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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Huippukympillä
nimekkäitä

juoksijoita s.16
Taksirinki ensimmäisenä  

Suomessa 
Syötteelle s.12

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

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

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

www.rautioky.fi

Varaa aika 
silmälääkäriin!

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

040 821 1819

Seuraavat vastaanottoajat:
to 6.9., to 13.9., to 20.9.

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335   

Tervetuloa!

KORISTE- JA
MARJAPENSAAT  20,- / 4 kpl

(saa ottaa eri lajeja)

-50%
AVOINNA MA-PE  9-18, LA   10-16

Syystarjouksia!

MONIVUOTISET KUKAT

CALLUNAT JA
KELLOKANERVAT!

Kekkilän TALVISUOJA
(suojaa talvivaurioilta arkoja kasveja)

Kekkilän puutarhamulta 
50l 18,- / 5 säkkiä

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

GOTLER SIIVU 300g

BBQ-MARINOITU
PORSAAN VARRAS 1kg

KEVYT SNACK NAKKI 
280g

HILLOMUNKKI
8 kpl / 560g

MENTOS JA MELLER PATUKAT

BEN JA DORA SUKLAAMUNAT 20g

MARJUKKA MARJANPOIMURIT PUHDISTUSRITILÄ

PAKASTUSMEHU-
PULLOT 0,5l 3 kpl

RASIAT ORTHEX

SAANA

PULLON
KUMITULPAT

ERÄSÄKIT

LASTEN

MEHUSIHTI TELINE SIHTIPUSSIT

KANNELLISET 
SÄILÖNTÄ-
SANKOT
3, 5 & 10l

SÄILÖNTÄSAAVI
30l + kansi

3,49pkt

1,-pkt

1,69pkt

0,95
kpl

2,-4 kpl

2,-4 kpl

0,70
kpl

2,49pss

4,50

2,50pkt

6,90

10,90
3,90

7,90 6,90pkt

2,60pkt

1,95pkt
2,30

alk.

17,60

2,60pss

0,70kpl
2,-4 kpl

Tuorelihojen leikkuu- ja pakkauspalvelu
KYLMÄSAVULIHAA
LÄMMINSAVULIHAA

LÄMMINSAVUMAKKARA
väh. 10 kg erä

LÄMMINSAVULEIKKEITÄ
KYLMÄSAVUMEETVURSTIA

väh. 8 kg erä

SÄILYKKEITÄ
väh. 10 kg erä

Tuotteet valmistetaan Pudasjärvellä.

Vastaanotamme lihaa jalostukseen pe 7.9. klo 9-17,
pe 14.9. klo 9-17, pe 21.9. klo 9-17, pe 28.9. klo 9-17

Palvelemme 1.10. alkaen klo 9-17.
Muuna aikana sopimuksen mukaan.

LIHANKÄSITTELY JUOTASNIEMI AY
Uittomiehentie 16 93100 Pudasjärvi

Puh. 0500-907 819

TYHJENNÄ
PAKASTEESI

Hirviporukat, maatilat, pienkorjaamot tai vastaavat, ym.

Myydään kääntyvä 180 astetta puomi nostotaljalle,
järeä, pituus 3 m, nosto max 300 kg.
Hintap. 400 e /saa tehdä tarjouksen.

Elä osta sikaa säkissä - käy katsomassa.
Puh. 040 756 2013. 
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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

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

Ohitanko minäkin?
Meille tuttu kertomus Laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25-
37) nostaa esiin rakkauden toteutumiseen liittyviä kysymyksiä. 
Kuka on minun lähimmäiseni? Kuka on tänä päivänä samaria-
lainen tai lyöty? Mihin asti lähimmäisyys ulottuu? Käytännön 
ratkaisut arjessa kertovat todellisista arvoistamme, siitä miten 
usko näkyy elämässä. Mitä sydämemme on täynnä?

Kertomuksessa sanotaan: ”Rakasta Jumalaa ja lähimmäistä 
niin kuin itseäsi”.  Milloin kuljen itseni ohi, hoitamatta ja huo-
maamatta tarpeitani ja kohtelen itseäni väärin? Vai pidänkö niin 
huolta itsestäni, että suhtaudun muihin välinpitämättömästi? 
Mitä on elämän tiellä kulkiessa rajojen tunnistaminen? 

Elämän aikana jokainen voi löytää itsensä Laupiaasta sama-
rialaisesta, monista sen rooleista. Kun ihminen kohtaa Juma-
lan sydämessään ja rohkenee katsoa sitä, mitä kaikkea hänelle 
on elämässä tapahtunut, hän voi löytää vastauksia myös mo-
niin kysymyksiin. Milloin hänet on rosvottu? Milloin hän on ol-
lut auttajan roolissa? Milloin hän on kulkenut ohi? Tulemme sii-
hen, missä ihminen on - ei siihen, missä hän toivoisi olevansa.

Lähimmäisyys ja hyvän tekeminen ovat vastauksena kysy-
mykseen, miten iankaikkiseen elämään pääsee. Jumalan rak-
kauden kohteena oleminen lähettää tekemään hyvää. Hyvän 
tekemisellä ei kuitenkaan voi ansaita pelastusta, pelastus on 
lahja. Jokaiselle ihmiselle on kuitenkin annettava mahdollisuus 
tehdä hyvää! Sydämestä lähtevät niin hyvät kuin pahatkin aiko-
mukset ja teot.

Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli 
ryöstetyn miehen lähimmäinen?
" Lainopettaja vastasi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta".
 Jeesus sanoi: "Mene ja tee sinä samoin".(Luuk. 10:37)

       Leena Loukko

Punaisen Ristin Nälkäpäivä-
keräys järjestetään 13.-15.9. 
Sen kunniaksi Punainen Ris-
ti nostaa Nälkäpäivänä esiin 
järjestön todelliset tekijät – 
vapaaehtoiset.

