkin verran leijona-
toiminnasta oli tietoa jo en-
nen kuin Jari Keskiaho kävi 
asiasta juttelemassa ja toi-
mi samalla kummina. Uu-
della jäsenellä on kummi, 
joka esittää kutsun, opas-
taa ja neuvoo tulokasta kai-
kin tavoin lioneitten palve-
lutyöhön, käytäntöihin ja 
toimintatapoihin. Helppoa 
ja vaivatonta hyvän opas-
tuksen avulla oli päästä jär-
jestöön sisälle. Tietenkin 
ensimmäinen kokoontumis-
kerta jännitti, mutta klubissa 
oltiin avoimia, huomaavai-
sia ja ystävällisiä. He otti-
vat minut kyllä todella ystä-
vällisesti vastaan. Tuli tunne 
kuin olisi mennyt vanhojen 
kavereiden mukaan.

Mielellään vapaaehtoisessa
palvelutyössä mukana

Lionit kokoontuvat ker-
ran kuussa paikallisesti ja 
toimivat aktiivisesti erilai-
sissa hyväntekeväisyyskam-
panjoissa. Osa niistä on pai-
kallisia ja osa kansainvälisiä 
hankkeita. 

Kokoukset on mukavia 
tapahtumia. Ensin keskus-
tellaan viralliset jutut alta 
pois ja sitten keskustelu on 
vapaampaa. Suuriinkin kan-
sainvälisiin hankkeisiin on 
osallistuttu avustamalla. 
Paikallisesti suurin voimain-
ponnistus on Venetsialaista-
pahtuma. Oppilasvaihdon 
arvelen olevan toisena. Siinä 
leijonat kustantavat nuoren 
kaikki kulut oppilasvaihdon 
aikana. Toinen erittäin tär-
keä toiminta on nuorisotoi-
minta ja huumevalistus. 

Lionstoimintaan kuuluu 
myös ladyosasto, jossa puo-
lisot touhuavat omia juttu-
jaan. Yleensä naisilla on oma 
kokouksensa samaan aikaan 
kuin miehilläkin ja näin toi-
minta tutustuttaa myös per-
heet toisiinsa ja sitouttaa 
yhdeksi suureksi ystäväper-
heeksi. 

-Kaikki sosiaalinen kans-
sakäyminen on lähellä sy-
däntäni ja työskentelen 

mielelläni yhteisissä tapah-
tumissa sellaisessa paikassa, 
jossa pääsee olemaan ihmis-
ten kanssa tekemisissä. Vii-
me vuonna olin Venetsialai-
sissa ensimmäistä kertaa ja 
toimin liikenteenohjaajana.

Harrastuksenaan Rautio 
luettelee moottori- ja polku-
pyöräilyn, metsästyksen ja 
kalastuksen. Talvella lasket-
telun. 

–Vapaa-ajalla tulee har-
rasteltua noita kaikkia. Kuu-
si- ja 10-vuotiaat pojat ovat 
innokkaita kalamiehiä ja se 
on harrastus, jossa veden ää-

relle pääsee nopeasti. Kesäl-
lä mökillä pojat pääsevät tut-
kailemaan luontoa läheltä ja 
hyvin niillä siellä aika kuluu 
kuuhnatessa. 

– Lionsien moninaiset tal-
koot tapahtuvat usein ulko-
tiloissa ja ulkona viihtyvä-
nä olen mielellään touhussa 
mukana. Mukavahan siel-
lä on porukalla touhuta yhtä 
ja toista sakilla, etenkin kun 
saatu tuotto ohjautuu lyhen-
tämättömänä paikkakunnan 
ihmisten hyväksi.

Erkki Riihiaho

Marko Rautio kokee leijonatoiminnan mielekkäänä.
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LC Pudasjärven leijonat 
puolisoineen kokoontuivat 
nuijanluovutustilaisuuteen 
Koillis-Golfin kentälle tors-
taina 9.8. 

Viime kauden klubipre-
sidentti Seppo Kukka luo-
vutti nuijan ja käädyt kulu-
van kauden presidentille Jari 
Keskiaholle, joka totesi saa-
neensa suuren kunnian ja 
astuneensa Kukan jälkeen 
isoihin saappaisiin. Lupa-
si yrittää selvitä tilanteesta 
kunnialla.

Tilaisuuden jälkeen Koil-
lis-Golfin isäntä Pekka Kin-
nunen piti esitelmän gol-
falueen syntyhistoriasta, 
tämänhetkisestä tilasta ja tu-
levaisuuden suunnitelmis-
ta, jonka jälkeen päästiinkin 
tosi toimiin. Kinnusen joh-
dolla klubilaiset tutustuivat 
golfvälineisiin ja -perustei-
siin ja tutustuivat itse peliin. 
Radalla tapahtuneen tutus-
tumisen jälkeen alkoi vapaa-
muotoinen metsägolfturna-
us, jossa pelivälineinä oli 
sählymailat, oksat ja kävyt. 
Turnauksen voittaja jäi hie-
man epäselväksi. (er)

Kukka luovutti leijonien nuijan Keskiaholle
Seppo Kukka luovutti 
Pudasjärven Leijonien 
nuijan Jari Keskiaholle.

Leijonat ladyineen yhteiskuvassa nuijanluovutustilaisuudessa.

Pelin tiimellyksessä

metsäpalvelut

• Metsäsuunnitelmat
• Myrskytuhoarviot ja tila-arviot
• Veropalvelut
• Suometsien hoito
• Metsätiet
• Tiekuntien hallintopalvelu
• Yksityistieasiat
Metsäpalvelut Pudasjärvi-Ii
Pudasjärvi
Hänninen Juha  0400150144
Ihme Hannu  0401953019 
Ii, Yli-Ii
Kaisto Päivi  0400266063
Kangas Ari  0407618768
Onkalo Pekka  0405272670

Sähköposti: etunimi.sukunimi@metsakeskus. 

METSÄKESKUKSESTA 
ASIANTUNTEMUKSELLA

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
www.PIENKONEHUOLTO.FI

LC Pudasjärvellä on vuoden 
mittaan runsaasti palvelu-
toimintaa. Talvella oli pari-
na iltana katoilta lumen pu-
dotustalkoot hikinen urakka. 
Ensin kokoonnuttiin lio-
neissa myös pitkään toimi-
neen Eino Riekin Varsitien 
varressa olevalle omakoti-
talolle ja pudotettiin talon 
ja piharakennuksen katol-

ta lumet. Seuraavana päivä-
nä maaliskuun alun torstaina 
oli huomattavasti suurempi 
urakka Pienkonehuolto Kes-
kiahon hallin katolta lumen-
pudotukset, jossa lion Jan-
ne Moilanen kiikutti kahvit 
termospullossa katolle ja il-
mastointipiipun nokka toi-
mi pöytänä hikisen urakan 
välillä. 

Urakan jälkeen talkoo-
laiset Riekin pihalla lumi-
kolineen vasemmalta Ka-
lervo Koivu, Seppo Kukka, 
Eero Ahonen, Antti Pesälä, 
Jari Keskiaho, Janne Moila-
nen, talon isäntä Eino Riekki 
ja Teuvo Perätalo. Kuva Hei-
mo Turunen, joka myös oli 
talkoissa.

Lionit lumenpudotustalkoissa
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UUSIA RIVITALOASUNTOJA
KAUPUNGIN KESKUSTAAN, IIJOEN 
LÄHEISYYTEEN
Kauralankuja, Pudasjärvi

AS OY PUDASJÄRVEN RANTAKUJA
RAKENNUSLIIKE ASUNTOINSINÖÖRIT OY rakentaa 
yksilöllisiä rivitaloasuntoja Kauralankujalle.

Asunnot valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Kaikkiin asuntoihin tulee korkeatasoinen varustelutaso. 

Jos suunnittelet asunnon hankintaa, tule varaamaan omasi!

Huoneistot pinta-ala myynti- velaton
  hinta myyntihinta_______________________________________
2h+k+ph+s+va 60 m² 65.396,-     129.600,-
3h+k+ph+s+va 70 m² 72.095,-  147.000,-

ESITTELY JA MYYNTI
Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2

puh. 08-822139

OY

ASUNTOINSINÖÖRIT
RAKENNUSLIIKE

Oletko ilman rahaa?
Mielenkiintoista, jatkuvaa työtä tarjolla.

Palkkaa joka viikko.
Tarvitset toimintaan oman auton.

Lähemmin puh. 040 843 5550

Pudasjärven
Matkailu Oy

puh. 08 - 823400
Romekievarintie 1

93280 Syöte
keskusvaraamo@isosyote.fi

nettivaraukset 24h

www.syote.net

8.9. Anne Mattila
Karaoke & disco Snapsibaarissa

15.9 Romeot
Karaoke & disco Snapsibaarissa

22.9. Meiju suvas
Karaoke & disco Snapsibaarissa

29.9  Crystal
Karaoke & disco Snapsibaarissa

Hotelli iso-syötteen 
syyskuun tanssit

Suomen Lions-Liiton vuosi-
kokous pidettiin Jyväskyläs-
sä 8.-10.6. Järjestön puheen-
johtajaksi kaudelle 2012-2013 
valittiin nykyinen varapu-
heenjohtaja, psykologi Sep-
po Söderholm Lappeenran-
nasta. Eniten kiinnostusta 
herätti varapuheenjohtajan 
valinta. Valituksi tuli tohto-
ri Asko Merilä Utajärveltä. 
L-piirin piirikuvernööriksi 
kukitettiin Matti Mälkiä Po-
siolta. Pudasjärveltä koko-
ukseen osallistui neljä lionia 
ja kolme puolison president-
ti Jari Keskiahon ja puoli-
so Mirjan johdolla. Myös 
naisklubi Hilimoista oli pai-
kalla kahden hengen edus-
tus. Kaikkiaan L-piiristä oli 
edustettuna 14 klubia. 

Kolmipäiväiseen koko-
ukseen osallistui yli 2.000 
osanottajaa. Vuosikoko-
us pidettiin uudessa mes-
su- ja kongressikeskus Pa-
viljongissa.  Siellä kaikki 
kokousjärjestelyt olivat on-
nistuneesti saman katon alla. 
Vain lippumarssia varten 
jouduttiin menemään ulko-
salle, mutta marssikin toteu-
tettiin arvokkaasti Paviljon-
gin pihapiirissä.

Kokouksen juhlapuhuja, 
2. kansainvälinen varapresi-
dentti, australialainen Barry 
Palmer ei mennyt lainkaan 
puhujakorokkeelle. Puheen-
sa aikana hän liikkui yleisön 
keskuudessa lähes kokous-
salin perälle saakka, ja hän 
esitti lionstoimintamme ti-
laan ja tulevaisuuteen liitty-
viä kysymyksiä, jotka suun-
nattiin aina suoraan sillä 

Retki vuosikokoukseen Jyväskylään

Lapin piirin vuosikokousosallistujat saapumassa koko-
uspaikalle. Edessä edellisen kauden piirikuvernööripari 
Tuula ja Terho Mäkimartti sekä nykyinen piirikuvernööri 
Matti Mälkiä tyttärensä Emman kanssa. 

Suomen Lions-Liiton puheenjohtajaksi valittiin Seppo 
Söderholm ja puoliso Helena ja tällä kertaa saatiin va-
rapuheenjohtajaksi pohjoisen edustaja Asko Merilä Uta-
järveltä. Puoliso Kaisu on käynyt myös Pudasjärvellä 
toimiessaan Suomen Maa- ja Kotitalousnaisten puheen-
johtajana ja tässä lehdessä on juttu Pudasjärven Maa- ja 
kotitalousnaisten vierailusta Merilän matkailuyrityksessä. 

Perinteisesti vuosikokous alkaa lippukulkueella, jossa Pudasjärven klubi oli hyvin edus-
tettuna. Vuokko ja Kim Ulander, Mirja ja Jari Keskiaho ja Virpi ja Arto Liikanen. Lisäksi 
Pudasjärveltä kokouksessa oli mukana lion Heimo Turunen. 

hetkellä edessä olleelle hen-
kilölle, joka ilmaisi halunsa 
vastata.

Kokouksessa esiteltiin 
klubikyselyn tulokset, jonka 
perusteella Suomen leijonien 
arvot ovat

palveluhalu, talkoohenki, 
paikallisuus, luotettavuus, 
ihmisläheisyys sekä tavoi-
tearvona kansainvälisyys.  

PID Harri Ala-Kuljulle 
annettiin kannatustodistus 
kansainväliseksi varapresi-
dentiksi kausille 2012-2014. 

Suomalaisen valintaa kan-
sainväliseksi varapresiden-
tiksi pidetään realistisena 
tavoitteena Hampurin kan-
sainvälisessä vuosikokouk-
sessa 2013.

PCC Jouko Ruissalo esit-
teli tulevalla kaudella järjes-
tettävät arpajaiset, joita myy-
dään lioneille helmikuuhun 

2013 saakka. Tuotto käy-
tetään kokonaisuudessaan 
nuorisoaktiviteettiemme tu-
kemiseen.

Suomen Lions-liiton vuo-
den 2013 vuosikokous pide-
tään Heinolassa 8.-9.6.2013. 

Heimo Turunen

Leijonatoimintaan kuuluu 
myös toimintaa puolisoille. 
Viime toimintakauden vii-
meisessä kokouksessa tou-
kokuussa Kurenkoskessa 
kukitettiin uusien Pudasjär-
ven lioneitten puolisot Satu 
Piri-Tihinen, Eila Lahti-
nen, Virpi Liikanen ja Anit-
ta Ojanperä. (ht)

Puolisoille ruusut
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Jotta onnistuisit kerralla.

ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00
su suljettu
Puh.  020 752 8260

TERVETULOA ELOMARKKINAPÄIVILLE
PERJANTAINA KLO 9-16
KONEET ESILLÄ: Paikalla konemyyjät Timo ja Vesa

LOPUT RUOHONLEIKKURIT, VENEET JA PERÄMOOTTORIT PÄIVÄN HINTAAN!

Tulikivi-
edustaja 
paikalla

klo 10-16!

Biofarmin
edustaja paikalla!

Tule kysymään 
koirien, kissojen ja 

hevosten
ruokinnasta!

Varastohylly
Metallinen, 4 tasoa,
kantavuus 20 kg,
mitat 150 x 75 x 30cm

17,90

Erä	työkalupakkeja	
alkaen

10,-
Vaellussukka ja liikuntasukka 
Forrest
Huippusukkaa edullisesti kaikkeen 
liikkumiseen!

10,-      4 paria      

Supertrade T-paita
2 kpl paketissa musta/
valkoinen, koko: S, M, 
L, XL, XLL

Mini GPS
 - korkeus - ja pituusastenäyttö,      
    taustavalolla
- tallentaa enintään 16 sijaintia
- tarkkuus +/-10M
- kiinteä ladattava akku

29,40

Sähköinen	kompassi	retkeilijälle	
- kalastajan ja marjastajan edullinen  
  lisäturva suunnistamiseen
- näyttää kulkusuunnan asteen
  tarkkuudella
- kello, kestoparisto ja ripustus-      
  koukku
- säänkestävä ja taustavalolla

Sähköinen	Barometri	retkeilijälle
- kalastajan toivelahja, valvova barometri
- barometri voidaan asettaa hälyttämään  
  ilmanpaineen muutoksiin, jolloin kalat   
  liikkuvat ja ovat hyvällä syönnillä
- mukana on myös LÄMPÖMITTARI
- mittatarkkuus +/- 2 mbar
- luotettava SÄÄENNUSTE jopa 24H  
  päähän
- kello, kestoparisto ja ripustuskoukku
- säänkestävä ja taustavalolla

10,-

WECKMAN - PELTIKATTOTARJOUSLASKENTA
ota mitat tai piirustukset mukaan,
saat mainion markkinatarjouksen! 

Loput grillit ja
puutarhakalusteet

-30%

TERVETULOA!

Kärcher	imevä	höyrypuhdistin	SV	1802
Monipuolinen höyryimuri soveltuu
kaikenlaisten kodin pintojen puhdistukseen
kuten lattiat, kaakelit, ikkunat, peilit ja
matot. Monipuolisesta varuste-
valikoimasta löytyy oikea suulake
joka kohteeseen. Imuroiminen,
höyryllä puhdistaminen ja
kuivaaminen kaikki samalla
kertaa. Hygieenistä puhtautta
ilman kemikaaleja. Jättää
puhdistetun pinnan
kuivaksi

545,-

Kärcher-
edustaja 
paikalla!