-Apuasi tarvitaan tänä-
kin vuonna. Kannustamme 
myös kouluja osallistumaan 
keräykseen ja käsittelemään 
päivään liittyviä aiheita esi-
merkiksi osana kansainvä-
listä kasvatusta. Tavoitteena 
Pudasjärvellä on viimevuo-
tiseen tapaan hyvä tuotto ja 

Nälkäpäiväkeräyksellä auttamaan
Punaisen Ristin näkyminen 
kunnan keskustaajamassa, 
vetoaa Pudasjärven keräys-
johtaja Arvo Tolkkinen. Hän 
myös toivoo vapaaehtois-
ten kerääjien ilmoittautuvan 
hänelle puh. 040 761 7843, 
sähköposti arvo.tolkkinen@
gmail.com. 

-Tässähän olisi mainio 
esiintymismahdollisuus esi-
merkiksi kuntavaaliehdok-
kaille ja yhdistyksille, vink-
kaa Tolkkinen. (ht)

Oulun Päivien yhteydessä 
kuultiin myös pudasjärve-
läisiä musiikinesittäjiä. Ti-
laisuutta varten koottu ko-
koonpano, jossa musisoivat 
Kati Poijula, Minna Piri sekä 
RuoTo yhtyeen Ossi Oinas-
Panuma ja Jari Vähkyrä, 
esiintyi lauantaina kulttuu-
ritalo Valveen Minttu-kah-
vilassa Pohjois-Pohjanmaan 
kansanmusiikkiyhdistyksen 
järjestämässä Pelimanni ka-
havilassa.. Noin tunnin mit-
tainen konsertti piti sisällään 
folkahtavaan muotoon sovi-
tettuja pop- ja rock kappalei-
ta, sekä esiintyjien omaa tuo-
tantoa. 

Reijo Kossi

Pudasjärveläistä musiikkia Oulun Päivillä

Kulttuuritalo Valveen sisäänkäynnin luona Jari Vähkyrä, 
Minna Piri, Ossi Oinas-Panuma ja Kati Poijula.

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
su 9.9. klo 10, Juha Kukku-
rainen, Jaakko Sääskilahti, 
Jukka Jaakkola, rippikoulun 
aloituskirkko.
Messu Näljängässä su 9.9. 
klo 13, Risto Kormilainen, 
Kimmo Helomaa.
Lähetystyö:  Virsilauluilta ja 
Rauhan iltakahvit seurakun-
takodilla su 9.9. klo 18. Ter-
vetuloa
Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ke 5.9. 
klo 11.
Sauvakävelyillat  alkavat 
jälleen tiistaina 4.9. klo 18-
19.30 Liepeessä. Kävelemme 
yhdessä noin tunnin lenkin, 
jonka jälkeen on iltapala ja –
hartaus. Olet tervetullut mu-
kaan sauvojen kanssa tai il-
man sauvoja!
Nuttupiiri aloittaa torstai-
na 13.9 klo 18 kirpputorin 
tiloissa kokoontuen kerran 
kuukaudessa. Tarkoitukse-
namme on neuloa nuttuja 
Etiopian vauvoille, virkata 

myssyjä Oys:iin syöpäosas-
tolle sekä kutoa tossuja Hil-
turantaan.  Ohjeet näiden 
tekemiseen  saat paikan 
päältä. Ota mukaan lankoja/
langan jämiä sekä puikot ja 
koukut. Vietämme aikaa yh-
dessä kahvikupposen äärellä 
hyvää tehden! Onko sinulla 
jäänyt nurkkiisi pyörimään 
lankakerien loppuja tai 
muutoin käyttämättömäksi 
jääneitä lankoja? Nuttupii-
rimme tarvitsee monenlaisia 
lankoja.. Tuo joutavat lan-
kasi meille seurakuntatalon 
aulassa olevaan koriin, jotta 
voimme antaa niille uuden 
elämän. Anna hyvän kier-
tää! Lisätietoja antaa Leena 
Loukko, p. 0400-866480
Ystävän kammari  tiistaina 
18.9. klo 12-13.30 seurakun-
tatalolla. Kammarissa saa-
daan nauttia toistemme seu-
rasta kahvikupposen äärellä 
ja ohjelmaakin on luvassa 
kahvin jälkeen. Tervetuloa!
Kuorot: kirkkokuoro to 6.9. 
klo 18.
Lapsiparkki perjantaisin klo 
9.30-12 alk. 7.9
Perhekerhot: seurakunta-
kodissa ke 5.9. klo 10-13 ja 
to 6.9. klo 10-13. Livon per-
hekerho Livon koululla ma 
10.9. klo 10-13 ja Puhoksen 
perhekerho Puhoksen kou-
lulla ke 5.9. ja 12.9.  klo 10-13.
Rovastikunnallinen las-

tenjuhla seurakuntakodilla  
sunnuntaina 9.9. alkaen klo 
12 yhteisellä kirkkohetkel-
lä  kirkkosalissa, sen jälkeen 
ruokailu ja Jukka Salmisen 
Zooppera.  Zooppera on n. 
40 minuuttia kestävä mu-
siikkikertomus, jossa Jukka 
ja aasi Nonni lähtevät meri-
seikkailuun. Nooan arkin ra-
kentamisesta lähtee raama-
tun kertomusta mukaileva 
tarina, jossa etsimme ystä-
vyyttä ja sovintoa. Ilmoittau-
tumiset kirkkoherranvi-
rastoon 6.9 mennessä p. 08 
8823100. 
Pyhäkoulutyö: Musiikilli-
nen pyhäkoulu kaikenikäi-
sille seurakuntakodilla su 
16.9 klo. 12.  Mukana myös 
Keijo Piirainen.
Rauhanyhdistykset: Myy-
jäiset ja seurat Hirvaskosken 
ry:llä la 8.9. klo 19 (Jukka 
Lehto), syyseurat Hirvas-
kosken ry:llä su 9.9. klo 17 
(Seppo Leppänen, Mik-
ko Tuohimaa). Myyjäisseu-
rat Ervastissa ry:n mökillä 
la 8.9. klo 19 (Samuli Leppä-
nen). Seurat Kurenalan ry:llä 
su 9.9. klo 13 (Timo Luokka-
nen, Seppo Leppänen). Seu-
rat Sarakylän koululla su 9.9. 
klo 12 ja 19 (Pekka Lehto, 
Urpo Illikainen).
Haudattu:  Kerttu Maria Ste-
nius 90 v, Aili Keränen  81 v, 
Raili Esteri Niskala  76 v