Lisää ajankohtaisia takka- ja liesitarjouksia
kotiin ja loma-asunnolle meiltä markkinapäivänä. 10,-

4,90     2 kpl / pkt      

kuva viitteellinen

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Konekauppa: Vesa  Huhta 040 538 9626
Konekauppa/maatalous:

Timo Ahonen 040 587 0856

Hinnat alkaen
21,90 €
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Minut valittiin Pudasjärven 
Lions Clubin nuorisovaih-
toon ulkomaille ja onnekse-
ni lähdin Italiaan, jonne olin 
myös hakenut. Vietin siel-
lä unohtumattomat kolme 
viikkoa heinäkuussa, ensin 
kaksi viikkoa eri perheissä ja 
viikon leirillä.

Heinäkuun ensimmäise-
nä päivänä halatessa äitiä-
ni Oulunsalon lentokentällä 
tajusin lähteväni oikeasti yk-
sin toiselle puolelle Euroop-
paa. Matka pohjois-Italiaan 
oli mutkikas, sillä minulla oli 
kolme lentoa, mutta onnek-
si kaksi niistä lensimme yh-
dessä toisen tytön, Emilian 
kanssa. Lennot myöhästeli-
vät myrskyjen takia ja Mün-
chenissä sain kokea elämäni 
hurjimman juoksun portilta 
toiselle. Viivästyksistä huoli-
matta perhe oli lentokentällä 
vastassa toivottamassa mi-
nut tervetulleeksi kotiinsa. 
Heti perille päästessä Italian 
kuumuus yllätti ja 39 asteen 
helteissä olikin suomalaisel-
la totuttelemista.

Ensimmäisen viikon vie-
tin Bolognan lähellä vuoris-
tossa sijaitsevassa, pienessä 
kylässä nimeltä Silla. Siellä 
asuin isäntäperheessä, johon 
kuuluivat vanhemmat Gio-
vanna ja Renzo sekä lapset 
14-vuotias Maria ja 16-vuo-
tias Francesco. Perhe vei mi-
nut alueen nähtävyyksiin, 
kuten lähes kahden kilomet-
rin korkuiselle vuorelle, Cor-
no alle Scalelle katsomaan 
vesiputouksia ja tutustutti 
minut italialaiseen ruokaan 
valmistamalla joka päivä 
herkullista pastaa. Mieleeni 
painui erityisesti vierailu Al-
var Aallon suunnittelemas-
sa, modernissa kirkossa Rio-
lassa. Vietimme paljon aikaa 
viereisessä kaupungissa las-
ten ystävien kanssa ja siellä 
sain uusia kavereita. Tapa-
sin myös kaksi tyttöä, Yu-
kin Belgiasta ja Victorian Ka-
nadasta, jotka olivat tulossa 
samalle leirille. Isäntäper-
heemme tunsivat entuudes-
taan, joten kävimme kaikki 
yhdessä Firenzessä ja Bolog-
nassa. Firenzessä olisimme 
menneet katsomaan David-
patsasta, mutta kahden tun-
nin jonojen takia tyydyimme 
ulkona seisovaan kopioon. 
Sen sijaan kävimme San 
Marcon museossa, missä oli 
vaikuttavia freskoja. Fran-
cescolla oli konservatorion 
pääsykokeet Bolognassa, jo-

Matkakertomus - Lions nuorisovaihto
ten lähdimme sinne jo ai-
kaisin aamulla. Bolognassa 
näimme mm. länsimaiden 
vanhimman yliopiston, jos-
sa myös Renzo oli opiskellut 
historiaa ja kirjallisuutta.

Viikko vuoristossa kului 
nopeasti, ja seuraavaksi mat-
kustin junalla Yukin kans-
sa Parmaan, missä meitä oli 
vastassa 70-vuotias Carla. 
Lähdimme saman tien au-
tolla Lericiin länsirannikol-
le koko viikoksi Carlan lo-
ma-asunnolle, josta oli vain 
viiden minuutin kävelymat-
ka meren rannalle. Peril-
lä maisemat olivat upeat, ja 
tunsimme Yukin kanssa ole-
vamme todella onnekkaita, 
kun pääsimme näkemään 
kaksi täysin erilaista osaa 
Italiasta. Ainoa haaste vii-
kossa oli se, ettei Carla pu-
hunut tai ymmärtänyt ollen-
kaan englantia. Yuki pystyi 
kuitenkin kääntämään itali-
aa minulle aika paljon, kos-
ka hänen äidinkielensä on 
ranska, jossa on paljon yh-
teisiä sanoja italian kielen 
kanssa. Minäkin ymmärsin 
hiukan, koska olen opiskel-
lut ranskaa vuoden. Perussa-
nastoa opin nopeasti, ja siitä 
olikin hyötyä. Saimme har-
joitella lisäksi kansainvälis-
tä elekieltä ja ilmaisutaitoa, 
joilla oikeastaan pärjäsi ih-
meen hyvin. Carla oli nuo-
rekas ja huolehtiva, ja järjesti 
meille mielekästä ohjelmaa. 
Hän vei meidät Luccaan ja 
Forte dei Marmiin päiväret-
kelle ostoksille ja katsomaan 
nähtävyyksiä, ja Lericissä 
kävimme katsomassa ilotu-
lituksia, tutustuimme hänen 
naapureihinsa, sekä uimme 
paljon meressä. Tapasimme 
myös samalle leirille tulevan 
virolaisen Lauran, ja lähdim-
me hänen kanssaan päiväksi 
kiertämään laivalla Cinque 
Terreä, joka on kuuluisa vii-
den kylän rypäs merellä. Se 
oli mahtava retki vaikutta-
vissa maisemissa. Viimeise-
nä iltana menimme uudes-
taan yhdelle Cinque Terren 
kylistä, Monterossoon, viet-
tämään aikaa ja kuuntele-
maan laulukonserttia. 

Campo Emilia 
kansainvälinen 
nuorisoleiri
Lericissä olisin viihtynyt pi-
dempäänkin, mutta olin in-
noissani kansainvälisestä 
nuorisoleiristä, joka oli vie-
lä edessä. Carlakin tuli mu-
kaamme neljäksi päiväksi. 
Leiri oli nimeltään "Campo 
Emilia", ja se pidettiin Par-
massa, missä yövyimme San 
Benedetton koulun asunto-
lassa. Nuoret olivat iältään 

16-18-vuotiaita, ja meitä oli 
23 leiriläistä 19 eri maasta, 
mm. USA.sta, Turkista, Bra-
siliasta, Ruotsista ja Saksas-
ta. Vaikka Suomesta oli mi-
nun lisäkseni toinen tyttö, 
huomasin olevani kaikkein 
pohjoisimmasta paikasta ko-
toisin. 

Leirin ohjelma oli mie-
lenkiintoinen, mutta aika 
tiukka. Ensimmäinen ilta 
kului tutustuessa muihin 
leiriläisiin, syöden illallista 
ja kuunnellen järjestyssään-
nöt ja muut ohjeet. Jokainen 
sai neljä keltaista leiripaitaa, 
joita pidettiin yleensä vie-
raillessa nähtävyyksiä ja il-
lallisilla. Aamulla meillä oli 
aikainen herätys, koska läh-
dimme Bolognaan leirin 
avausseremoniaa varten. Se 
pidettiin Lions Clubin koko-
uksessa erään hotellin suu-
ressa salissa, ja meidän täy-
tyi kaikkien kävellä oman 
maan lipun kanssa kansallis-
laulun soidessa lavan eteen. 
Sieltä bussi vei meidät Ferra-
raan, missä teimme kaupun-
kikierroksen pyöräillen, ja 
kävimme pelaamassa golfia.

Sunnuntaina pääsimme 
kiipeilemään puissa ja jou-
siampumaan seikkailupuis-
tossa. Puisto sijaitsi vuoris-
tossa, missä oli mukavan 
viileä kaupungin kuumuu-
den jälkeen, ja leiriläiset in-
nostuivat kiipeilystä 11 met-
rin korkeudessa erilaisia 
ratoja pitkin. Söimme illalli-
sen hienossa, Michelin-täh-
tiä ansainneessa ravintolas-
sa. 

Maanantaina kiersimme 
Parman keskustan nähtä-
vyydet, minkä jälkeen pää-
simme golfklubin altaalle 
rentoutumaan ja pelaamaan 
pelejä yhdessä. Illalla me-
nimme vielä keskustaan syö-

mään pizzaa ja kävelemään 
kaupungilla. 

Tiistain ohjelmaan kuu-
luivat käynti Torrechiaran 
linnassa sekä kinkku- ja kil-
pa-autotehtailla vierailu. 
Kinkkutehtaalla meille esi-
teltiin, miten Parman kuu-
luisaa prochiuttoa valmis-
tetaan, ja lopuksi pääsimme 
syömäänkin sitä. Dallaran 
kilpa-autotehdas oli eniten 
poikien mieleen, mutta ty-
töt riemastuivat päästes-
sään vielä sen jälkeen Fiden-
zaan shoppailemaan. Illalla 
pidimme esityksiä koulun 
suuressa teatterisalissa. Jo-
kaisen täytyi esitellä oma 
maansa, kaupunkinsa ja it-
sensä. Muut leiriläiset oli-
vat kiinnostuneita Suomen 
kylmistä ja pimeistä talvista 
sekä revontulista, ja minus-
takin oli kiinnostavaa kuul-
la toisten maista ja kulttuu-
reista.

Retki Venetsiaan
Yöunet jäivät vähäisiksi, 
mutta onneksi bussissa mat-
kalla Venetsiaan saimme nu-
kuttua hieman lisää. Perillä 
vaihdoimme bussin venee-
seen, jossa meillä oli opas 
mukana. Kävimme kahdel-
la saarella matkalla keskus-
taan, ja näimme lasin val-
mistusta, mistä Venetsia on 
kuuluisa. Keskustaan pääs-
tyämme jalkauduimme ja 
saimme kulkea omissa ryh-
missä. Venetsiasta palasim-
me Parmaan vasta kello 23, 
ja menimme vielä illallisel-
le ravintolaan, mikä tuntui 
minusta oudolta. Italialai-
set syövät yleensä muuten-
kin myöhemmin kuin suo-
malaiset. 

Torstaina meillä oli opas-
tettu kierros Barillan val-
tavassa keksi- ja pastateh-

taassa, missä pääsimme 
katsomaan keksien valmis-
tusta ja näimme 100 m pit-
kän uunin. Saimme noin 1,5 
kiloa tuotteita mukaan ja jat-
koimme matkaa Veronaan, 
historialliseen kaupun-
kiin, missä meillä oli yhtei-
nen opaskierros toisen leirin 
kanssa. Nähtävyyksistä voi-
si manita Julian parvekkeen, 
joka oli aivan täynnä turis-
teja. Leirin vaikuttavin ko-
kemus oli ”Aida”-nimisen 
oopperan näkeminen Vero-
nan roomalaisajalla raken-
netulla amfiteatterilla au-
ringon laskettua. Vaikka en 
ymmärtänytkään italian kie-
lisiä lauluja, nautin upeas-
ta akustiikasta ja muutenkin 
näyttävästä esityksestä. 

Rentoutumista meren 
rannalla
Myöhäisen kotiinpaluun ta-
kia kaikki olivat väsynei-
tä, mutta perjantaina meil-
lä oli taas aikaa rentoutua. 
Matkustimme bussilla län-
sirannikolle meren rannal-
le, missä saimme makoilla 
aurinkoa ottaen, pelata pe-
lejä, veneillä ja uida meres-
sä koko päivän. Illalla meillä 
oli ”jäähyväisjuhlat”, johon 
kuului illallinen Lions Clu-
bin jäsenien kanssa ja disco. 

Lauantaina, leirin viimei-
senä päivänä, vierailimme 
vielä Parman kaupunginta-
lolla, minkä jälkeen shop-
pailimme ja pakkasimme 
haikeina matkalaukut läh-

tövalmiiksi. Sää oli suosi-
nut meitä koko matkan ajan, 
vasta viimeisenä päivänä sa-
toi vettä. Sade kesti vain pari 
tuntia, ja sillä aikaa katsoim-
me elokuvaa. Kun kaikki 
olivat pakanneet, pidimme 
grillijuhlat, söimme hyvin ja 
pelasimme pelejä yhdessä. 
Leirin johtaja piti päätöspu-
heen, ja purskahti kyyneliin 
kertoessaan, kuinka hauskaa 
hänellä oli kanssamme ollut. 
Hän myös jakoi palkinnot 
mm. epäonnekkaimmalle ja 
kauimpaa tulleelle leiriläi-
selle. Illanvietto jatkui yh-
dessä kaupungilla myöhään. 

Aamulla sanoessani hy-
västit leirin mahtavalle hen-
kilökunnalle en voinut pi-
dättää enää kyyneleitä. Leiri 
oli todella ohi, ja lentoken-
tällä halasin vielä muita lei-
riläisiä. Ne eivät olleet hel-
pot hyvästit, sillä osasta 
nuorista oli tullut hyvin lä-
heisiä toisilleen. Lupasim-
me pysyä yhteyksissä näi-
den uusien ystävien kanssa, 
ja niin me myös olemme teh-
neet. Suunnitelmissa olisi ta-
vata muita leiriläisiä vielä 
tulevaisuudessa. Matkalla 
ehti tapahtua paljon, pääsin 
näkemään toista kulttuu-
ria ja harjoittamaan kielitai-
toa. Haluan kiittää Pudas-
järven Lions Clubia elämäni 
ikimuistoisimmista kolmes-
ta viikosta, jotka sain kokea 
Italiassa!

Henna Ollila

Vuorella katsomassa vesiputouksia. Vasemmalta oike-
alle: Valentina (Yukin isäntäperheestä), Yuki Belgiasta, 
minä Henna Pudasjärveltä, Giovanna, Renzo ja Maria.

Lerici Italian itärannikolla.

Carla, Laura Virosta, minä ja Eugenia (Lauran isäntäperheestä).

Leiriläiset ja henkilökunta avausseremoniassa.

Pojat vastaan tytöt –peli 
jousiammunnassa. Leirin 
ohjaaja Chiara edessä ja 
taustalla turkkilainen Özgur 
ja bulgarialainen Martin.

Venetsiassa matkaa tehtiin veneellä.

Kävimme katsomassa oopperan nimeltä ”Aida” rooma-
laisajalla rakennetussa amfiteatterissa Veronassa.
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POWER AURINKOKENNO-
JÄRJESTELMÄ 12/50w

PYÖRÄ 20”

HONDA SKOOTTERI
50cc vm. 2012 hinta rekisteröitynä

PUUTARHAKEINU
+ PEHMUSTEET

SIIRRETTÄVÄ AURINKO-
PANEELI 13w
LATAUS-SÄÄTIMELLÄ VARUSTETTU 
+ TEHOKAS LEDVALAISIN

SUNWIND AURINKOVOIMALA
TÄYDELLINEN AURINKOVOIMA-
PAKETTI

LASTEN POLKUPYÖRÄ 12”

LASTEN KAHLUUALLAS
152 x 25cm

TRAMPOLIINI SUOJAVERKOLLA
HALK. 3m

HONDA PERÄMOOTTORI
15 hp SÄHKÖSTARTILLA vm. 2001

HOX! SAIMME LISÄÄ AIRAMIN 
KYLMÄLAUKKUJA!

ROTTINKI PUUTARHARYHMÄ

WASSERMANN PAINEPESURI
90 baaria

JUHLATELTTA
3 x 9

1390,-

1890,-
2190,-

3 kpl

49,-
89,-

2 kpl

129,-
179,-

1 kpl

249,-
1 kpl

190,-
2 kpl

895,-
1095,-

1 kpl

TYTTÖJEN POIKIEN

69,-

2 kpl 1 kpl

119,-
TYTTÖJEN POIKIEN

1 kpl 1 kpl

LOPUT!

10,-
13,90

199,-
299,- 2 ryhmää 1650,-

1 kpl

159,-
249,-
2 kpl

3 kpl

49,-

-50%ovh

LOPUT KRESS
SEKÄ TECHWAY
SÄHKÖTYÖKALUT
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TEKESIN rahoittaman Bio-
energian hankintalogistiikka 
Pohjois-Suomessa hankkeen 
johtoryhmä kokoontui Pu-
dasjärvellä 15.8. ja samalla 
julkistettiin Pudasjärven uu-
siutuvan energian kehitys-
hankkeen tuloksia. Paikal-
la olivat Oulun yliopistosta 
projektipäällikkö Aaro Tii-
likainen, tutkija Eero Kle-
metti ja vastuullinen joh-
taja,  professori Jari Juga, 
projektipäällikkö Tomi Si-
pola Kemi-Tornion ammat-
tikoulusta Torniosta. Pu-
dasjärveltä hankkeessa on 
tiiviisti mukana Ilkka Saa-
rijärvi ja kaupungin puo-
lelta hanketta on organisoi-
nut kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjä, joka toimi myös ti-
laisuuden juontajana. Osal-
listujina oli edustajia eri toi-
mijoista Pudasjärveltä muun 
muassa L&T Biowatista, eri 
hankkeista sekä kuljetusyrit-
täjistä. Saarijärvi ja Kälkäjä 
kertoivat, että Pudasjärven 
kaupungin suunnitelmis-
sa on laajentaa Heteharjussa 
haketerminaalialuetta siten, 
että sinne mahtuisi tulevai-
suudessa nykyisen L&T Bio-
watin haketerminaalin lisäk-
si useammankin toimijan 
hakkeen terminaaleja ja jopa 
haketettavan puun katettuja 

Terminaalit ja maantiejunat parantavat bioenergian kannattavuutta
kuivatustiloja. 

Keinoja bioenergian 
hankintalogistiikan 
parantamiseen
Tilaisuudessa selvitettiin, 
että puuenergian käyttö suu-
rissa energialaitoksissa, ku-
ten esim. Oulun Toppilas-
sa, on lisääntymässä ja uusia 
laitoksia suunnitellaan. Esi-
merkkeinä voidaan maini-
ta Kemin biodiesellaitos ja 
Mustikkamaan laitos Rova-
niemellä. Kasvu jatkuu myös 
pitkälle tulevaisuuteen, mi-
käli EU:n ja myös kansalliset 
tavoitteet vuodelle 2020 to-
teutetaan. Ongelmaksi muo-
dostuvat puuvarat, jotka si-
jaitsevat kaukana suurista 
käyttöpaikoista. Logistiik-
kakustannukset nousevat, 
vaikka puuta hyvin riittää-
kin. Näin esimerkiksi Pudas-
järven alueella, joka sijaitsee 
jo ”harmaalla” vyöhykkeellä 
ajatellen esimerkiksi Oulun 
Toppilan laitosten puuhak-
keen lisäkäyttöä. Kantohin-
taa energiapuulle ei tahdo 
jäädä, koska hankinta- ja 
kuljetuskustannukset syövät 
toiminnan kannattavuutta.

Oulun yliopiston talo-
ustieteiden tiedekunta on 
”Bioenergian hankintalo-
gistiikka Pohjois-Suomessa, 

PUULOG” tutkimushank-
keen yhteydessä selvittämäs-
sä tätä kysymystä Pudasjär-
ven ja Kuusamo-Taivalkoski 
alueen osalta. Tavoitteena 
on myös tunnistaa niitä kei-
noja, joilla pitkien etäisyyk-
sien logistiikkakustannuk-
siin voidaan vaikuttaa.  

Vuoden 2013 loppupuo-
lelle jatkuvassa työssä on jo 
tässä vaiheessa voitu tode-
ta, että nykyisillä toimintata-
voilla metsähakkeen hankin-
ta-aluetta ei kyetä juurikaan 
laajentamaan nykyisestä-
än. Uusien vaihtoehtojen et-
sinnässä on edetty rakenta-
malla simulointimallia, jolla 
puun kuljetuksia näillä alu-
eilla pyritään mallintamaan. 
Työn kestäessä lähtöole-
tuksiksi ovat varmistuneet 
terminaaliratkaisut, joilla 
etenkin hakekuljetusten kan-
nattavuutta voidaan paran-
taa. Mallissa tarkastellaan 
kahta terminaaliratkaisua, 
puuterminaali Kuusamossa 
ja bioenergiaterminaali Pu-
dasjärvellä.  Puuterminaalis-
sa käsiteltäisiin energiapuun 
lisäksi myös kuitu- ja saha-
puuta. Bioenergiaterminaali 
Pudasjärvellä keskittyisi pal-
velemaan haketoimituksia.

Vielä alustavien tulos-
ten perusteella on nähtävis-

sä, että olennaisia muutoksia 
bioenergian logistiikkakus-
tannuksiin pitkillä etäisyyk-
sillä saadaan vain ottamalla 
käyttöön terminaalit ja lisää-
mällä etenkin terminaalista 
loppukäyttäjälle kuljettavien 
autojen hyötykuormaa.  

Näiden muutosten pää-
asiallinen hyöty syntyy siitä, 
että metsähakkeen kuivatus 
voidaan hoitaa terminaa-
leissa tarkoituksenmukai-
sesti ja hakkeen laatu pa-
ranee. Samalla kuljetettava 
vesimäärä vähenee. Ter-

minaalissa tapahtuva uu-
delleenkuormaus antaa 
mahdollisuuden käyttää 
suurempia hyötykuormia 
kuin metsäautoteillä ajetta-
essa pitkillä tieosuuksilla, 
esim. Pudasjärvi-Oulu. 

Nyt sallittu puuta kuljet-
tavan auton kokonaispaino 
on 60 t, mutta esim. Ruotsis-
sa on kokeiltu menestyksellä 
valituilla reiteillä 90 t koko-
naispainoa. Kokonaispainon 
nostamisesta Suomessa on 
tehty liikenne- ja viestintä-
ministeriölle aloitteita mm. 

metsäteollisuuden taholta. 
Kokonaispainon nostami-
sella tieosuudelle tulisi vä-
hemmän autoja, vähemmän 
energiankulutusta, vähem-
män päästöjä, tierasitus pie-
nenee ja liikenneturvallisuus 
paranee.    

PUULOG hankkeen toi-
mijat pitivät näitä aloitteita 
perusteltuina ja Kuusamo – 
Oulu tieosuus sopisi hyvin 
kokeilureitiksi, jossa 90 ton-
nin kokonaispainoa kokeil-
taisiin.  (ht)

Pudasjärven uusiutuvan energian kehityshankkeen tuloksia tutkimassa ja siitä keskus-
telemassa julkistamistilaisuudessa Ilkka Saarijärvi Pudasjärveltä, Oulun Yliopistosta 
professori Jari Juga ja PUULOG” tutkimushankkeen projektipäällikkö Aaro Tiilikainen, 
projektipäällikkö Tomi Sipola Kemi-Tornion ammattikoulusta ja tutkija Eero Klemetti.

Pudasjärven lentokent-
tä-kirkonseutu-Törrönjo-
ki -kehittämishankkeen 
julkistamisseminaari pidet-
tiin Pohjantähdessä torstai-
na 16.8. Hankkeeseen ovat 
osallistuneet alueella olevat 
toimijat muun muassa Pu-
dasjärven Urheilijat, jonka 
puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo on toiminut kehittä-
mishankkeen puheenjohta-
jana. Kaupungin edustajana 
liikkeellepanevana voima-
na on ollut kehittämisjohta-
ja Mikko Kälkäjä, joka toimi 
myös kehittämishankkeen 
julkistamisseminaarin ko-
koonkutsujana. 

Kehittämishanketta on 
toteutettu tammikuusta 2011 
lähtien ja se päättyy elokuus-
sa 2012. Kehittämishankkeen 
rahoittajana on Pohjois-Poh-
janmaan liitto sekä Pudas-
järven kaupunki. Vastaa-
va kehittämissuunnitelma 
on laadittu vastikään myös 
Syötteen matkailualueel-
le. Hankkeen projektipääl-
likkyydestä on vastannut 
Markku Nissi Pöyry Finland 
Oy:stä. Tilaisuuteen osal-
listui asiasta kiinnostuneita 
alueen toimijoita.

Nissillä oli tilaisuudes-
sa näyttävä ja seikkaperäi-
nen esitys, jossa hän kertoi 
Pudasjärvellä panostettavan 
Jyrkkäkosken matkailu-, vir-
kistys- ja harrastetoiminto-

Jyrkkäkosken huvi- ja leirintäalue keskuksena:
Alueen matkailu-, virkistys- ja harrastetoimintojen
kehittämiseen monipuolinen suunnitelma

jen kehittämiseen
Yhteisesti alueen toimijoi-

den linjattujen tavoitteiden 
mukaisesti lentokenttä-kir-
konseutu-Törrönjoki -kehit-
tämisalue on rohkeasti pro-
filoitunut ja monipuolinen 
vapaa-ajan alue ja ympäri-
vuotisesti muuntuva moni-
toimikeskus, joka perustuu 
lennokkaisiin ja vauhdik-
kaisiin ilmailu- ja mootto-
riurheiluaktiviteetteihin, 
laadukkaisiin kulttuuri- ja 
viihdetapahtumiin, paikal-
lisperinteisiin ja historiaan 
sekä hevosharrastuksiin. 
Alue tarjoaa ympäristön sa-
manhenkisten ihmisten 
kohtaamisille ja vapaa-ajan 
vietosta nauttimiseen mo-
nipuolisessa aktiviteettiym-
päristössä erilaisten tapah-
tumien ja kokoontumisten 

muodossa. 
Pudasjärven Törrön-

joki-lentokenttä-kirkon-
seutu –alueen kehittämis-
suunnitelman 2009-2023 
tavoitteena on ollut aikaan-
saada alueelle kokonaisval-
tainen kehittämissuunnitel-
ma, jossa huomioidaan eri 
käyttäjäryhmien/-tahojen 
tulevaisuuden tarpeet ja että 
alueen herkkä luonto sekä 
pohjavesialueet kokonais-
valtaisesti. Suunnitelman 
pohjalta edetään alueen ke-
hittämisessä konkreettisiin 
toimenpiteisiin ja investoin-
teihin. 

Kehittämissuunnitel-
man mukaan alueen ke-
hittäminen perustuu pai-
nopisteisiin kohdistuviin 
toimenpiteisiin, jotka muo-
dostavat alueen kehittämi-

sen kokonaisuuden. Suunni-
telman kärjet muodostuvat 
ilmailun vapaa-ajan kes-
kuksen ja yhteisöllisyyden 
vahvistamisesta, moottori-
aktiviteettien tapahtuma- ja 
elämyskeskuksesta, hevos-
läheisestä asumisesta sekä 
valmennuskeskuksesta, kir-
kon ja kotiseutumuseon Pe-
rinnekylä-alueesta sekä ve-
tovoimaisista harraste- ja 
vapaa-ajan viettomahdolli-
suuksista. 

Suunnitelman mukaan 
Jyrkkäkosken leirintäaluees-
ta ja huvikeskuksesta on ta-

voitteena kehittää alueen ta-
pahtuma- ja palvelukeskus 
ja lomakyläkokonaisuus, 
joka palvelee kokonaisval-
taisesti alueen käyttäjäryh-
miä. Vieraita varten raken-
netaan valmiita toiminta- ja 
tapahtumapaketteja ympä-
ristön tarjoamista lähtökoh-
dista. 

Suunnitelman toteutumi-
nen johtaa Pudasjärven kes-
kustaajaman matkailuelin-
keinon kehittymiseen sekä 
tukee merkittävästi Syöt-
teen alueen ja Oulun seudun 
matkailutarjontaa. Suunni-

telman toteuttamista varten 
etsitään aktiivisesti yhteis-
työkumppaneita, yrittäjiä 
ja toimijoita sekä rahoitta-
jia. Suunnitelman toteutus 
tapahtuu realistiselta poh-
jalta alueen toimijoiden ak-
tiivisella yhteistyöllä ja 
verkostoitumisella sekä pa-
nostamisella alueen kärkita-
pahtumiin ja –tuotteisiin ky-
synnän aikaansaamiseksi. 
Tarvittaviin investointeihin 
haetaan ulkopuolista rahoi-
tusta lähitulevaisuudessa. 

Heimo Turunen

Pudasjärven lentokentällä on ensi kesänä 2013 kaksi 
suurta toimijaa Suviseurat ja Oulun ilmailukerho ry. Aja-
tuksia vaihtamassa toimintojen yhteensovittamisesta Su-
viseurojen järjestelytoimikunnasta Jukka Lehto ja Henrik 
Hämäläinen sekä Markku Lehto Oulun Ilmailukerhosta.

Törrönjoki-lentokenttä-kirkonseutu –alueelle on tehty kokonaisvaltainen kehittämis-
suunnitelma vuosille 2009-2023. Suunnitelman toteuttajana on ollut Pöyry Finland Oy. 
Kehittämishankkeessa on toiminut puheenjohtajana Seppo Sammelvuo ja projektipääl-
likkönä Markku Nissi Pöyry Finland Oy:stä. 
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Kulunut kesä on ollut poik-
keuksellisen sateinen. Vie-
railimme Sirpa ja Juhani Jur-
mun maatilalla Sarakylässä 
kuuntelemassa maatalous-
yrittäjän ajankohtaisia miet-
teitä.

Kevätsato oli normaalia 
parempi ja se saatiin korjat-
tua hyvän sään aikana. Syys-
sato jää suomailla heikok-
si. Maatalousyrittäjä Juhani 
Jurmu arvioi satonäkymiä, 
että nyt tulee liki puolta hei-
kompi kuin normaalikesänä. 
Kostea kesä on aiheuttanut 
monelle maanviljelijälle suu-
riakin ongelmia saada rehu 
pois pelloilta. Raskaat ko-
neet painavat paljon ja Pu-
dasjärvelläkin suurin osa 
viljelyksistä on suoperäisel-
lä maaperällä

Viljelysten märkyys aihe-
uttaa omat ongelmansa. Osa 
viljelyksistä ei kanna koneita 
pinnallaan, vaan uppoavat 
sinne ja sato jää kokoamatta 
tai korjuu myöhästyy ja sil-
loin rehun ravintoarvo voi 
pudota puoleen tai enem-
mänkin. Tällöin rehun todel-
linen arvo on vain vatsan-
täyttöä ja ravinnon saaminen 
on korvattava ostorehulla, 
mikäli meinaa tuotoksen py-
syvän kutakuinkin samalla 
tasolla normaalivuoteen ver-
rattuna. Toinen sateisten ke-
sien ongelma on koneiden 
kylvövaiheessa polkemat 
raiteet. Niissä vesi seisoo ja 
sato on heikkoa sillä kohtaa. 

Rehun määrä putosi roimasti

Raiteisiin häviää tuottavaa 
pinta-alaa useampi aari vuo-
dessa ja sekin on aika paljon 
rehutappioksi muutettuna. 

– Meillä on viljelykset on-
neksi saatu pysymään kuta-
kuinkin kuivina, mutta rai-
teita sinne tuppaa siltikin 
tulemaan, kertoo Jurmu.

Kevät on kiireisintä aikaa 
kun pitää tehdä kevät kylvöt 
ja muokkaukset ja heti pe-
rään alkaa sitten jo kevätre-
hun korjuu. Kevätlietelan-
noitus saatiin tehtyä hyvin, 
mutta syyslietelannoitus 
keskeytyi sateiden vuok-
si. Kevätkylvöjen sato onkin 
surkea. 

-Tämän keväisen kylvön 
sato on juuri ja juuri kasva-
nut siihen mittaan, että niit-
tokoneen terä yltää kasvus-
toon, arvioi Jurmu.

Tukiehdot määräävät 
kylvöajan
-Kevätkylvöt on saatava teh-
dyksi kesäkuun 15 päivään 
mennessä. Takaraja on eh-
dottomasti kesäkuun 30. 
Sen jälkeen on tehtävä maa-
seutuviranomaiselle ilmoi-
tus viljelyalojen muutokses-
ta. Jos ilmoitusta ei tehdä 
ja tarkastaja tulee paikalle, 
niin seurauksena on sank-
tio, huokailee Jurmu nykyis-
tä maataloutta vaivaavaa 
byrokratiaa. Lannan määrää 
valvotaan tarkasti suhtees-
sa peltoalaan. Uudet tutki-

mustulokset osoittavat, että 
suomalaisten pellot ovat 
heikkolaatuisia ja ravinne-
köyhiä riittämättömän fos-
fori- ja typpilannoituksen 
vuoksi, joka taas johtuu siitä, 
että lannoitustasot on kiris-
tetty liian tiukaksi. Riittämä-
tön lannoitus johtaa peltojen 
köyhtymiseen ja on johtanut 
siihen, että heikkolaatuista 
rehua joudutaan korjaamaa 
viljelyksiltä. 

– Lisä fosfori ja typpi ko-
hottaisivat huomattavas-
ti sadon määrää ja laatua. 
Etenkin sateisina kesinä lan-
nan määrällä ja laadulla on 
saatavaan satoon merkittävä 
vaikutus. 