Lukijan kynästä

Kukahan mahtoi kompastua mummin laittamaan kuk-
katelineeseen perjantain klo 18 ja lauantain klo 23 välil-
lä Kynkäällä? Tien varteen on vaari nostanut männyn 
karahkan juuret ylöspäin ja laittanut siihen vielä valo-
tuikun, sekä mummi siihen päähän kukkia ja juurakon 
haaroista heijastimia heilumaan. Vuosikausia karah-
ka saikin olla rauhassa, mutta nyt se oli osunut jonkun 
kulkureitille – valosta huolimatta! 

Isossa betonipaalussa seisova karahka oli jalustoi-
neen päivineen kaatunut, kukat olivat sinkoutuneet 
tien raviin ja kaikki heijastimet repeytyneet irti. Siis ei 
mikään vahinko, eikä eläimen aiheuttama saati sitten 
mikään luonnonvoiman – vaan teko on ihmisen, jol-
la on pätemisen tarve. Ilkivallasta on ilmoitettu viran-
omaisille.

Soittaja naapuripitäjästä

Ilkivalta harmittaa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

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

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

JOKAISELLE JOTAKIN!

Hämärtyviin Syysiltoihin...
Paljon Uusia Ihania Erilaisia
Tuikkulyhtyjä edullisesti!Puhoksen kyläkaupan 

15-vuotispäiviä kahviteltiin 
1.9 lauantaina. Onnittelijoita 
kävi paikalla runsaasti ja os-
toshetki oli mukava päättää 
kakkukahvilla.

Anne Torvinen ja Mer-
vi Manninen aloittivat ny-
kyisen kyläkaupan pidon 
15 vuotta sitten Puhoksen 
vanhan Rajamaan tiloissa. 
Uusissa tiloissa kauppa on 
toiminut vuodesta 2000. Uu-
dessa kiinteistössä on valoi-
sat tilat kaupalle. Kaupassa 
on kattava valikoima päivit-
täistavaraa ja muuta tarvi-
ketta asiakkaalle. Veikkaus, 
posti, lääkekaappi, kahvio 
sekä polttoaineen jakelupis-
te täydentävät palveluvali-
koimaa. Lähin kauppa on 
noin kolmenkymmenen ki-
lometrin päässä, joten kau-
pan asiakunta tulee aika laa-
jalta alueelta.

– Hirveän nopeasti tässä 
on aika kulunut ja paljon uu-
sia tuttavia kertynyt. Tämä-
hän on todella perheyritys 
eli kummankin oma perhe ja 
vanhemmat käy auttamassa 
tarvittaessa kaupassa. Kun 
kesällä kylän väkimäärä 
moninkertaistuu, kaupassa 

Puhoksen kyläkauppa 15 vuotta

työskentelee neljä henkilöä, 
mutta talvella pärjätään kah-
destaan, kertoo Anne Torvi-
nen.

Puhoksella on ympäris-
tössään laajat vesistöt ja hu-
vila-asutusta varsin paljon. 
Ja joka vuosi rakennetaan 
uusia vapaa-ajan asuntoja 
sekä aina silloin tällöin nou-
see kylälle myös uusi talo 
sekä entisiä remontoidaan.

– Pientä määrä rakennus-
tarvikkeita on myös pyrit-

ty pitämään hyllyssä samoin 
kuin perus autotarvikkeita-
kin. Nyt on katseltu sopivaa 
tukkumyyjää etenkin raken-
nustarvikepuolelle. Tuntuu 
vaan ettei monessa paikas-
sa enää muisteta että kaik-
ki kauppiaat ei voi eikä kan-
nata ottaa suuria tukkueriä 
kauppoihinsa. Pienissä eris-
sä rahtikustannukset nos-
taa tuotteen hinnan sellaisel-
le tasolle, ettei niitä kannata 
ottaa myytäväksi. Kuiten-

kin rakennustarvikkeita ky-
sellään tämän tästä. Tarkoi-
tuksena on, että saataisiin 
valikoimaan kohtuuhinnal-
la myös isompaa rakennus-
tarviketta. 

Anne Torvinen ja Mervi 
Manninen kiittävät kaikkia 
asiakkaita kuluneista vuo-
sista. Tästä on hyvä jatkaa! 
(er)

Anne Torvinen, Heli Puurunen ja Mervi Manninen. Heli Puurunen on työllistynyt kau-
passa kuutisen vuotta.

Kymmenen Vanhus- ja vam-
maispalvelun avustajaksi 
opiskellutta henkilöä saivat 
keskiviikkona 22.8. päättöto-
distukset ja valmistujaisruu-
sut. Kymmenen kuukautta 
kestäneen koulutuksen jär-
jesti Oulun Aikuiskoulutus-
keskus ja se on suunniteltu 
vastaamaan hoitoalalla kas-

Vanhus- ja vammaispalvelun 
avustajat valmistuivat

vavaan työvoimatarpeeseen. 
Sosiaali- ja terveysminis-

teriö sekä työ- ja elinkein-
oministeriö seuraavat tämän 
uuden valtakunnallisen kou-
lutuksen opiskelijoiden työl-
listymistä. Tämän ryhmän 
innokkaista ja motivoitu-
neista opiskelijoista muuta-
malle onkin jo tiedossa töitä 

alalla ja lopuilla suunnitel-
missa on joko keikkatöitä 
tai jatkokouluttautuminen. 
Opiskelijoita oli Pudasjärvel-
tä, Yli-Iistä, Taivalkoskelta.