Jurmujen tilalla tulee lie-
telantaa 3600 kuutiota vuo-
dessa. Lietelannassa on ar-
vioitu olevan sadevettä noin 
10 prosenttia. Lietelantaa tii-
vistämällä tai separoimal-
la voisi lannassa olevaa tur-
haa nestettä saada poistettua 
ja pellolle ajettava neste olisi 
paljon ravinnerikkaampaa ja 
säästyttäisiin turhalta veden 
kuskaukselta pelloille. Siitä 
koituisi viljelijälle huomat-
tavia polttoainesäästöjä. Jur-
muilla lietelanta ajetaan pel-
toon multaavalla kalustolla.  

Rehua huikeat määrät
Heinää paalataan Jurmuilla 
noin 2000 paalia a/700 kg ke-
sässä. Kun lasketaan paaliin 
käytettävät verkot ja muovit, 

paalin sidonta hinnaksi tulee 
yhdelle paalille noin 5 euroa. 
Jurmujen navetassa kulutus 
on noin 5 paalia päivässä. 
Ostorehua menee vuodessa 
noin 290 t. Ruokintaa täsmen-
tämällä, oikea-aikaisella kor-
juulla ja lannoituksella ja pel-
lolta saatavan rehun laatuun 
panostamalla, saadaan osto-
rehun määrää laskettua arvi-
olta noin 10%. Kasvinsuojelu 
toimenpiteillä estetään rikka-
kasvien, rikkaruohon, sauna-
kukan, voikukan kasvamista 
jotka taasen laskevat karjan 
tuotosta. Kauralla ja ohral-
la saadaan nopeasti kasvava 
suojakasvusto timoteille, joka 
on karjanrehuksi optimaali-
sin ravintoarvoiltaan näillä 
korkeuksilla

Automaatio apuna 
Navetta on uusi ja pitkälle 
automatisoitu. Automaation 
ansiosta kunkin lehmän tilaa 
voi seurata tarkasti. Mutta 
tarkkana pitää olla navetas-
sa ja tietää mitä siellä tapah-
tuu. Lehmän sairastuminen 
on yleensä havaittavissa jo 
heti alkuvaiheessa ja näin 
siihen voi reagoida välittö-
mästi. Sairastuneen lehmän 
maito menee vasikoiden 
käyttöön ja antibioottimai-
to menee viemäriin. Eli se on 
maidon myyntitulosta välit-
tömästi pois. Mutta huolelli-
sella työskentelyllä ja jatku-
valla tarkkailulla säästytään 
monelta pahalta.

Maataloustuet tärkeitä
Maidon ja lihan hinta on 
niin alhainen että yksin-
omaan niillä ei viljelijä pär-
jäisi. Tuottaja saa lihakilosta 
1.90–2.50 euroa. Eli myyn-
tiin kasvatettu sonni on syö-
nyt elinaikanaan rehuna sii-
tä saatavan tuoton.  Jos tukea 
ei saisi, myyntilihan kasvat-
taminen olisi kannattama-
tonta. Hieho maksaa noin 
1200 euroa. Nykyisellä mai-
don tuottajahinnalla se ei oi-
keastaan koskaan ehtisi tuot-
taa omaa hintaansa ilman 
tukea, jos mukaan lasketaan 
sen syömä rehu. 

– Maatalous on ajettu niin 
ahtaalle ja alas Suomessa 
ja Euroopassa, ettei tarvita 
suurtakaan häiriötä tuotan-
toketjussa tai kuljetusketjus-
sa kun kaupoista loppuu ta-
vara. Tämänkesäinen huono 
viljasato on jo nyt näkynyt 
rehun hinnassa. Ja kun var-
muusvarastot on ajettu alas, 
niin ei ole kaukana sekään 
aika että leipäviljasta alkaa 
olla pulaa. 

Kalliit kalustot ja 
investoinnit
Nykyisessä maataloudes-
sa huomattavan menoerän 
muodostavat erilaiset ko-
neet ja laitteet. Ilman niitä 
ei maatalous voisi enää pyö-

riä nykyisessä muodossaan. 
Kalustonpoistot ja polttoai-
nekulut ovat suuria summia 
vuodessa.

Heikkokuntoiset maan-
tiet taas rikkoo siirtymäajois-
sa olevia koneita ja laitteita.  
Nykyiset soratiet ovat ihan 
hirveässä kunnossa maan-
viljelijän kannalta kutakuin-
kin kautta pitäjän. Henkilö-
autot onnistuvat pahimpia 
monttuja väistelemään, mut-
ta raskaat ja leveät traktorit 
joutuvat pakostakin niihin 
ajamaan. Kun kyydissä on 
8000-14000 kiloa tavaraa niin 
monttuiset tiet rasittavat 
suunnattomasti kalustoa. – 
Eipä tänne saa edes itkemäl-
lä tienhöylääjiä. Alusterällä, 
joka on yhtä tyhjän kanssa 
ajelua, saattavat käydä hipo-
massa tienpintaa. Kun sitten 
lopulta höylä tulee, jos tulee, 

niin tiet ovat jo kovettuneet 
ja kolojen pohjalle sipaistu 
kivirouhe lentää ensimmäi-
sen ajajan rattaista takaisin 
tielle. Huonosti hoidettujen 
teiden takia joudutaan teke-
mään turhia kone- ja kalus-
toremontteja, murehtii Jur-
mu.

– Ei tässä oikein rikastu-
maan pääse kun laskee että 
navetta ja koneet on miljoon-
aluokan investointeja ja työ-
täkin saa tehdä ihan riittä-
västi, mutta toimeen tullaan 
ja työ on mielenkiintoista. 
Jos byrokratiaa saisi hieman 
helpotettua tai edes sovitel-
tua paremmin suomalaiseen 
maanviljelykseen sopivaksi, 
niin paljolta turhalta paperi-
hommalta säästyisi.

Erkki Riihiaho

Nykyaikaisen navetan sydän. Ilman lypsyrobottia suurien 
lypsykarjamäärien pitäminen olisi mahdotonta. Samassa 
pisteessä tutkaillaan lehmän paino ym. Lehmät saa käydä 
kuuden tunnin välein lypsyllä. Navetassa on myös ruokin-
ta-automaatti ja lannan siivooja.

Tästä se on kyse; kuluttajalle maidosta ja lihasta. Tuottajalle leivästä.

Seurantaa navetassa tehdään jatkuvasti, sekä silmä-
määräisesti että elektroniikan avulla. Mittareista näkee 
mihin suuntaan kukin eläin on menossa. Mittareista seu-
rataan lypsylehmiä -  nuorta karjaa on seurattava katse-
lemalla ja kuuntelemalla.

Maatalousyrittäjä Juhani Jurmu tammikuussa 2010 val-
mistuneen robottinavetan edustalla.

Rehun korjuu työllistää kesän aikana. Pitkittyneet sateet vaikeuttavat monin tavoin kor-
juiden onnistumista.

Sateinen kesä vaikea maatiloille:
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Sunnuntaiaamu 5.8. enteili 
jo loppukesää, vaikka onkin 
vasta elokuun alku. Sää oli 
aurinkoinen ja lämmin. Kel-
lo lähentelee yhdeksää kun 
Pudasjärven Maa- ja Koti-
talousnaisten puheenjohta-
ja Annen kokoama iloinen 
naisjoukko kokoontuu kukin 
omilta tahoiltaan odottavaan 
pieneen bussiin suuntana 
Utajärvi ja Muhos. Kaikilla 
tuntui olevan retkimieli mu-
kana, vaikka emme Annea 
yhteensattumien vuoksi mu-
kaan saaneetkaan. Sen sijaan 
meitä luotsasi Maila ja hyvin 
asiat luontuivatkin.

Kellon viisarien osoitta-
essa yhdeksää matka alkoi 
iloisissa merkeissä kulttuuri-
matkalla Utajärvelle Merilän 
kartanoon ja Muhokselle tai-
teilija Terttu Jurvakaisen tai-
degalleriaan.

Matka meni nopeasti ru-
patellessa. Maila keräsi meil-
tä matkanhinnasta oma-
vastuuosuuden sekä myi 
arpoja, joiden arpominen tu-
lomatkalla sujui mukavasti!

Parin tunnin päästä olim-
me upean Merilän kartanon 
pihassa. Hetken odottelun 
jälkeen Suomen Maa- ja Ko-
titalousnaisten puheenjoh-
taja, kartanon yrittäjäemän-
tä Kaisu Merilä tuli pihalle 

Maa- ja kotitalousnaiset kesäretkellä
toivottamaan meidät terve-
tulleiksi. Sisällä odotti val-
mis ruoka, joka oli maukasta 
kotiruokaa, ei mitään teolli-
suusmössöä. Saimme aitoa 
raikasta, omassa keittiössä 
valmistettua lohikeittoa li-
sukkeineen. Vatsat täyttyi-
vät ja pääsimme pihakier-
rokselle emännän esitellessä 
ja kertoessa talon historiaa ja 
talon nykyistä käyttöä. To-
tesimme paikan olevan ai-
van mahtava maalaisloman-
viettopaikka kalastuksineen 
ja savusaunoineen. Kesäl-
lä paikka on suosittu suku-
juhla- ja häidenviettopaikka. 
Eläimiä tilalla ei enää ole.

Kaiken tämän näkemäm-
me ja kuulemamme jälkeen 
jatkoimme matkaa Kaisu 
Merilän opastuksella Utajär-
ven keskustassa olevien ma-
kasiinien näyttelyyn, joka 
liittyi tervan polttoon ja ter-
van kuljetukseen. 

Ajoimme Utajärven kir-
kolle, jossa kotiin lähdös-
sä oleva kirkkoherra Heikki 
Nissinen toivotti meidät ter-
vetulleiksi. Astuimme sisään 
kirkkoon ja hiljennyimme 
kuuntelemaan tietoja Uta-
järven seurakunnasta ja 250 
vuotta vanhasta kirkosta. 
Tutustuimme myös kirkon 
vieressä olevaan kotiseutu-

museoon.  Näin sitä pitää 
mennä vähän kauemmaksi 
kotikulmilta, jotta historian 
kulun huomaa!

Matka jatkui Muhokselle 
Terttu Jurvakaisen taidegal-
leriaan. Siellä saatiin todel-
linen värikylpy - värejä oli 
osattu käyttää kaikella mah-
dollisella tavalla, nimen-
omaan taulujen ja isompiin 
seinämaalauksiin. Upea ko-
kemus - saimme ahmia tai-
teen tuomaa lumoa! Toden-
näköisesti meillä kaikilla oli 
sama tunne, jotkut innostui-
vat ostamaan taidetta kotiin-
kin vietäväksi.  Maukkaat 

kahvitkin saimme vielä en-
nen lähtöämme. Kotimatkal-
la arvoimme itse kunkin tuo-
mia arpatavaroita, jokainen 
taisi saada jotakin.

Näin palattiin tältä mat-
kalta, vanhaa ja uutta kult-
tuuria (taidetta) nähneinä. 
Kuljettaja luotsasi meidät 
turvallisesti lähtöpisteeseen. 
Kiitokset kaikille mukana ol-
leille!

Linnea,
Kuva Eeva Mäntykenttä

Maa- ja kotitalousnaiset tutustuivat Suomen Maa- ja Ko-
titalousnaisten puheenjohtaja Kaisu Merilän yritykseen 
Merilän kartanoon Utajärvellä. Kuva otettu savusaunan 
edustalla Oulujoen sivuhaaran varressa.

Tämän päivän politiikka ja 
päätöksen teko niin kunta ta-
solla kuin valtakunnallisesti-
kin vaikuttaa hyvin kiemurai-
selta ja vaativalta. Välillä tulee 
tunne, että se hakee paikkaan-
sa niin kuin Päätalon Herkon 
uuni aikanaan. Toisaalta, va-
kaasti mennään kohti tule-
vaa laivan kallistellessakin. Ei 
tosiaankaan ole helppoa näi-
den asioiden vääntäminen. On 
kuntauudistusta, palveluraken-
teen muutosta, toimintamalli-
en ja -tapojen muokkaamista 
ja jos jonkinmoista myller-
rystä. Siinä lienee se viehä-
tys mikä vetää niissä puoleen-
sa vai liekö syynä jonkinlainen 
hulluus, kun asettaa pään-
sä jatkuvasti pölkylle. Anyway, 
mutta mielenkiintoista on, 
eikä näytä ainakaan tylsistymi-
sen merkkejä ilmassa leijuvan. 
Olo on toki hyvinkin noviisi-
mainen ja nöyränä yritän vas-
taan ottaa kaiken mahdollisen. 
Tieto lisää tuskaa, vai lisääkö 
sittenkään? Välillä varmaan voi 
käydä näinkin, mutta pääsään-
töisesti olen huomannut asian 
olevan ihan toisin. Asenne ky-
symys lienee monestikin ky-
seessä, kun tuska alkaa käydä 
suureksi. Silloin on uskallet-
tava ottaa vastuuta ja katsel-
la avoimin silmin ja mielin asi-
oita, tarkastella ja pohtia niitä.

Luottamushenkilönä, val-
tuutettuna, ollessa saa varau-
tua tulilinjalla olemiseenkin. 
Itse en ole kovinkaan pahoi-
hin tulituksiin joutunut tai 
en ainakaan ole niitä sellaisi-
na ottanut vastaan. Jos jolla-
kin on ollut sydämellä nega-
tiivista palautetta niin omaa 
pahaa oloaanhan se ihminen 
silloin purkaa. Onpahan ollut 
joku kohde johon tyhjentää 
”laskisanko”, jos olen kohdal-
le sattunut. Toivottavasti mie-
li on keventynyt tai olen edes 
himpun verran osannut avata 
katsetta laajemmalle. Enem-
män koen saaneeni positii-vis-
ta kannustusta ja rakentavia 
keskusteluja osakseni tämän 
valtuustokauden kuluessa. Kii-
tos siitä kaikille kuntalaisille, 
jotka ovat jakaneet ajatuksi-
aan kanssani. Olen edelleenkin 
sitä mieltä, ettei pudasjärveläi-
sen edelle ole käynyttä. 

Valtuustokaudesta 
mietteitä
Kunnallisvaalit lähestyvät ja 
ajatukset ovat melkoisen se-
kavat, minullakin. Mieli tekee 
olla mukana asioita vääntä-
mässä, olen saanut näiltä muu-
tamilta vuosilta todella paljon. 
Iloa ovat tuoneet monet iha-
nat ihmiset joita olen oppinut 
tuntemaan, ja joiden kanssa 
olen saanut tehdä yhteistyö-
tä. On ollut hienoa tehdä töi-
tä erilaisten ihmisten kanssa 
ja oppia heiltä tärkeitä asioi-
ta. On ollut hienoa huomata 
miten on kyennyt kasvamaan 
ihmisenä ja kuinka oma aja-
tusmaailma on laajennut en-

Paula Ylitalolta
pohdintaa ja tiedotusta

tisestään. Yhteisten asioiden 
eteen työskennellessä on ol-
lut tärkeää saada tukea omil-
le ajatuksille ja tuntea ole-
vansa yksi muiden joukossa. 
Niin olen kokenut tämän val-
tuustokauden aikana usein-
kin. Olen saanut olla mukana 
työstämässä kuntasuunnitel-
maa, joka positiivisuudellaan 
antaa hyvän työalustan näi-
nä vaikeina aikoina. Olen ol-
lut myös tekemässä tuskaisia 
päätöksiä talouden tasapai-
nottamisohjelman tiimoilta, 
joka on osaltaan näyttänyt 
asioissa olevan niin hyvät 
kuin huonot puolet. Ja näin-
hän se on, ei niin huonoa et-
tei jotain hyvää ja myös toi-
sin päin. Rakentava kritiikki ja 
keskustelu on aina paikallaan, 
laput silmillä ei kannata läh-
teä liikkeelle. Eikä liioin liian 
herkkä nahkaisenakaan. Eri-
laiset näkemykset ja ajatukset 
tuovat sisältöä kaikkiin asioi-
hin joiden kanssa painitaan. 
Ne, kun yhdistetään tietoon 
ja taitoon, saadaan hyvä ko-
konaisuus. 

Sipilän kirja herätti
Omalta kohdaltani olen teh-
nyt puolueen valinnan suh-
teen kovan väännön. Olen 
pohtinut ja puntaroinut, vään-
tänyt ja vatuloinut, kipuillut 
ja pähkäillyt. Juha Sipilän kir-
jaa lukiessani tulin pohdintani 
kanssa maaliin, löysin sieltä 
kestävän kehityksen sisällön 
omalle poliittiselle uralleni. 
Nyt olen tehnyt päätökseni; 
vaikutan loppukauden Kes-
kustapuolueen riveissä ja ase-
tun Keskustan ehdokkaak-
si tulevissa kunnallisvaaleissa. 
Valinta on täysin minun hen-
kilökohtaisen mietinnän ja 
pohdinnan tuotos. Siihen ei 
liity mitään poikkipuolista ke-
tään tai mitään kohtaa, pel-
kästään kiitollisuutta ja hy-
vää mieltä. Haluan kiittää 
Karia ja Eilaa tuesta ja kump-
panuudesta kuluneena val-
tuusto-kautena ja myös mui-
ta Perussuomalaisia. Toivon 
edelleen saavani jatkaa tei-
dän kaikkien kanssa yhteis-
työtä vaikka Keskustalaiseksi 
siirryinkin. Keskustapuolueen 
riveissä toimivia ihmisiä kii-
tän nöyrästi siitä lämpimäs-
tä vastaanotosta minkä olen 
saanut osakseni. Teidän kans-
sa on ollut aina ilo tehdä yh-
teistyötä ja olen saanut pal-
jon tukea monessa vaikeassa 
asiassa. Tästä on hyvä jatkaa 
työtä pudasjärveläisten yhtei-
seksi hyväksi. 

Paula Ylitalo

Lukijan kynästä

Järjestyksessään toiseen Nie-
mitalo-Golf turnaukseen 
sunnuntaina 19.8 oli saa-
tu ammattilaisgolffari Mat-
ti Rosenberg neuvomaan ja 
opastamaan lajista kiinnos-
tuneita niin aloittelevia, kuin 
jo ennen pelanneita golffa-
reita. Rosenbergin hyvinkin 
yksityiskohtaisella opastuk-
sella pelaajat saivat lyönti- 
ja asentovirheitään korjattua 
ja hyviä harjoitusmetode-
ja kotiin vietäväksi. Oikeat 
lyöntiasennot ja oikeaoppi-
set vartalon kierrot edesaut-
toivat mailan osumista pal-
loon siinä kulmassa kuin 
pelaaja kulloinkin sen halu-
si tapahtuvan. Aina opetus-
jakson jälkeen harjoiteltu-
aan Rosenbergin vinkeillä ja 
neuvoilla pelaajien pallot al-
koivat lentämään lyöjän ha-
luamaan suuntaan ja  ilta-
päivän kuluessa  hyvinkin 
tarkasti. 

–Hyvin lyhyessä ajas-
sa on jo nähtävissä mitä oi-
keilla lyöntitaktiikoilla ja 
asentovirheiden korjauksilla 
saadaan aikaan. Rosenberg 
totesi alkuopit annettuaan 
ja seurattuaan oppilaiden-
sa harjoittelua radalla. Lop-
pu sitten hoituu sinnikkäällä 
harjoittelulla ja opittujen asi-
oiden kertaamisella. 

Aki Niemitalo kehitteli 
ja kypsytteli Niemitalo-Gol-
fin edesauttamaan golf har-
rastusta tulemaan kaikil-
le tutuksi. Niemitalot tarjosi 
kaikille turnaukseen pelaa-
maan tuleville harrastajille 

Niemitalo-Golf turnaus Koillisgolfilla 

ilmaiseksi mahdollisuuden 
tutustua lajiin ja vanhoille 
kävijöille ilmaisen pelimah-
dollisuuden sekä paikalla 
tarjottavat syötävät ja juota-
vat ilmaiseksi.

 – Tarkoitus on tarjota kai-
kille ilmainen mahdollisuus 
lajiin tutustumiselle ja lep-

poisaan yhdessä oloon. Golf 
on kaikille sopiva ulkoilu ja 
urheilulaji ikään katsomatta. 
Pallon perässä tässäkin men-
nään, mutta ei juoksun kans-
sa, Antti Niemitalo totesi

Niille jotka pitivät taukoa 
tai muuten vaan olivat tul-
leet katselemaan pelaajien 

puuhailua kentällä ja naut-
timaan auringonpaistees-
ta oli paikalle tilattu Mikä-
Lie orkesteri viihdyttämään 
katsojia. Mikälie orkeste-
ri on Kiiminki, Rovaniemi, 
Pudasjärveläis- kokoonpa-
no jonka muusikoiden su-
kujuuret on Pudasjärveltä ja 
soittaa perustanssimusiikin 
lisäksi myös poprock mu-
siikkia. 

Erkki Riihiaho

Niemitalo-Golfissa kyläläisiä ja mökkiläisiä kuuntelemas-
sa taustalla näkyvän Mikälie –orkesterin reipasta soitta-
mista ja laulamista. 

Golfin ammattialainen Matti Rosenberg opasti golfin pe-
laajia oikeaoppisiin lyönteihin ja korjaili virheasentoja. 
Paula Ylitalo vasemmalla kertoi olevansa kolmatta ker-
taa kentällä pelaamassa ja suoritti Rosenbergin opasta-
mana greencardin, samoin miehet.

Mikko Hietava harjoitte-
li bunkkerista pallon nos-
toa ja totesi että kenttä on 
kunnossa, mutta miehellä 
lyönnit hakusessa.
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Kaksi vuotta sitten touko-
kuussa liekit leimusivat Pu-
dasjärven Kurenalla Iijoen 
rannalla. Siinä paloi autioi-
tunut ja ilkivallan turmele-
ma kaksikerroksinen puuta-
lo, jota paikalliset – ainakin 
jotkut – sanoivat Ankka-
linnaksi. Syy nimitykseen 
on se, että joku sen entisis-
tä asukkaista oli siinä aikoi-
naan ankkojakin pitänyt. 

Mutta kuka tunnistaa ni-
men Nyynäjä? Ei ehkä mo-
nikaan, mutta Poroputaan 
suvussa, jolle talo ja aikai-
semmin monta taloa ja iso 
tila, kuului liki 150 vuotta, 
puhutaan aina Nyynäjästä.

Ennen kuin tuli syttyi, 
talo ja tontti oli juuri myy-
ty Pudasjärven kaupungille, 
joka oli luvannut entisöidä 
suojelukohteeksi luokitellun 
talon. Poroputaan suvus-
sa oltiin tyytyväisiä: ehkäpä 
pitäisimme jonakin päivänä 
sukukokouksia hienoissa ti-
loissa!

Nyynäjän tarina kovissa kansissa:
”Ankkalinnan” nousu ja tuho

Ankkalinna paloi kaksi vuotta sitten. Kirja kertoo 
sen 150-vuotisen historian ja sisältää kymmeniä 

suvun jäsenten elämäntarinoita. 

Toisin kävi, mutta suku ei 
jäänyt suremaan. Kun Nyy-
näjän tarina oli näin tullut 
tiensä päähän, sukuseura 
päätti toteuttaa haaveensa 
ja koota talon ja tilan elämän 
kirjaksi kovien kansien vä-
liin. Nyynäjän tarina julkis-
tetaan lauantaina 25.8. Hil-
turannan leirikeskuksessa.

Kirja pohjautuu osittain 
Poroputaan perillisten jul-
kaisemiin sukulehtiin. Seura 
perustettiin vuonna 1994 ja 
sukulehtiä on väsätty lähes 
jokaiseen tapaamiseen, joita 
on ollut 2-4 vuoden välein. 
Sukuseuran kantaisä Paavo 
Poropudas (1839-1902) kerä-
si noin 30 vuodessa muhke-
an omaisuuden ja oli kunnan 
vaikuttajia. Kun Paavo hal-
vaantui vuonna 1895, hänen 
poikansa Kalle otti tilan osit-
tain hoitoonsa vain 15-vuoti-
aana. Myös Kalle ehti pitkän 
elämänsä aikana olla mones-
sa mukana.

Kirjan eteen tehtiin paljon 
lisätyötä: Tapio Leinonen ja 
Lauri Poropudas hankkivat 
tietoja eri arkistoista muun 
muassa 1800-luvun maanvil-
jelyksestä ja metsänhoidosta, 
kaupankäynnistä, kunnallis-
politiikasta ja seurakuntaelä-
mästä. 

Sinikka Klemettilä

Paavo Poropudas syntyi 
Kuusamon Vasaraperällä 
1839 ja kuoli Pudasjärven 
Kurenalla 1902.

Koulukuva ehkä keväältä 1925. Kuvan omistanut Helvi 
Poropudas on numeroinut ja kuvan taakse luetellut luok-
kansa tyttöoppilaat. Luokkakavereita olivat 1 Selma Lam-
mela, 2 Helvi itse, 3 Irja Piri, 4 Aimo Suominen, 5 Laina 
Siltakoski, 6 Evi Parviainen, 7 Aune Leinonen, 8 Alma 
Kyngäs, 9 Olga Granrot, 10 Emmi Haanela, 11 Marjat-
ta Ruuskanen, 12 Impi Lammela, 13 Toini Talvaloja, 14 
Lempi Räisänen, 15 Jenni Piri, 16 Selma Karppinen, 17 
Kerttu Stenius, 18 Kerttu Kaarre ja 19 opettaja Ester Ry-
selin.

Kansakoulun 50-vuotisjuhlat koululla. Eturivissä oikealta Nyynäjän talon emäntä Liisa 
Poropudas, rouva Heikkinen, neiti Eeva Pietarila, rouva Anna Arffman, Aino Timonen 
(jonka edessä) Helvi, Lahja ja Annikki Poropudas, Helli Tolonen, rouva Maria Isomur-
su, postinhoitaja Maiju Hiltula, apteekkari Wiikinkoski, herrat Yrjö Eek, Kalle Pietarila, 
(Sankala tai Vanhala), kauppias Heikkinen. Rapuilla: pankkivirkailija Jenny Lietzén o.s. 
Keinänen, Veli Isomursu, kauppias Atta Holmström ja V. Kurimo. Toisessa rivissä (oike-
alta): kauppiaat Paavo Karvonen, Kalle Poropudas, opettaja Matti Isomursu, opettaja 
Lakari,neiti Anni Poropudas, nimismies Bisi, kanttori Kalle Huhtelin, kelloseppä Rusko. 
Takana: Elsa Pietarila-Lehtinen, kansakouluntarkastaja Luukko, rovasti Hiltula, kirkko-
herra Kipinä, rouva Lakari, Saimi Haanela, neiti Tilda Bisi, rouva Nordblad, rouva Aino 
Holmström. Juhlapäivälliset pidettiin Nyynäjässä.

”Lautakunta” lukee kuvassa. Todennäköisesti kyseessä on 
kunnallislautakunta joskus 1910 alkuvuosikymmeninä.

Valmis kirja kädessään rovasti Tapio Leinonen, yksi kir-
jan kolmesta tekijästä, on kokenut kirjantekijä ja sukutut-
kija. Poroputaat ovat hänen äitinsä Lahja Leinosen o.s. 
Poroputaan isän suku.

Nyynäjän tarina. Poroputaan suku Pudasjärvellä.
Kirjoittaneet Sinikka Klemettilä, Tapio Leinonen ja Lauri Poropudas. Saarijärvi 2012.

Kirjan voi ostaa Pudasjärven kirjakaupasta tai kirjan julkistamistilaisuudesta 25.8. klo 10

Hilturannan leirikeskuksesta.

Tilaukset sinikka.klemettila@pp.inet.fi, hinta tilattaessa 35 e + postimaksu 5 e.

Palanut kaksikerroksinen Ankkalinna Kuusamontieltä 
päin kuvattuna noin vuonna 1970. Joen suuntainen pitkä 
rakennus purettiin joko vuonna 1976 tai 1977. 

Terveysaseman Lakka-
rin tiloissa on tehty pai-
ne-eromittauksia, otettu 
ilma-, kuitu- ja materiaali-
näytteitä. Näytteiden poh-
jalta voidaan todeta, ettei 
Lakkarin tiloissa ole VOC- 

Terveysasema Lakkarissa korjaustöitä
eikä kuituongelmia.

Ilmanäytteiden baktee-
ripitoisuuksien vuoksi tilo-
ja ryhdytään siivoamaan te-
hostetusti kunnes tilanne 
normalisoituu. Kansliatilois-
sa havaitut mikrobivauriot ja 

vanhat vaurioituneet raken-
teet on korjattu ja puhdis-
tettu. Kansliassa suoritetaan 
vielä seurantamittauksia 
korjaustöiden varmistami-
seksi.

Kattoikkunoiden ja aulan 

päätyikkunoiden rakenteet 
tutkitaan ja korjataan. Ra-
kennusten ilmanvuotokoh-
tia korjataan tiivistämällä ra-
kenteita

WC-tilat tarkistetaan ja 
mahdolliset vauriokohdat 

korjataan, suihkuhuoneen 
lattia kuivatetaan ja korja-
taan. Ilmanvaihtokanavat 
puhdistetaan ja säädetään.

Akuuttien korjaustöiden 
lisäksi tutkimukset jatkuvat 
ja korjaussuunnitelma tul-

laan tekemään  koko terve-
ysaseman osalta. 

Kaupungin tiedotus
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Särkelän suurin rakennusurakka harjakorkeudessa 

Taivalkosken Taivalvaaral-
le rakennetaan monitoimita-
loa, joka rakennustyömaa on 
edennyt hyvin ja on hieman 
edellä aikatulusta. Monitoi-
mitalo pitää sisällään selos-
tamon, kahvion sekä muita 
huolto ja toiminta tiloja. Ra-
kennusurakoitsijana toimii 
M. Särkelä Oy Syötteeltä. 

– Tämä on suurin raken-
nuskohde pinta-alaltaan ja 
kustannusarvioiltaan mitä 
ollaan oltu tekemässä. Hank-
keen kustannusarvio pyörii 
reilussa miljoonassa eurossa. 
Monitoimitalon rakennutta-
jana on Taivalkosken kun-

ta. Hanketta rahoittamassa 
ovat Euroopan unionin alue-
kehitysrahasto, vipuvoimaa 
eu:lta, elinkeino, liikenne- ja 
ympäristövirasto sekä Tai-
valkosken kunta. M.Särkelä 
Oy,n  toimitusjohtaja Mar-
kus Särkelä selostaa hanket-
ta. 

– Tähän on työllistänyt 
seitsemän Taivalkoskista ra-
kennusalan ammattilaista. 
Kaiken kaikkiaan M. Särke-
lä Oy firman palkkalistoil-
la on nyt 17 miestä, joista 
osa on Ranualla hommissa. 
Kaikki aliurakoitsijat ovat 
lähiseudulla toimivia yri-

tyksiä. Hankkeen kokonais-
työllisyysvaikutusta en osaa 
sanoa tarkalleen, mutta use-
ampi kymmenen se hetkelli-
sesti varmaan on.

 Harjannostajaiset pide-
tään näillä näkymin jälkikä-
teen työmaalla syyskuun lo-
pulla. Silloin rakennus on 
aika pitkälti sisätiloiltaan 
valmiina. Rakennus val-
mistuu ja luovutetaan vuo-
denvaihteessa.  Vuokra-
työvoimaa työmaalla ei ole 
käytetty, vaan kaikki työn-
tekijät ovat suoraan liikkeen 
palkkalistoilla. 

– Kaikin puolin selvempi, 

kun palkkaa miehet omille 
kirjoille. Ei tarvitse arvailla 
työntekijöiden ammattitai-
toa ja tietää, että kun raken-
nusliiton tarkastajat tulevat 
paikalle, asiat ovat kunnos-
sa.

 – Työmaan valmistuttua 
kaikki työmiehet pyritään 
siirtämään uusille työkoh-
teille. Näillä näkymin Syöt-
teen alueella riittää saneera-
ushommia ainakin vuoden 
loppuun ja ylikin. Koko ajan 
urakoita on laskennassa, 
eri asia on miten kilpailus-
sa onnistutaan. Kiinteistö-
huollosta ollaan luopumassa 

Syötteeläinen rakennus-
urakoitsija Markus Särkelä 
on rakentamassa yrityksen 
historian suurinta kohdetta.

Maalari Pirjo Kemppainen 
tasoittelemassa ruuvinkan-
toja piiloon. 

Jouni Buller ja Alpo Luukkonen koolaavat laipiota. Nykyi-
sillä kaasunaulaimilla homma on huomattavasti helpot-
tunut verrattuna paineilmatoimisiin naulaimiin, vasaras-
ta puhumattakaan

Taivalvaaran monitoimitalo on valmistumassa hyvää vauhtia. 

pikkuhiljaa. Kuitenkin sopi-
muksen mukaan annamme 
kaikille kohteille rakennuk-
sen elinkaarenmukaisen hoi-
totakuun. 