Käyty koulutus antaa hy-
vät lähtökohdat jatkaa lähi-
hoitajan koulutukseen, sillä 
osa tutkinnon elementeistä 
onkin samoja kuin lähihoi-

Kuvassa takana vas. Sari Juurikka, Sinikka Jaakola, Tuija Lasanen, Susanna Pöllänen, Teija Laakkonen. Edessä 
vas. Seppo Ojala, Aini Simonaho, Laila Haapalainen, Pia Leinonen, Irma Niemelä. Kouluttajana toimi Heidi Väisänen.

tajakoulutuksissa. Koulutus 
koostui kahdesta lähihoita-
jan tutkinnon osasta: Kasvun 
tukeminen ja ohjaus ja kun-
toutumisen tukeminen, sekä 
kotityöpalvelun ammattitut-
kinnosta: avustamis- ja asi-
ointipalvelut. (jk)

Tule katsomaan 
kuinka

BIOKLAPI
valmistetaan

Bioklapi Oy 
Ranuantie 249, 93100 Pudasjärvi • Puh. 044 216 1900

Tuotantoprosessi käynnissä

la 8.9.2012 klo 10-14

Zooppera kutsuu mukaan
kaikenikäisiä

Sunnuntaina 9.9. vietetään seurakuntakodilla 
rovastikunnallista lastenjuhlaa. 

Juhla alkaa klo 12 kirkkohetkellä, jonka jälkeen 
on ruokailu ja kahvit, sekä muuta oheistoimintaa. 

”Vierailevaksi tähdeksi” olemme saaneet
Jukka Salmisen. Hän pitää Zoopperan, joka on 
noin 40 minuuttia kestävä musiikkikertomus.

Siinä Jukka ja aasi Nonni lähtevät meriseikkailuun. 
Nooan arkin rakentamisesta lähtee raamatun 
kertomusta mukaileva tarina, jossa etsimme

ystävyyttä ja sovintoa. 

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon
6.9.2012 mennessä puh. 08 882 3100.

On ilo, ilo, ilo olla yhdessä, viettää hyvää hetkeä!

Pudasjärven seurakunta/lapsityö

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!
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Koti Maalla -hankkeen Anu-
Maarit Moilanen otti kesän 
alussa yhteyttä Pudasjärven 
Maa- ja Kotitalousnaisten 
Anne Väyryseen ajatuksel-
la, että he ryhtyisivät tarjoa-
maan paikalliselle väestölle 
ohjausta ja neuvontaa palsta-
viljelyn saloihin. Usealla 
muullakin paikkakunnalla 
on järjestetty vastaavanlaista 
ohjattua palstaviljelyä. Maa- 
ja kotitalousnaiset Ritva 
Ronkaisen johdolla ottivat 
haasteen mielellään vastaan. 
Yhdessä lähdettiin palstavil-
jelyn saloja neuvomaan ja 
yhteistä aikaa järjestämään 
maaliskuussa Pudasjärvel-
le tulleille kongolaisäideille. 
Kielitaidottomina he olivat 
aluksi ihan äimänkäkenä, 
että mitä tämä on, kun jou-
tuivat taas outoon paikkaan, 
Liepeen pelloille. Maanvilje-

Sadonkorjuun aikaan

lystyö sinänsä on heille tut-
tua ja mieluisaa ja olihan 
heillä siellä pellolla sentään 
yksi tuttu valtaväestön edus-
taja paikalla, sillä Anne Väy-
rynen on yhden perheen tu-

kiäiti. 
- Kesän aikana äidit ovat 

käyneet hoitamassa palsto-
jaan, yleensä jonkun ohjaa-
jan kanssa. Yhdessä ollaan 
oltu palstoilla kuusi kertaa, 

kertoo Anne Väyrynen. Per-
jantai-iltapäivä oli varattu 
ensimmäisen sadonkorjuun 
ajankohdaksi ja sitä varten 
äidit saivat kielikoulusta 
pari tuntia vapaata. Nyt otet-
tiin sipulit ja herneet sekä 
vähän porkkanoita ja viikon 
perunat perheille. Varsinai-
nen perunannosto on sitten 
myöhemmin syksyllä.

Iloista sadonkorjuupo-
rukkaa

Swahilin ja suomenkie-
li sekä heleä nauru raikuu 
Liepeen pelloilla, kun nel-
jä iloista äitiä kaivaa maasta 
perunoita ja sipuleita Anne 
Väyrysen ja Anna Poijulan 
kanssa. 

– Lisäksi meillä toimii 
ohjaajana Ritva Ronkainen 
sekä talkoolaisena Suvi Ki-
pinä, kukin omien resurssi-
ensa mukaan. Palstoja täällä 
on 11 kappaletta ja ne perus-

Perunaa nostamassa Rebecca, Mawazo, Anja, Anne, 
Annociata ja Eugenie. 

Anne on ihan kysymysmerkkinä kun Rebecca yrittää se-
littää hänelle asiaansa. 

Vanhan tiedon mukaan ry-
vässipuli kukkii kun se on 
talvehtinut liian kylmässä, 
istutettu kylmään maahan 
tai kasteltu liian kylmällä 
vedellä, tiesi kertoa Anna 
Poijula.

tettiin yhdessä, kertoo Väy-
rynen.

Terttu Salmi

Hirvaskosken kyläseuran 
ja Korentojärven kalaveden 
osakaskunnan lauantaina 
1.9 yhteisyössä järjestämään 
Hirvaskosken kyläpäivään 
Halmeniemeen oli saapunut 
runsaasti osallistujia. Oulu-
päivien yhteydessä toteutet-
tu, Uutispuuro ja Koti Maal-
la – hankkeiden järjestämä 
maakuntaretki toi paikalle 
ryhmän vieraita myös Ou-
lusta. Osalla vieraista oli su-
kujuuria paikkakunnalla ja 
osa oli muuten vain tutus-
tumassa seutuun. Uutispuu-
roa oli tarjolla hankkeena ja 
puurona. Talkkunamaisti-
aisia tarjottiin vieraille ja se 
saikin niin suuren suosion, 
että oli loppua kesken. 

Päivän ohjelmassa oli 
nuotanvetonäytös joessa. 
Nuotan on talven aikana val-
mistanut paikallisen nuotta-
porukan miehet ja nyt oli 
vuorossa nuotan koevedon, 
joka onnistui hyvin ja pyy-
dys päästiin porukalla tote-
amaan kalastavaksi. Miehet 
arvelivat, että jos veto tapah-
tuisi illalla rauhalliseen ai-
kaan, saaliina olisi runsaasti 

Hirvaskosken seudulla vilkasta toimintaa
siikoja. Nyt rannalla riitti po-
rukkaa sen verran, että kalat 
olivat kaikonneet rauhalli-
simmille vesille. 

Lampuri Antti Holm-
ström piti pienen esitelmän 
Halmeniemen historiasta 
1800 luvun loppupuolelta 
tähän päivään asti. Historii-
kissa todettiin Halmeniemen 
olleen hyötykäytössä koko 
ajan lukuun ottamatta reilun 
kymmenen vuoden kesan-
noitumista 1980 lopulta vuo-
teen 2001. Holmström antoi 
myös lammaskoiranäytöksiä 
päivän aikana.

Kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Paula Ylitalo ker-
toi Hirvaskosken seudul-
la olevan vilkasta toimintaa 
eri kyläyhteisöjen ja järjes-
töjen kanssa. Hirvaskosken 
koululla on noin 70 oppilas-
ta ja kylällä harrastetaan lii-
kuntaa monipuolisesti, gol-
fista mäkihyppyyn omassa 
mäessä. Kalastus ja metsäs-
tys ovat tärkeitä perinteisiä 
harrastusmuotoja ja niiden 
parista löytyy kaikenikäistä 
harrastajaa. Kylällä on myös 
ravirata, joka kokoaan yh-

teen hevosharrastajat Taival-
koskea myöten.   

– Tällaiset kylätapahtu-
mat keräävät kylänväen aina 
yhteen. Näiden tapahtumien 
teossa on ME - henki hyvin 
vahvasti esillä ja nämä yh-
teiset hommat ja askareet lu-
jittavat kylän yhteisöllisyyt-
tä. Vaikka nämä tapahtumat 
onkin melkoinen voimain-
koitos ja vaatii kymmeniä ja 
taas kymmeniä talkootyö-
tunteja niin silti me teemme 
nämä hyvällä yhteishengellä 
ja hymyssä suin. On mukava 
nauttia aikaansaannoksista 
oman kylän väen ja vierai-
den kanssa. 

Kylälle on muuttanut 
lapsiperheitä asumaan ta-
saiseen tahtiin kaiken aikaa 
ja kylän ikärakenne on täl-
lä hetkellä hyvä. Hirvaskos-
kella on monenlaista yri-
tystoimintaa; lammas- ja 
maataloutta, maansiirto- ja 
metsäkoneyrityksiä, verkko-
kauppaa ja perinteisempää 
kaupan tekoa lounaskahvi-
lassa sekä käsityöläisyyttä 
kynttilätalolla.  

 Hirvaskoskella on järjes-
tetty neljä suurta tapahtu-
maa tämän vuoden aikana 
ennen kyläpäivää. Seuraa-
va koitos on lauantaina 15.9. 
”Vehnästä viikoksi”-teeman 
ja Rompetorin merkeissä. 
(er)

Paula Ylitalo pitämässä ta-
pahtuman avauspuhetta. 
Taustalla Suopunki orkes-
teri, joka viihdytti yleisöä 
väliajoilla.

Lampuri Antti Holmström 
kertoi niemen historiasta ja 
lammastaloudesta yleen-
säkin näytösten yhteydes-
sä.

Francel Brandon ja Delfin Mulamba tarjoilivat talkkunaa 
halukkaille.

Uutispuuroa ja Kotimaalle 
hankkeen vetäjä Pia Ala-
torvinen kertoi, että tultiin 
tutustumaan maaseutuun 
oikein ruohonjuuritasolle.

Nuotan ainoa saalis oli liki kiloinen siika, joka pääsi jat-
kamaan matkaansa joessa. Esittelemässä Seppo Holm-
ström, taustalla Matti ja Aappo Holmström. Miehet ker-
toi olleensa pikkupoikina nuotanvedossa mukana, jolloin 
saatettiin saada useampiakin kahdeksankiloisia merilo-
hia samassa vedossa. Aappo Holmström on ”nuottapo-
rukan” nuorin vesa.

Eeva Törrö hoiteli kahvitarjoilua.

Kyläpäivästä kiitos
”Te teitte sen,
päivän onnellisen.

Talkoot sujui suit sait, 
on asenteet kohdallaan 
kait.

Nyt haluan teitä kiittää, 
muistot kultaiset yhteen 
liittää.

On meillä talkooväki
paras, ahkera ja jokainen 
on rakas.”

 
Kiitos kaikille
Hirvaskosken kyläpäivään 
osallistuneille, yhteistyö-
tahoille, ohjelmasta vas-
tanneille ja erityisen iso 
kiitos talkooväelle!