Erkki Riihiaho

Vuosi on kulunut vauhdik-
kaasti ja nyt olemme jo syk-
syn kynnyksellä – ensim-
mäiset kuluvan viikon alun 
yöpakkaset toivat aitoa syk-
syn tuntua pihoillemme. Pu-
dasjärven kaupungilla me-
nossa olevassa Kalamatkalle 
-hankkeessa on alkuvuoden 
aikana yhdessä osakaskun-
tien kanssa kartoitettu ka-
lastuspaikkoja, joiden tie-
dot tullaan nostamaan esille 
nettiportaalin kautta kaikki-
en tietoisuuteen. Kaikkiaan 
kalastuspaikkoja on 14 eri 
puolilta Pudasjärveä. Suurin 
osa niistä kuvattiin ilmas-
ta elokuun alkupuoliskol-
la. Näiden kuvien avulla on 
tarkoitus luoda nettiselain-
pohjainen esittelyportaali Ii-
joen kalastuspaikoista. En-
simmäistä kertaa Suomessa 
ja mahdollisesti myös maa-

Kalamatkalle hanke edennyt 
suunnitelmien mukaan

ilmassakin, hyödynnetään 
panoraamakuvia näin laa-
jassa mittakaavassa kalas-
tuspaikkojen esille tuomi-
sessa. Hankkeen rinnalla 
on viritelty sosiaalinen me-
dia (Facebook, Youtube, 
Flickr) kaikkien kalastuk-
sesta ja Iijoesta kiinnostunei-
den henkilöiden ulottuville. 
Jokaisesta kalastuspaikasta 
tehdään myös lyhyt kirjalli-
nen yhteenveto, josta selvi-
ää mm. mitä lupia missäkin 
kohteessa tarvitaan, mah-
dolliset kalastusrajoitukset, 
miten veden äärelle pääsee 
– yhteenvedon tarkoituk-
sena on madaltaa kalalle 
meno kynnystä. Tätä lyhyt-
tä tietoiskua, joka tulee löy-
tymään pdf -tiedostona ne-
tistä, jaetaan mm. luvan 
myynnin yhteydessä. 

Kalastuspaikkojen lisäk-

Kuvaaja Dan Vainikaisen ohjaama pienoishelikopteri on 
juuri laskeutunut Kynkäänkosken kuvauspaikalle. 

si nettiportaaliin kootaan 
kaikkien hankkeessa muka-
na olevien yritysten yhte-
ystiedot näkyville. Mukana 
hankkeessa on mm. alueem-
me majoitusyrityksiä, vä-
hittäistavarakauppoja, ruo-
kailu- ja taukopaikkoja sekä 
huoltoasemia ja muita yrit-
täjiä, jotka tavalla tai toisella 
tulevat hyötymään lisäänty-
neestä matkailijoiden mää-
rästä. Yhteydet nettiportaa-
liin tulee löytymään syksyn 
aikana mm. www.iijoki.fi 
-sivustolta, jonne on koottu-
na perustiedot Iijoen kalas-
tusalueesta. 

Syyskuussa järjestetään 
aiheeseen liittyen tuotteis-
tamiskoulutus, jossa mieti-
tään ja koostetaan myytäviä 
kalastusmatkapaketteja, joi-
ta matkailijat voivat halutes-
saan ostaa. Hankkeessa ke-
hitettävä tuotetarjonta tulee 
palvelemaan kesämatkaili-
joita kesästä 2013 eteenpäin. 
Jos jollakin on halukkuutta 
toimia esimerkiksi kalastuk-
sen paikallisoppaana, syys-
kuun koulutus on oiva ti-
laisuus tulla oppimaan ja 
kuulemaan muiden koke-
muksia ja näkemyksiä ai-
heesta. 

-Jos asia kiinnostaa, otta-
kaa yhteyttä minuun vaikka 
soittamalla tai hihasta nykäi-
semällä. 

Mirja Savolainen

Taas on koittanut syyskuun 
alku ja on aika Oulun seu-
dun ammattiopiston Pu-
dasjärven yksikön ja Pu-
dasjärven Ratsastajat ry:n 
järjestämien kenttäratsastus-
kilpailujen. Kilpailut ovat 
tänä vuonna 8. - 9.9.2012 lau-
antaina ja sunnuntaina. Sa-
malla ratsastetaan Suomen 
mestaruudesta joukkuekil-
pailussa ja Pohjois-Suomen 
alueen kenttämestaruudet 
juniorien/ponien sekä seni-
orien osalta. Lisäksi ratsaste-
taan Racing - kenttä Trophy 
4. osakilpailu sekä Helppo-
cup 4. osakilpailu, näissä 
osakilpailuissa ratkotaan sa-
malla koko sarjan voittajat. 

Oulun seudun ammatti-
opiston Pudasjärven yksi-

Vauhtia ja syysmarkkina-
meininkiä ammattiopistolla

kön järjestämät kenttäratsas-
tuskilpailut ovat taidonnäyte 
pohjoisesta osaamisesta. Pai-
kallisia yrityksiä on lähtenyt 
hienosti mukaan yhteistyö-
hön kisojen onnistumisek-
si. On ilo huomata että myös 
uusia paikallisia yrityksiä on 
saatu mukaan ja se on osoi-
tus siitä, että pohjoisessa us-
kotaan tämänkaltaisiin ta-
pahtumiin ja halutaan olla 
tukemassa pohjois- suoma-
laista hevosurheilua ja sa-
malla myös hevosalan kou-
lutusta pohjoisessa. OSAO 
Pudasjärven yksikön hevos-
talousopiskelijoiden panos-
tus kilpailuiden toteutta-
misessa onkin ensiarvoisen 
tärkeää ja toimii esimerkki-
nä muille hevosalan oppi-

laitoksille sekä antaa hyviä 
valmiuksia näille ammattiin 
opiskeleville nuorille. 

Kenttäkilpailut alkavat 
lauantaina 8.9. klo 9.00 vaa-
tiva B- luokan kouluratsas-
tuskokeella. Koulun alueella 
järjestetään Syysmarkkinat 
lauantaina alkaen klo 10.00. 
Sunnuntaina klo 10.00 start-
taa myös jännittävä ja vauh-
dikas maasto-osakoe. Luok-
kia ratsastetaan yhteensä 
viisi kappaletta koko viikon-
lopun aikana. Alueelle on 
vapaa pääsy!

Tervetuloa nauttimaan 
vauhdikkaasta ja iloisesta 
yhdessäolosta ammattioppi-
laitoksen kankaille!

Hanna Niskasaari

www.paroc.fi
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Pudasjärvellä valmistui 10 
maatalouslomittajaa työvoi-
makoulutuksena järjeste-
tystä Karjatalouden ammat-
titutkinto-koulutuksesta, 
jonka päätösjuhlaa vietettiin 
perjantaina 17.8. Alun pe-
rin kurssille hakeutui myös 
sellaisia opiskelijoita, jotka 
eivät täyttäneet työvoima-
poliittisen koulutuksen kri-
teereitä. Monet hakeutujat 
jäivät ulkopuolelle liian nuo-
rina. Ikää ei ollut tarpeeksi. 
Kahdella jäi opiskelu kesken 
perheenlisäyksen johdosta ja 
yksi opiskelija jatkaa opinto-
ja saaden todistuksen vähän 
myöhemmin. 

Koulutuksen toteutti Raa-
hen Aikuiskoulutuskeskus ja 
koulutukseen osallistuneet 
ovat nyt suorittaneet Karja-
talouden ammattitutkinnon, 
maatalouslomittaja osion. 
Käytännössä koulutus tähtä-
si lomittajan työhön ja kaikki 
kurssilta valmistuneet ker-
toivat lomittajan työtä ole-
van tiedossa, usealle myös 
Pudasjärvellä. Lisäksi koulu-
tuksessa on opiskellut myö-
hemmin aloittaneita, joiden 
tutkintoon johtava koulutus 
jatkuu omaehtoisena koulu-
tuksena.

Pudasjärveläislähtöinen 
vastuukouluttaja Silja Kaup-
pi kertoi, että koulutukses-
sa olivat pääosioina maata-
louslomitus, rehuntuotanto, 
lypsykarjatalous tai erikois-
tunut naudanlihantuotanto. 
Koneiden käyttöön liittyvän 
näytön yhteydessä jokainen 
tutkinnon suorittaja on näyt-
tänyt eläinten hoidon lisäksi 
myös traktoriosaamisensa. 
Opiskelijat ovat saaneet Lely 

Uusien lomittajien valmistumisjuhla:
Kaikille työpaikka tiedossa

- lypsyrobottikoulutuksen 
ja suoritta-neet EA1:n, Tuli-
työ- ja Työturvallisuuskor-
tin. Yrittäjyydestä kiinnostu-
neille on koulutuksen aikana 
annettu lomitusyrittäjyyden 
perustiedot.

Koulutus oli koko ajan 
kiinteästi sidoksissa työelä-
mään. Opiskelijat työsken-
telivät erilaisilla maati-loilla 
lomittajan ammatin keskei-
sissä tehtävissä. Tästä oli 
etuna se, että opittiin talon 
koneet, laitteet ja työsken-
telymallit. Näin tilat saavat 
töihin, koneisiin ja laitteisiin 
perehtyneitä nuoria lomitta-
jia. Maatilayrittäjät ja lomit-
tajaopiskelijat tutustuivat 
toisiinsa ja näin tiedetään, 
kenen kanssa homma toimii, 
tulevaisuudessakin. Tutkin-
non suorittajat ovat päässeet 
myös lomittajien mukaan ja 
näin tutustumaan tulevan 
työn kuvaan kulkemisineen, 
matkoineen ja työaikaseu-
rantoineen.    

-Karjatalouden ammat-
titutkinto ei ole yleisimpiä 
työvoimapoliittisesti toteu-
tettavia koulutuksia. Silja 
Kauppi lausuikin kiitokset 
Pudasjärven MTK:lle ja Pu-
dasjärven kaupungille, aktii-
visuudesta koulutuksen saa-
miseksi Pudasjärvelle.  

-Tämän alan työvoima-
poliittisen koulutuksen har-
vinaisuudesta kertoo se, että 
opiskelijoita on Pu-dasjär-
ven koulutuksessa laajalta 
alueelta. Eteläisin opiskelija 
on Espoosta, pohjoisin Sal-
lasta. Pudasjärvellä tällä het-
kellä pysyvästi asuvia opis-
kelijoista on noin puolet. 

Jatkokoulutuksesta 

kiinnostuneet voivat kar-
jatalouden ammattitut-
kintotodistuksella hakea 
ammatti-korkeakouluun ja 
näin suorittaa AMK-tutkin-
non.

Ensin teoriaa – sitten 
navettaan
Ravintola Street 4:ssä järjes-
tetyssä päätösjuhlassa pu-
hunut Raahen Aikuiskoulu-
tuskeskuksen rehtori Eero 
Takkula kertoi Raahen ai-
kuiskoulutuskeskuksel-
la olevan yli 30-vuoden ko-
kemus Pohjois-Pohjanmaan 
alueen maatalouslomitta-
jien ja karjatalousyrittäji-
en koulutuksesta ja näin ol-
len myös vahva tuntemus ja 
tietämys luonnonvara-alan 
työmarkkinoista ja nopeasti 
kehittyvän alan vaati-muk-
sista. Raahen Aakk:lla on 
Karjatalouden ammattitut-
kinnon järjestämissopimus 
(Suomen ensimmäinen täl-
le tutkinnolle tehty sopimus 
30.11.1998). Vuosien aika-
na Raahen aikuiskoulutus-
kes-kuksessa Karjatalouden 
ammattitutkinnon on suorit-
tanut noin 270 lomittajaa ja 
maatalousyrittäjää. 

MTK Pudasjärven pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä piti 
lomittajan ammattia arvos-
tettuna, jossa työllisyys on 
taattu. Työ on raskasta, mut-
ta palkitsevaa, hän totesi ter-
vehdyksessään. Yhdessä sih-
teeri Maija Puhakan kanssa 
he jakoivat stipendin pudas-
järvisille Susanna Paunalle ja 
Jukka Hiltulalle. 

Oppilaiden puheenvuo-
ron käytti Noora Juutilainen, 

joka kertoi käytännön työ-
harjoittelujen olleen tärkeäl-
lä sijalla opiskelussa, toki 
teorian ohella. 

-Ensin teoriaa ja sitten na-
vettaan, hän totesi. 

Mukana juhlassa oli myös 

Työvoimatoimiston ja loma-
toimiston henkilöt sekä op-
pilaiden vanhempia. 

Koulutuksen ovat suo-
rittaneet: Eduard Vilbach, 
Jukka Hiltula, Marko Hiltu-
la, Marko Honkanen, Naser 

Lomittajakurssin opiskelu tapahtui kaupungin omistaman Suojalinnan tiloissa, jossa 
opiskelijat kokoontuivat vielä aamupäivällä opettajansa Silja Kaupin kanssa ennen pää-
tösjuhlaa. 

Vastavalmistuneet lomittajat kurssitodistukset ja ruusut käsissään. Vasemmalta Naser 
Birzoi, Susanna Pauna, Noora Juutilainen, Marjo Isojärvi, Marko Hiltula, Marko Honka-
nen, Jukka Hiltula ja Juha Pyttylä. Kuvasta puuttuvat eläinlääkärin töissä jatkava Edu-
ard Vilbach sekä vauvalomalle jäänyt Hanna Isojärvi. Rehtori Eero Takkula keskellä ja 
opettaja Silja Kauppi neljäs oikealta. 

MTK Pudasjärven edustajat 
Mari Kälkäjä ja Maija Puhak-
ka luovuttivat stipendit pudas-
järveläisille Jukka Hiltulalle ja 
Susanna Paunalle. 

Birzoi, Noora Juutilainen, 
Marjo Isojärvi, Hanna Isojär-
vi, Susanna Pauna, Juha Pyt-
tylä. 

Heimo Turunen

Suomen suurimman san-
karihautausmaan vierel-
lä paljastettiin sunnuntaina 
12. elokuuta Kaatuneitten 
Omaisten Liitto ry:n lahjoit-
tama Sotaorpo-muistomerk-
ki, jonka paljasti valtioneu-
vos Riitta Uosukainen.

Patsashankkeen suoje-
lija Ousukainen toi paljas-
tuspuheessaan esille kuin-
ka vanhempien menetyksen 
lisäksi sotaorvot joutuivat 
kärsimään köyhyydestä, an-
karista oloista ja jopa huo-
nosta kohtelusta. Heidän 
saamiaan vähäisiäkin sosi-
aaliavustuksia paheksuttiin 
ja kadehdittiin. Tuohon ai-
kaan ei ollut kriisiapua, jota 
nykyisin annetaan auliisti 
tarvittaessa.

Taiteilija Juhani Honka-
sen valmistama Sotaorpo-
muistomerkki kuvaa hyvin 
menetyksen tuskaa. Sotaor-
pohahmo pyyhkii silmiään 
katsellessaan menetetyn ko-
tinsa raunioita.

Kohtalon vuosina noin 
55 000 lasta jäi sotaorvok-
si, heistä on vielä elossa ar-

Sotaorvoille valtakunnallinen muistomerkki

violta 30 000 iältään 67-90 
vuotta. Pudasjärvelle jäi ai-
kanaan 381 lasta sotaorvoksi 
ja heitä elää vielä paljon kes-
kuudessamme. 

Tilaisuuteen osallistui yli 
700 kohtalotoveria eri puolil-
ta Suomea, joista suurin osa 
sotaorpoja. Oulun seudun 
Sotaorvoista osallistui pat-

saan paljastukseen 55 hen-
kilöä. 

Pekka Perä

Taiteilija Juhani Honkasen valmistamassa Sotaorpomuistomerkissä sotaorpohahmo 
pyyhkii silmiään katsellessaan menetetyn kotinsa raunioita.

Lukio-opintoja muun muas-
sa Pudasjärven lukiolle etä-
opintoina tarjoavan eLuki-
on lukuvuoden opetus alkoi 
maanantaina 20.8.. eLukios-
sa jo vakiintuneen suosion 
saavuttanut japanin kieli on 
rohkaissut tarjonnan laajen-
tamiseen kiinan kielellä, jon-
ka etäopintojen pariin pää-
see syyskuusta lähtien kun 
ensimmäinen kiinan kurssi 
alkaa syntyperäisen opetta-
jan johdolla. 

eLukion lukuvuosi on 
jaettu kuuteen jaksoon. Tänä 
lukuvuonna tarjotaan 248 
kurssia. eLukiossa opiskel-
laan verkossa, joten opinto-
ja suoritetaan usein muiden 
opintojen tai työelämän rin-
nalla. Verkko-oppitunteja 
järjestetään klo 17 – 21 välil-
lä, joten aikataulun sovitta-
minen päivätyön kanssa on-
nistuu. 