Paula Ylitalo
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Erkki Honkanen ja toiset sa-
maan aikaan Puhoksen kylä-
kaupan syntymäpäiväkah-
veille sattuneet kyläläiset 
kertovat Puhokselle kuulu-
van hyvää. Puhos on elinvoi-
mainen ja vireä kylä, jossa 
toimii aktiivinen kyläseura 
ja kauppa. Yritystoiminnan 
puolella kylällä on yhdeksän 
maataloustilaa, oma linja-
auto yritys, metsäkoneyritys 
sekä hotelli- ja kievaritoi-
mintaa. Kolmisenkymmentä 
kyläläistä käy päivittäin Ku-
renalla töissä. Vanhan kou-
lun vuokra-asunnot ovat 
kutakuinkin täyteen vuok-
ratut. Kylälle on tullut asu-
maan uusia lapsiperheitä, 
paluumuuttajia ja muitakin 
muuttajia. Uusia kesämök-

Puhos on elinvoimainen ja vireä kylä
kejä rakennetaan joka vuosi 
lisää. Eli etenkin kesän asu-
kasmäärä on joka vuosi nou-
sussa.

Puhoksen laajat vesis-
töt, luonto ja vireä kylätoi-
mikunta tarjoavat asukkail-
le ja vierailleen monenlaiset 
harrastusmahdollisuudet ja 
kaikin puolin hyvää elämän-
laatua jokaiselle. Möykkä-
lässä on pidetty kesäviikon-
loppuisin tansseja ja muita 
kylätapahtumia tämän täs-
tä eli kaikenlaista aktiviteet-
tia ja viihdykettä tarjolla ih-
misille joka lähtöön. Talvisin 
on meno hiljaisempaa, mut-
ta silloin tavataan enemmän 
naapureita ja mietitään ja 
suunnitellaan seuraavan ke-
sän tapahtumia valmiiksi.

– Uskon vahvasti siihen 
että vielä maaseutu koho-
aa ansaitsemaansa arvoon. 
Maaseudulla on lapsilla 
hyvä kasvaa ja olla turvalli-
sessa ympäristössä. Samal-
la nuoret oppivat jo lapsena 
luonnontuntemusta ja mui-
ta erilaisia asioita mitä elä-
mässä tarvitaan. Jos toinen 
vanhemmista käy ansiotyös-
sä, niin kotona oleva, joka 
hoitaa perheen ja kasvat-
taa puutarhassa kaikki mar-
jat, vihannekset ja juurekset 
päivittäiseen käyttöön ja tal-
ven varalle, on hyvinkin an-
sainnut kotityöllään reilun 
kuukausipalkan jokaiselle 
vuoden kuukaudelle, Erkki 
Honkanen toteaa. (er)

Lähikaupan pihalla syntymäpäiväkahvia juodessa Parkkila Tauno, Rauno ja Hilkka 
Honkanen, Aarne Vainio ja Erkki Honkanen kertoilivat Puhoksen kuulumisia.

Eero Räisänen on harraste 
kuvanveistäjä-runoilija, jon-
ka ensimmäisen runoteok-
sen julkistaminen tapahtui 
23.8. Taiteiden yössä Oulus-
sa. Tyttärensä Jutta Jaakkola 
järjesti tämän julkistamisti-
laisuuden Rotuaarille. Sinun 
omenasi -runoteos on oma-
kustanne tuotantoa, jonka 
Eeron poika Markus Räi-
sänen kuvitti sekä koko-
si kansien väliin. Kirjaa on 
saatavilla Pudasjärven Kir-
jakaupasta ja Eeron kotoa, 
sekä Oulussa Kofeiinikomp-
paniassa.

- Olen vanhan kansan se-
katyömies, postipoika, maa-
lari, talonmies, tukkijätkä, 
pöllintekijä, välillä joutomies 
ja virallisesti työtön. Elämä 
koostuu pienistä sirpaleista. 
Nyt olen tyytyväinen ja on-
nellinen eläkeläinen, kuvai-
lee itseään taiteilija Räisä-
nen.

” Äiti ja tytär. Viinipuu ja 
hedelmä. Hedelmä on aina 
puuta makeampi.” (Äiti ja 
tytär, 1996).              – Ru-
noteoksen nimi Sinun ome-
nasi, tulee Paratiisin mystii-
kasta ja naiseudesta. Myös 
runoissa pyrin ilmaisemaan 
monipuolisesti naisen ase-
maa elämässä ja kotona, ki-
teyttää Räisänen lyhyes-
ti teoksen kansikuvan sekä 

Eero Räisäseltä runokirja
sisällön. ”Mökin äiti maka-
si lapsivuoteessa, synny-
tyksestä heikkona. Pirtissä 
avuttomuus, itku. Isä vietiin 
vankilaan ja leipä loppui. Ju-
malan silmä katsoi ohi.” (Ot-
teita Räisäsen runosta Kat-
kera kalkki, 2002).

Eero Räisänen on kirjoit-
tanut pöytälaatikkoon runo-
jansa jo kymmeniä vuosia. 

– Siellä olisi materiaa-

lia useammankin teoksen 
verran, mutta se on juma-
lassa tulevatko ne koskaan 
julkaistavaksi, arvelee Räi-
sänen mahdollisista tulevis-
ta runoteoksistansa. 

”Ihmeellisen elinvoi-
maisia ovat unelmat, tajun-
nan sammumiseen saakka”. 
(Unelmat pakenevat, 2001).

Terttu Salmi

Taiteilija Eero Räisänen, kädessään äskettäin julkistettu 
runokirja.
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MEISTER TEOLLISUUSIMURI
1200w märkä-kuivaimuri

MEISTER AGGREGAATTI
2,2kw 2200w

MEISTER DIGITAALINEN
AGGREGAATTI 2kw

HELVI MIG YDINTÄYTELANKA
EVO 125

MIG 105 YDINTÄYTELANKA

NARVI SÄHKÖKIUAS 6kw HAMMARPLAST
POSTILAATIKOT
punainen ja vihreä

AICON KOMPRESSORI
2,5hp 24 litran säiliö

EINHELL PURUIMURI EINHELL YHDISTELMÄSIRKKELI
1800w

EINHELL PÖYTÄSIRKKELI

EINHELL MÄRKÄ-KUIVAIMURI
1150w

KEVYTPEITE 2 x 3EINHELL PÖYTÄSIRKKELI 
2000w

EINHELL AGGREGAATTI 2,8kw

149,- 275,- 350,-

49,-

139,- 16,90 299,-

199,-
79,-

199,-

169,-
469,- 1,95kpl / rajoitettu erä

239,-
129,-
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KUULUTUS

KUNNALLISVAALIT 2012
Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.10.2012. Ennakkoäänestys toimitetaan
kotimaassa 17.-23.10.2012 ja ulkomailla 17.-20.10.2012.

Äänioikeus vuoden 2012 kunnallisvaaleissa on 
1) Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella,  joka viimeistään 
vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötieto-
järjestelmässä 7.9.2012 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan; sekä
2) muulla ulkomaalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu 
kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 7.9.2012 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan 
ja jolla on väestötietojärjestelmässä 7.9.2012 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan ollut kotikunta 
Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.
Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen äänestäjän 
kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja 
aukioloajoista.  
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai 
ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle 
saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.10.2012 klo 9.00 – 20.00.
Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:
Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Ervastin entinen koulu Puolangantie 1148
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kurenalan koulu Rimmintie 1
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan  17.10.- 23.10.2012. 
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 17.4.2012 § 131 perusteella
ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:
Kurenalan koulu, os. Rimmintie 1, Pudasjärvi
17.10.2012 - 19.10.2012 klo 10:00 - 18:00
20.10.2012 - 21.10.2012 klo 10:00 - 14:00
22.10.2012 - 23.10.2012 klo 10:00 - 19:00
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
17.10.2012 - 17.10.2012 klo 10:00 - 14:00
Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941, Siurua
18.10.2012 - 18.10.2012 klo 09.30 - 12:00
Livon entinen koulu, Kirsiojantie 31, Livo
18.10.2012 - 18.10.2012 klo 13:30 - 16:00
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
19.10.2012 - 19.10.2012 klo 10:00 - 12:00
Syötekeskus Oy Kurssikeskus Syöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
19.10.2012 - 19.10.2012 klo 13:30 - 16:00
Puhoskylän  kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
22.10.2012 - 22.10.2012 klo 10:00 - 12:30
Korpisen kylätalo, Turpeisenvaarantie 1150, Jaurakkajärvi
22.10.2012 - 22.10.2012 klo 14:00 - 16:00
Iinattijärven entinen koulu, Iinattijärven pohjoispuolentie 237, Iinattijärvi 
23.10.2012 - 23.10.2012 klo 10:00 - 12:00
Hirvaskosken koulu, Jussintie 10 a, Sotkajärvi
23.10.2012 - 23.10.2012 klo 13:00 - 15:00

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa 
(terveyskeskuksen vuodeosasto, Kurenkartano, Kielokoti, Koivukoti, Rimmin palvelukoti, Tuohikoti, Lakkari, Metsälän 
palvelukoti, Yläkartano, Valokki) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa 
julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidet-
tavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on 
merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon 
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan 
keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 17.10.-23.10.2012 sattuvana päivänä kello 9 – 20. 
Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai 
puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään  tiistaina 16.10.2012 ennen klo 16.00. 

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko 
vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta 
on saatavana kaupungin keskustoimistosta (entinen lukio, Lukiontie 4), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaali-
lautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palvelusihteeri Mirja Moilanen, puh. 040-740 2550.

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen 
piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä 
vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa 
käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta 
väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 10.10.2012.

Pudasjärvi 3.9.2012

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KUNNALLISVAALIT PUDASJÄRVELLÄ 2012
KUNNALLISVAALIEN EHDOKASASETTELU
Lokakuun 28. päivänä 2012 toimitettavissa kunnallisvaaleissa valitaan Pudasjärven kaupunginvaltuustoon 
35 valtuutettua ja heidän varavaltuutettunsa.

Yhteislistan, vaaliliiton tai vaaliliittoon kuulumattoman puolueen ehdokkaita saa olla enintään valittavien 
valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli Pudasjärvellä 52.

Ehdokkaiden asettamista koskevia ja muita vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnalle annettavia asia
kirjoja ottaa vastaan syyskuun 18. päivänä 2012 klo 8.00-16.00 sekä tätä ennen muulloinkin keskusvaali-
lautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi (puh.040-545 5831) tai hänen estyneenä ollessa palvelusihteeri 
Mirja Moilanen (puh. 040-740 2550), molemmat Pudasjärven kaupungin keskustoimistossa (entinen lukio, 
Lukiontie 4).

Vaalilain mukaisesti puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokas-
hakemukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina syyskuun 18. päivänä 2012 ennen klo 16.00.  
Vaaliliittoon yhtyneen puoleen vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus vaaliliittoon yhtymisestä samanaikai-
sesti puolueen ehdokashakemuksen kanssa ja yhteislistan asiamiehen annettava ilmoitus yhteislistasta ja 
siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä samanaikaisesti valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa 
edellä sanottuun määräaikaan mennessä.

Valitsijayhdistysten ja yhteislistojen asiamiesten sekä puolueiden vaaliasiamiesten on tarvittaessa täyden-
nettävä ja oikaistava keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakirjat viimeistään keskiviikkona 26.9.2012 ennen 
klo 16.00.

Vaaliasiamiehen on viimeistään torstaina 27.9.2012 ennen klo 12.00 tehtävä ehdokashakemuksen 
peruutus sellaisen puolueen tai valitsijayhdistyksen osalta, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan 
liittymisestä ei ole hyväksytty.

Asiakirjat voi lähettää myös postitse, osoitteella Keskusvaalilautakunta, PL 10,  93101  Pudasjärvi, jolloin 
niiden tulee olla perillä edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.