Kiinaa etänä – uusia
tuulia eLukion syksyssä

eLukio koostuu 20 kun-
nan 21 lukiosta, jotka tarjo-
avat verkko-opintoja yhteis-
työnä. Mukana on noin sata 
opettajaa. Jäsenyys eLukios-
sa laajentaa esimerkiksi kou-
lun kielitarjontaa. eLukion 
kautta opiskelijoiden ulottu-
villa ovat: suomi toisena kie-
lenä, englanti, ruotsi, saksa, 
ranska, venäjä, italia, espan-
ja, japani ja kiina. Jäsenlu-
kioiden rehtorit muodosta-
vat johtoryhmän, joka vastaa 
toiminnan organisoinnista. 

eLukiossa voivat opiskel-
la kaikki, jotka ovat suorit-
taneet perusopetuksen op-
pimäärän tai sitä vastaavan 
oppimäärän. eLukiossa voi 
suorittaa lukion koko kurssi-
määrän ylioppilastutkintoon 
tähdäten tai opiskella yksit-
täisiä aineita. 

Minna Karhu
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Varastotien ja Kellokankaan 
yhdistävä alikulku tunne-
lityömaa on hyvällä mallil-
la Kuusamontiellä. Noin 75 
prosenttia työstä on jo tehty. 
Alikulkutunneli tunneli on 
valmis. Valtatie 20:llä pääs-
tiin ajamaan alikulkupaikal-
la suoraan uutta asfalttipin-
taa viime viikon puolessa 
välissä ja hidastekaistat saa-
tiin päällysteenkin osalta 
valmiiksi. Työt ovat meneil-
lään Kellokankaan puolel-
la, jossa kevyenliikenteen 
väylät ovat pintakerrosta ja 
maisemointia vaille valmiit. 
Varastotien puolella on vie-
lä jonkin verran kaivutöitä 
ja pumppaamon asentami-
nen jälkeen voi aloittaa mai-
semointityöt silläkin puolen, 
kertoi maansiirtourakoitsija 
Jari Särkelä. (er)

Alikulkutunnelityömaa
hyvällä mallilla

Viikko sitten Kuusamontiellä pääsi ajamaan alikulkutun-
nelin kohdalla suoraan uudella asfaltilla.

Siistiä jälkeä, josta myöhemmin pääsee turvallisesti ke-
vyen liikenteen väylää Kuusamontien alitse. 

Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry on käynnistänyt 
Ray:n rahoittaman uuden 
Ihimisen Lähelle –projek-
tin, jonka toiminta-aluee-
na ovat Oulun kaupunki, 
Yli-Ii, Ylikiiminki, Pudasjär-
vi ja Kiiminki. Projektia to-
teutetaan yhteistyössä eri 
tahojen kanssa. Toiminnan 
kohderyhmänä ovat kaiken-
ikäiset omaishoitajat. Muka-
na voivat olla myös sellaiset 
omaishoitajat, jotka eivät saa 
omaishoidon tukea.

Tavoitteena projektis-
sa on perustaa omaishoi-
don alueellisia tukipisteitä 
lähelle omaishoitajia, myös 
Pudasjärvelle. Tukipisteis-
sä voidaan tarjota alueilla 
asuvien omaishoitoperhei-
den tarpeiden mukaan esi-
merkiksi tietoa omaishoita-
juuteen liittyvistä asioista, 
vertaistukea, apua akuut-
tiin tilanteeseen, virkistys-
toimintaa, parkkitoimintaa, 
puhelinrinkitoimintaa, pu-
helinkummitoimintaa sekä 
asiantuntija-apua. Pudasjär-

Omaishoitajille Ihmisen 
lähelle -projekti

vellä pitkät välimatkat ote-
taan huomioon toiminnassa, 
jotta kaikille omaishoitajil-
le olisi mahdollisuus osallis-
tua toimintaan ja saada tu-
kea omaishoitotilanteeseen.

Tukipisteisiin kehitetään 
monipuolisia vapaaehtois-
toiminnan muotoja tuke-
maan omaishoitoperheitä, 
joten kaikki halukkaat voi-
vat osallistua oman tukipis-
teensä toimintaan niin halu-
tessaan. 

Tavoitteena on myös vai-
kuttaa siihen, että omaishoi-
tajat saisivat ensitietoa mah-
dollisimman varhaisessa 
vaiheessa omaishoitajuutta. 
Tarkoituksena on saada toi-
sia omaishoitajia ja entisiä 
omaishoitajia ensitiedon an-
tajiksi. Kun omaishoitaja saa 
monelta taholta tietoa, tukea 
ja tarvitsemiaan palveluita, 
hän pystyy jakamaan voimi-
aan aiempaa paremmin.

Nyt alkuvaiheessa toteu-
tetaan kysely kaikille Pudas-
järven kaupungissa asuvil-
le omaishoitajille. Kyselyn 

avulla kartoitetaan mm. sitä, 
millaista toimintaa ja tu-
kea omaishoitajat itse toivo-
vat tukipisteeltä saavansa. 
Omaishoidon tuen saajil-
le postitetaan kysely kotiin. 
Muut omaistaan auttavat 
ja huolehtivat voivat vasta-
ta kyselyyn Vanhusten Pal-
velukeskuksessa, osoittees-
sa Kauppatie 25. Kyselyyn 
toivotaan runsasta osallistu-
mista.  

Kyselyn toteuttamisen 
jälkeen Pudasjärvellä toteu-
tetaan Omaishoidon tukipis-
teen teemailta, jossa keskus-
tellaan uudesta alkaneesta 
Ihmisen Lähelle -projektista, 
Pudasjärven omaishoitajien 
tarpeista/toiveista tukipis-
teen toiminnan suhteen sekä 
omaishoidon tuesta Pudas-
järven kaupungissa. Tilai-
suuteen tulee osallistumaan 
myös sosiaaliohjaaja Tuula 
A.Tolkkinen ja Omaishoita-
jat ja Läheiset -Liiton alueoh-
jaaja Sirkka Nissi-Onnela.

Minna Hernberg

Lukijan kynästä

Työntekijän omat havainnot 
ja tulkinnat työstään ja työ-
ympäristöstään ovat ratkaise-
via tekijöitä ammatillisen kas-
vun kehittämisessä.

Ammatillinen kasvu voi-
daan kuvata jatkuvaksi pro-
sessiksi, jonka avulla ihminen 
kerää elämänuransa aikana tie-
toja, taitoja ja erilaisia kykyjä, 
joiden myötävaikutuksella hän 
kasvattaa kykyjään vastatak-
seen lisääntyviin ammattitaito-
vaatimuksiin. Ammatillisuuden 
kasvattaminen vaatii yksilöl-
tä jatkuvaa kiinnostusta ja ha-
lua oppimiseen ja oppimisen 
arvostusta. Oppiminen sisäl-
tää työn harjoittelua, parem-
piin työsuorituksiin edistävää 
koulutusta sekä vastaanotta-
vuutta ja avoimuutta uuden 
informaation suhteen. Yksilön 
kyky huomata ajoissa aukkoja 
osaamisessaan on osoitus am-
matillisuudesta. Osaamisen ja 
työsuoritusten parantamispyr-
kimysten toteuttaminen vaatii 
sitoutumista monen muotoi-
seen uusien asioiden ja koke-
musten vastaanottamiseen ja 
niiden toteuttamiseen käytän-
nössä.  Ammatilliseen kasvuun 
kuuluu yksilön kyky ymmär-
tää ja hyväksyä työssä tapah-
tuvat muutokset ja uudet työn 
onnistuneeseen suorittami-
seen liittyvät vaatimukset. Yk-
siön on osattava ja uskalletta-
va tehdä työnsä eri tavalla kuin 
aikaisemmin ja samalla hallita 
keinot soveltaa uusia tietoja ja 
taitoja työympäristönsä kehit-
tämisen ja uudistamisen edis-
tämiseksi.

Ammattitaidon ja amma-
tillisen uusiutumisen välttä-
mättömiksi vaatimuksiksi ny-
kypäivänä ovat tulleet tiedon 
monimuotoisuus ja lisäänty-
nyt kasvu, teknologian kehitys, 
laaja innovatiivisuus, usealla ta-
solla tapahtuva kilpailu, talou-
dellisten, poliittisten ja sosiaa-
listen ympäristöjen muutokset. 
Näihin tapahtumiin ja tilantei-
siin sopeutuminen ja mukana 
pysyminen vaatii työntekijäl-
tä omaehtoista ja organisaati-
oiden tarjoaman koulutuksen 
ja ohjauksen vastaanottamista 
sekä osallistumista niihin, jot-
ta ammatillinen kasvu toteu-
tuu kaikkia osapuolia tyydyttä-
vällä tavalla.

Ammatillinen kasvu
Muutos ratkaisuksi 
urautumisen 
ehkäisemisessä
Tilanteessa, jossa työntekijä on 
asettunut omaan ammattiroo-
liinsa ja tietyllä tavalla urautu-
nut tehtävissään, on tarpeellista 
alkaa pohtia keinoja muutok-
sen, kehittymisen ja ammatilli-
sen kasvun lisää-misen suuntaan. 
Ammatillisen kasvun lisäämisen 
tekijöitä voidaan etsiä yhteis-
kunnasta, organisaatiosta, työ-
roolista ja yksilöstä itsestään. 
Organisaation rakenteessa ta-
pahtuvat muutokset ja uudis-
tukset, käytettävät teknologiset 
uudistukset ja kehitys, työteh-
tävien vaihtuminen uudenaikai-
sempiin sekä tuotteissa ja tuo-
tannossa tapahtuvat muutokset 
lisäävät ammatillisen kasvun ja 
kehittymisen tarvetta. Työnteki-
jän omat havainnot ja tulkinnat 
työstään ja työympäristöstään 
ovat ratkaisevia tekijöitä amma-
tillisen kasvun kehittämisessä. 
Tällöin puhutaan psykologisen 
ilmapiirin avulla kartoitetus-
ta organisaatiossa tapahtuvien 
kasvun edellytysten tunnista-
misesta. Organisaation on puo-
les-taan pyrittävä aktivoimaan 
ja voimaannuttamaan innovatii-
visuuttaan. Tähän tavoitteeseen 
on mahdollista päästä hyödyntä-
mällä ja testaamalla entistä voi-
makkaammin syntyneitä kehit-
tämisideoita sekä lisäämällä ja 
monipuolistamalla henkilökun-
nan kapasiteetin entistä tehok-
kaampaa hyväksi käyttöä.

Työrooleihin kuuluvia kasvu-
tekijöitä ovat työn kannustear-
von ja vaikutusmahdollisuuksien 
positii-viset korreloivat tekijät 
yhdessä henkilöstön motivaa-
tiotekijöiden kanssa. Työhön vai-
kuttamismahdollisuudet voivat 
joka ehkäistä tai edistää kasvu-
mahdollisuuksien toteuttamis-
ta. Työ ollessa vähä-virikkeinen, 
haasteeton tai muuten yksi-
toikkoinen saattaa kasvumah-
dollisuudet jäädä käyttämättä 
tai vähäisiksi. Haasteita sisältä-
vä, vaihteleva ja itsenäinen työ 
tuottavat hedelmälliset lähtö-
kohdat itsensä kehittämiselle 
ammatillisen kasvun suhteen.

Hyvä motivaatio 
parantaa työssä 
oppimista
Työstä oppiminen on parhaim-
millaan silloin kun yksilö pää-
see käytännössä kohtaamaan 
työn ongelmallisia tilanteita ja 
kehittäviä oppimismahdolli-
suuksia, oppimista motivoivia 
tekijöitä sekä mahdollisuuksia 
ratkaista työhön liittyviä to-
dellisia haasteita. Ellei yksilöl-
lä itsellään ole tarvittavan voi-
makasta kasvutarvetta tai se 
on heikko, he saattavat reagoi-
da välinpitämättömästi tai kiel-
teisesti kasvumahdollisuuksiin 
eikä ammatillista kasvua näin 
ollen tapahdu. Hyvän työssä 
oppimismotivaation taustalta 
löytyy yksilön halukkuus pa-
rantaa työssä osaamistaan ja 
toisaalta tarve välttyä negatii-
visilta työn tuloksilta tai kiusal-
lisilta tilanteilta.

Monia taitoja 
tarvitaan
Nykyaikaisessa yhteiskunnas-
sa työntekijä tarvitsee mo-
nenlaisia ja useille eri aloil-
le suuntautuvia joustavampia, 
liikkuvampia ja sopeutuvam-
pia taitoja kuin aikaisemmin. 
Testit ja soveltuvuuskokeet ei-
vät yksinomaan anna kuvaa yk-
silön ammattikyvykkyydestä, 
vaan siihen vaikuttavat tausta-
tekijöinä perhetausta, luokka, 
yksilöllinen motivaatio ja jopa 
puhdas sattuma. Yksilön kyvyk-
kyyttä voidaan käyttää ammat-
titaidon palvelemiseen. Am-
mattitaito sisältää kyvyn tehdä 
jokin tehtävä hyvin ja hallin-
ta taas on keino osoittaa toi-
sille kuinka onnistuneesti jokin 
asia on tehty. Yksilön ammatti-
laisuuden tuntemus vaatii pa-
nostusta työn kohteeseen ja 
tarvetta kokea muiden hyväk-
syntää suorituksestaan.  Am-
mattitaidon vahvistaminen ja 
lisääminen edellyttää keskit-
tymistä sellaisille toimintojen 
alueille, joilla on odotettavis-
sa sääntöjen kohtaamaa vasta-
rintaa tai poik-keavuutta.  Tätä 
voidaan kutsua tutkivaksi toi-
mintamalliksi. Ammattilaisuu-
den kasvaminen syntyy hitaas-
ti, pieninä erinä harjoituksen 
myötävaikutuksella.

Sointu Veivo

Liepeen pappilan kuntopolulla 
kaide rikottu ja heitetty ojaan. 
Harmittaa tosi paljon tällai-
nen ilkivalta. Poliisille on teh-
ty ilmoitus, toivottavasti tekijät 

Ilkivaltaa Liepeen kuntopolulla
saadaan vastuuseen. 

Tulva oli vienyt keväällä sil-
lan ja se oli nostettu paikoilleen, 
mutta nyt oli tällainen teko tehty.

Polkua säännöllisesti 
käyttävä kuntoilija

Kyläpäivä Hirvaskoskella 1.9.2012 klo 11-14 
Halmeniemessä (opastus Puolangantieltä)
”Halameniemi tarjoaa kävijöille nuotanveto- ja lammaspaimennusnäytöksen, 
elävää mussiikkia ja yhteislaulua Suopunki-orkesterin joholla, puhvetista 
savukallaa sallaatin kera pientä korvausta vastaan. Pullakahavit tarjotaan 
jokkaiselle!”

Tervetuloa läheltä ja kaukaa!
Järjestää: Hirvaskosken kyläyhdistys ja Korentojärven kalaveden osakaskunta
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AUTO- KONE-  JA TRAKTORIHUOLTO, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671
KORUT JA KELLOT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

	•	autOMaaLauKSEt
	•	KOLarIKOrJauKSEt
	•	LaSINVaIhDOt
	•	VaKuutuSyhtIöIDEN	työt
	•	traILErIN	VuOKrauS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie	5	•	Puh.	040	481	4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT YMS, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Pudasjärven
Isännöinti	Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne	isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Ajanvaraukset p.040 726 6266

KANGAS- JA OMPELUPALVELUT

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

autOSähKöKOrJaaMO	uNtO	SIIra
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

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

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Kauneuskeskus Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

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

SKY

KFF

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

Kotipalvelu
Mesimarja

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

Ota yhteys  
040 1951 732 

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

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

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

SYYSTYÖT

Soita ja kysy lisää!
Matti 040-9603058
Antti 040-8236377

Oululainen kansanedustaja, 
Vasemmiston varapuheen-
johtaja Risto Kalliorinne vie-
railee ensi maanantaina 27.8 
Pudasjärvellä osana Va-
semmiston kuntavaalikier-
tuetta. Kuntakiertueen ta-
voite on herätellä ihmisiä 
kuntavaaleihin, saada vauh-
tia ehdokasasetteluun ja lin-
jata vaalitavoitteita. Kiertue 
on kiertänyt tähän mennes-
sä Oulun läänin eteläisellä 
alueella ja on ollut erittäin 
onnistunut. Väkeä on ollut 
hyvin liikkeellä ja uusia kun-
tavaaliehdokkaita on saatu 
rekrytoitua kaikissa kohde-

Vasemmisto aktiivisena kuntavaaleissa
kunnissa. 

Kalliorinteen mielestä on 
tärkeää, että vasemmisto voi 
tarjota kuntalaisille vaihto-
ehdon kuntien päätöksente-
koon.

Kilometrikorvauksiin 
alueellinen ”vyöhyke-
järjestelmä”
Kalliorinteen mielestä valtio-
varainministeriön esittämä 
uusi kilometrikorvausjärjes-
telmä on torso ja alueellises-
ti epäreilu. Esitetty uudistus 
johtaa siihen, että suurim-
mat ongelmat työtehtävien 

hoidossa kasautuvat Itä- ja 
Pohjois-Suomeen, jossa on 
pitkät välimatkat ja heikko 
julkisen liikenteen palvelu-
taso. 

- Työtehtävissään au-
toa tarvitseville Itä- ja Poh-
jois-Suomen  ihmisille esi-
tetty 15 000 kilometrin raja 
tulee nopeasti vastaan, kun 
taas Etelä-Suomessa lyhyet 
välimatkat ja kattava julki-
sen liikenteen verkosto mah-
dollistaa työnteon esitetyn 
”kilometrikiintiön” rajoissa 
huomattavasti helpommin. 

Kalliorinne esittääkin, 
että valtiovarainministeriön 

Vasemmistoliiton varapu-
heenjohtaja, kansanedus-
taja Risto Kalliorinne vie-
railee Pudasjärvellä ensi 
maanantaina.

esitystä rukataan uusiksi si-
ten, että Itä- ja Pohjois-Suo-
messa asuvien ”kilometri-
kiintiötä” nostetaan luomalla 
alueellinen ”vyöhykejärjes-
telmä”, jossa suuremman 
korvauksen piirissä olevi-
en verovapaiden kilometri-
en määrä on riippuvainen 
ihmisen asuinpaikasta. Näin 
esim. pääkaupunkiseudul-
la asuvien ”kilometrikiintiö” 
olisi vähäisempi kuin Poh-
jois-Pohjanmaalla, Kainuus-
sa tai Lapissa, joissa vaihto-
ehtoa oman auton käytölle ei 
ole olemassa. 

- Valtiovarainministeri-

ön budjettiesityksessä vero-
vapaata kilometrikorvausta 
ollaan alentamassa kahdel-
la sentillä 43 senttiin. 15 000 
ajokilometrin täytyttyä kor-
vaus tipahtaisi 25 senttiin. 
Kalliorinteen mukaan esitet-
ty järjestelmä on alueellises-
ti täysin epätasa-arvoinen ja 
vie elinvoimaa alueilta, jois-
sa on muutenkin vaikeuksia 
työllisyyden kanssa.

- Ennen vanhaan aluepo-
litiikassa huomioitiin ben-
siinin  hinnan alueperustei-
set alennukset. Myös tätä 
olisi syytä harkita, koskapa 
vähävaraiset työttömät tai 

eläkkeellä olevat vanhukset 
eivät juuri kilometrikorva-
uksia kuittaile. 

Harri Ylönen

Palveluhakemisto on
edullista ilmoitustilaa!
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

OSTETAAN
Kouluharmooni + penkki, hp 
130 e. Puh 0400 380 095.

Myydään tai annetaan vuokral-
le 3h+k 58,5 m2 2.krs Pudas-
järven keskustassa Juhontie. 
Vapautuu 1.9. Mh. 35 000 e, 
vuokra 490 e, P. 040 724 1486.

Pyörähirsikehikko, sopii sau-
naksi tai eräkämpäksi. 3,5 x 3 
eteistila n. 7 m2 Hinta 2000e.
Puh. 040 516 6331.

Moposkootteri	 Symfiddle	 II	
v.2012, ajettu 210km, takuu 4v. 
Puh. 0440 254 557.

Toyota Corolla 1,3. Vm. -93, 
vasta ketsastettu, 2 renkaat. 
Puh. 0440 254 557.

2 uutta käytävämattoa. Puh. 
045 855 4828.

Mustikoita puhdistettuna 25 lit-
raa. Puh. 041 4355 849 /iltaisin.

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

Seulottua
ruokamultaa!
Kaivinkonetyöt

p. 0400 926 405

RUOKAMULTAA

AarreArkku

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

Pe 10-18, La 10-14

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

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

JA ASENNUKSET. SISUSTUS

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KauttaMME	LVI-,	SähKö-,	KyLMä-,	

PELtItyöt	SEKä	tarVIKKEEt
Meiltä mm. ilma-, vesi- ja

maalämpöpumput	asennettuna

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUAMETALLIROMUN OSTOA

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAARAKENNUSTA

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään hillaa

MARJOJEN 
OSTOA JA  MYYNTIÄ

MATKAHUOLTO 
LAHJATAVAROITA

LUKKO- JA AVAIN-
PALVELUJA

VUOKRAKONEITA

PARTURI-KAMPAAMOITA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

Pitkäaikaisesta sairaalahoidos-
ta tukiasuntoon siirtyvä henkilö 
tarvitsee lahjoituksena huone-
kaluja, esim sängyn, kirjoitus
pöydän,ruokapöydän,muutam
an tuolin ja kirjahyllyn,verhot 
ja astioita. Kaikenlaiset kelpaa, 
kuljetus järjestyy. Puh.040 373 
6224.

SEKALAISTA

Suomen Yhteisöpalvelu ry 
on perustanut valtakunnalli-
sen verkkopalvelun, joka yh-
distää samanikäisten lasten 
perheitä. Sivustolle rekiste-
röitynyt vanhempi saa käyt-
töönsä perheprofiilin, jonka 
kautta perhe voi ottaa yhteyt-
tä oman paikkakuntansa re-
kisteröityneisiin perheisiin. 
Samalla voidaan ottaa käyt-
töön kaverihaku-ominaisuus 
enintään 13 vuotta täyttävil-
le lapsille.

Monet vanhemmat toivoi-
sivat lapsilleen uusia kave-

Lapsellekaveri.fi - uusi maksuton 
verkkopalvelu lapsiperheille

reita omalta asuinalueeltaan. 
Tämä tarve korostuu esimer-
kiksi perheen muuton tai 
lapsen koulun vaihdon yh-
teydessä. Samassa elämänti-
lanteessa olevat vanhemmat 
haluaisivat usein muuten-
kin tutustua toisiinsa omalla 
asuinalueellaan. Lapselleka-
veri.fi tarjoaa lapsiperheille 
apua näihin asioihin. Palvelu 
on kaikille käyttäjille ilmai-
nen ja se toimii koko Suomes-
sa - jokaisella paikkakunnal-
la, asuinalueen tarkkuudella. 

Suomen Yhteisöpalvelu 

ry:n perustajat ovat sosiaa-
li- ja terveysalan ammattilai-
sia sekä yrittäjiä. Yhdistyksen 
toiminnan periaatteena ovat 
yleishyödyllisyys ja tasaver-
taisuus. Yksi yhdistyksen 
ideanikkareista on Esa Au-
vinen Karkkilasta, 38-vuotias 
sosionomi ja kolmen lapsen 
isä. Hän heräsi huomaamaan 
palvelun tarpeellisuuden 
muuttaessaan perheineen 
uudelle paikkakunnalle. 

Hannamari Auvinen

Mustaherukkaa itse poimien 
1,5 €/kilo Ervastissa Marjomä-
ellä, Puolangantie 956. Puh. 
040 704 8927, 0400 575 010.

Jääviileäkaappi edullisesti, 
puh. 0400 251 638.

Klapeja/halkoja, pituus 33-100 
cm koivua sekä sekapuuta. 
Puut noin 6 km Kurenalta. Soi-
ta niin kerron lisää. puh. 0400 
386 448

Ruokamultaa 20m2  erissä toi-
mitettuna. Soita 0400 926 405

Remontin yhteydessä poistet-
tuja: AEG-pakastearkku 240 - 
300 ltr. 50 eur. Rosenlew-hella 
lev.50cm 50 eur. Teräksinen 
tiskipöydän kansi pit. 160 cm,
kahdella altaalla 10 eur.
Puh. 040-507 2948.

Sähköasennus M.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

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

Halutaan vuokrata saunallinen 
rivitalokaksio Pudasjärven kes-
kustasta. Puh. 040-186 1015.

VUOKRATAAN

Soita ja varaa 
oma vuorosi - pian! 

Nauti tunnelmallisista syysilloista lämpimässä
kylpytynnyrissä omalla kotipihallasi

Puh. 040-960 3058



22 23nro 34PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti22.8.2012 22.8.2012nro 34

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!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169

Tervetuloa kuuntelemaan!

Su 26.8. klo 14 torilla
Oulun kongolaisryhmä Marantha-
ryhmä laulaa, myös Pudasjärven
kongolaiset, (huom kelloaika). 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 

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.

Laukku- lompakko- ja lakkikauppias
Pudasjärven tori to 23.8.

Myös kasseja, vöitä, baskereita, syyslakkeja,
käsineitä, lippahuiveja.

Hihnala 

KANNOT POIS
PIENELLÄ

TEHOKKAALLA
JYRSIMELLÄ

PUH. 040 822 4983

25.8. VENETSIALAISET   1.9. KARAOKEFINAALI    8.9. Pekka Hartonen & Sawotta

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

TERVETULOA JYRKKÄKOSKELLE!        pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

NUORTEN VENETSIALAISDISCO
Pe 24.8. klo 20.00-01.00

Valoa, vettä, musaa
Lippu 8€

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.
La 25.8. Venetsialaiset, es Tukkijätkät. La 1.9. karaoke. La 8.9. Sawotta&Pekka 
Hartonen.
Hempan hölökkä: ke 22.8 klo 18 Camping Jyrkkäkoskella. Alkujumppa 
Minna Anttila, sitten hölkätään, kävellään tai sauvakävellään kukin omaan tah-
tiinsa 1 tunti. Saunominen 2 e, vaihtovaatteet ja saunomisvälineet mukaan!
Kirppari-Markkinat : Pudasjärven torilla to 23.08.  klo 10. - 16. Myyjät ja 
ostajat tervetuloa ! Järj. Martat
Möykkälässä 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)

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 24.8.

PUBISSA
KARAOKE

auki 00-03.30
Wintti

Lauantai 25.8.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 2 € sis. ep. Lippu 4 € sis. ep

DJ HAMMER

TULOSSA
1.9.   JORE SILTALA

8.9.   JACKPOT

22.9.  EROTIC NIGHT
 MR LOTHAR JA TYTÖT

Möykkälässä
La 25.8.2012 klo 20.30-02.00

ÄSSÄT
Lippu 12€

Puhoskylän Kyläseura ry JR2
Huom! Maksut 
vain käteisellä!

Soittaa odotettu,
suosittu tanssiorkesteri

TERVETULOA

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

RAVINTOLA STREET4

TERVETULOA
HERKUTTELEMAAN!

RAVINTOLA 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  poikkeuksellisesti
 suljettu

PUB

MA - PE  klo 11 - 14

YÖKERHO
pe 24 - 04
la 23 - 04

LAUANTAINA 25.8
VENETSIALAIS BUffET

KLO 17-20

vihersalaatti
paahtopaistisalaatti

sillilajitelma
marinoidut katkaravut

kanasalaatti
savulohisalaatti

leipäpöytä

paistettua merilohta
possunpaisti kerma-pippu-

rikastikkeessa
kasvisgratiini

perunaa
haudutettua sipulia

tiramisu ja kahvi

27,90 €

Antiikin ja koti-irtaimen
HUUTOKAUPPA

LA 25.8. KLO 12, NÄYTTÖ TUNTIA ENNEN
SUOJALINNA Urheilutie 2 Pudasjärvi

Arabiaa, kelloja, tauluja, astioita,
huonekaluja, tekstiilejä ym. ym.

Tavaraa on paljon, Tervetuloa!
Puffetti    Meklaa Eemeli 040-1839448    Käteismaksu
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongillaTällä kupongilla

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

alennus
päästömittauksesta

AVATTU
UUSI
AVATTU
UUSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!!

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

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

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

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

 
 
 

 

 

 

ME ASUKKAAT OLEMME KUNTA

Kiinnostaako ehdokkuus kuntavaaleissa? 
Ota yhteyttä: Tuula Kuukasjärvi, puh. 040 537 5883
Erkki Honkanen, puh. 0400 281 563
Paavo Tihinen, puh. 0400 283 309

Vasemmiston ja kansanedustaja Risto Kalliorinteen 
kuntakierros saapuu Pudasjärven torille maanantaina 27.8. 
klo 10–13. Paikalla teltta sekä makkaranpaistoa ja muuta 
tarjoilua. Tule tapaamaan kansanedustajaa ja paikallisia 
vasemmistoaktiiveja!

http://pohjois-pohjanmaa.vasemmisto.fi 

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi
määräaikaisen

PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN
ajalle 1.9.-31.12.2012
lasten kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon.

Työ on osa-aikaista.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on
perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva 
koulutus tai kokemus.

Palkkaus tehtävissä on KVTES:n mukainen.

Hakemuksen tulee lähettää 29.8.2012 mennessä
sähköisesti	osoitteella:	www.pudasjarvi.fi	tai
osoitteella Pudasjärven kaupunki / päivähoitotoimisto, 
PL 10 93101 Pudasjärvi.

Lisätietoja päivähoitotoimistosta puh. 040 504 3241.

Pudasjärven sosiaalitoimisto
on suljettuna 31.8.2012

Pudasjärven sosiaalitoimisto on suljettu perjantaina 
31.8.2012, henkilökunnan koulutuksen vuoksi. 

Oulunkaaren kuntayhtymä, Pudasjärven perhepalvelut
www.oulunkaari.com 

Matti Kaarlejärvi esittää 
Niilo Rauhalan runoihin 
pohjautuvan monologin 
Auringonsiipi lauantaina 
25.8. klo 18.00 Pudasjär-
ven seurakuntakodissa. 

"Valo piirtää näkyviin 
kasvojesi hahmon. / Elä-
mä ei ole vain sinun ja 
minun." Niilo Rauhalan 
puhuttelevat tekstit ovat 
ajattomia ja mielen sy-
vyyksiä luotaavia.

Auringonsiipi pohjau-
tuu runoilija Niilo Rau-
halan seitsemäntoista ru-
noteoksen teksteihin. Ne 
on valittu ensisijaisesti 
Matti Kaarlejärven esit-
tämää runomonologia 
varten. Samalla ne ovat 
kattava valikoima Niilo 
Rauhalan lyriikasta.

Runojen perusajatuk-
sena on matka, joka saa 
eri merkityksiä. Runoili-
ja tekee matkaansa lap-
suudesta ja nuoruudesta 
läpi täyden keskipäivän 
elämän hiljentyvään ilta-
päivään saakka. Matkalla 
hän kohtaan sen elämän, 
joka hänen elettäväksi on 
tarkoitettu. 

Sukujuurien löytämi-
sen kunniaksi Matti Kaa-
reljärvi tuo illan Pudas-
järvelle.

Auringon-
siipi

Iijoen  rantayleiskaavoitus,
tulvakorkeuksien mittausta maastossa 

Yleiskaavoituksen yleisötilaisuuksissa sovittujen 
ylimpien havaittujen tulvakorkeuksien mittaaminen 
maastossa aloitetaan keskiviikkona 29.8.2012 klo 
9:00 Kipinän kalastusmatkailukeskukselta alkaen, 
osoite Myllytie 123. Maanomistajat, joilla on tarvet-
ta tarkistaa maanpinnan korkeutta tilansa alueelta, 
eivätkä vielä ole toivettaan ilmaisseet, pyydetään 
ottamaan yhteyttä mainittuun päivämäärään men-
nessä numeroon 0400-389972 tai sähköpostilla 
markku.mattinen@pudasjarvi.fi.	Mittaustyön	aikana	
mittaajan tavoittaa numerosta 0400-342382. Maan-
omistajalla on mahdollisuus olla läsnä mittauksen 
aikana ja häneen voidaan olla sovittaessa puhelin-
yhteydessä.

Pudasjärvellä 20.8.2012 

Tekninen osasto

Pudasjärven kaupunki
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KABINETTI
LIUKUOVET jA LIUKUOVIKAApIsTOT

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

SUUnnITTELEMME KAbInETTI-LIUKUOvIA JA -LIUKUOvIKAAPISTOJA
ASIAKKAAn MITTOJEn MUKAAn KAbInETTI-OHJELMALLA!