ÄÄNIOIKEUSREKISTERIN NÄHTÄVILLÄ OLO JA ILMOITUSKORTTI
Vaaleja varten perustettu äänioikeusrekisteri on 17.9.2012 alkaen tarkastusta varten nähtävänä maistraa-
teissa. Ennen vaaleja, viimeistään torstaina 4.10.2012 lähetetään kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on 
tiedossa, ilmoituskortti, johon liitetään luettelo äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen keskusvaalilautakunnalle päättyy 16.10.2012 klo 16.00.

Pudasjärvi 3.9.2012
PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Syötteen kansallispuiston luontokeskuk-
sessa vietetään koko perheen syksyistä 
sienipäivää 8.9.2012. Päivän ohjelmas-
sa on sieniretki maastoon ja sieninäyt-
tely ja neuvontaa. 

Syötteen kansallispuiston luontokeskuk-
sessa vietetään koko perheen syksyistä 
sienipäivää 8.9.2012. Päivän ohjelmas-
sa on sieniretki maastoon ja sieninäyt-
tely ja neuvontaa.

Ilmoittautuminen viim 6.9 ja lisätietoja: 
Tiina Salonpää puh. 0400 289330 tai

sähköposti: pudasjarvi@4h.fi

Syötteen luontokeskus, Erätie 1, Syöte, 
Puh. 0205 64 6550, www.luontoon.fi/syote

klo 9.30 kokoontuminen luontokeskuksen 
parkkipaikalle (ennakkoon ilmoittautuneille)

9.45 lähtö retkelle maastoon 
(ennakkoon ilmoittautuneille)

11-15.00 sienipitoinen lounas,      
Siruka Eräpalvelut (omaskustanteinen)

13-15.00 kaikille avoin sieninäyttely ja 
neuvonta luontokeskuksessa

Retkelle mukaan oma sienikori, sieniveitsi, kumisaappaat tai muut metsään sopivat jalki-
neet, sään mukainen varustus, juomapullot (oma sienikirja). Kurssilla on neuvomassa 
kauppasienineuvoja Anne Leinonen. Ei osallistumismaksua.

SYKSYISEEN SIENIMETSÄÄN  

SYÖTTEELLE
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Kolmen eri antiikkiharrasta-
jan huutokauppa veti Suo-
jalinnalle lauantaina 25.8. 
runsaasti vanhan tavaran ys-
täviä. Suuren suosion saa-
vuttanut antiikkihuutokaup-
pa pidettiin jo toisen kerran 
ihan lyhyen ajan kuluessa 
täällä Pudasjärvellä. Sama 
porukka järjestää antiikki-
huutokauppoja myös muu-
alla Oulun ympäristössä. 
Paikallista väriä huutokau-
pan pitoon toi viime syksy-
nä pudasjärveläistyneet pa-
luumuuttajat Sylvi ja Erkki 

Antiikkia, antiikkia

Ala-Kiuttu Kipinästä. 
–Tavara on tehnyt hyvin 

kauppansa, sanoi vilkkaan 
rahastuksen lomassa Sylvi 
Ala-Kiuttu. 

Tahti oli rivakkaa kun 
meklarin nuijaa heilutti 
Erkki Ala-Kiuttu, eikä hän 
kauaa vitkastellut nuijies-
saan tavaralle uuden omis-
tajan. Kirjaaminen on kes-
kittymistä vaativaa työtä ja 
sitä tehtävää oli hoitamas-
sa oululainen Marjut Parta-
la. Hänen puolisonsa Reijo 
Partala puolestaan toi tar-

Runsaslukuinen yleisö oli kiinnostunut myynnissä olevista tavaroista. 

Sohvaa huudattamassa Jorma Miikki ja Erkki Ala-Kiuttu. 
Taustalla pitkät pöydät myytäviä tavaroita, joista huoleh-
timassa Reijo Partala. 

Esteri Neuvonen ja Marjatta Ylitalo löysivät arvokasta ja 
tarpeellista kotiin viemisiksi.

jolle huudettavaksi tarkoi-
tetun tavaran. Partalat ovat 
myös järjestävänä tahona 
Antiikkimessuilla syyskuun 
1.-2. päivä Club Teatrias-
sa Oulussa. Puffetin puolel-
la touhusi Armi Jaako ja hä-
nen puolisonsa Jorma Miikki 
esitteli tuotteen ennen huu-
dattamista. Miikki omis-
taa Oulussa Osto- ja Myyn-
tiliikkeen Sininen Pysäkki. 
Pudasjärveläinen Marjatta 
Ylitalo tuli Haaparannasta 
saakka tulleen ystävättären-
sä Esteri Neuvosen kanssa 

huutokauppaan. 
– Sain huudettua itselleni 

kanavatyötauluja sekä kak-
si messinkijalkaista pöytä-
lamppua, kertoi varsin tyy-
tyväinen Neuvonen. 

– Minä puolestani tein 
löydön vuonna 1947 käsin 
maalatusta ja signeerauksel-
la varustetusta posliinimalja-
kosta. On sitä osattu ennen-
kin, iloitsi Marjatta Ylitalo 
maljakon ja kukkapylvään 
uutena omistajana.

Terttu Salmi

Sitran johtava asiantunti-
ja Jyri Arponen ja tunnettu 
keittiömestari Markus Mau-
lavirta johtavat keskustelua 
maaseudun yrittäjyydestä ja 
yritystoiminnan kehittämi-
sestä pudasjärveläisille yri-
tyksille ja yritystoimintaa 
suunnitteleville. Tilaisuuden 
tarkoitus on herättää uu-
sia yritysideoita ja kehittää 
yritystoimintaa kasvavassa 
maaseutukeskuksessa valta-
tie 20:n kupeessa.

Muun muassa maaseu-
dun kehittämishankkeita 
rahoittavan Sitran Jyri Ar-
posella on pitkä kokemus 
yritysten liiketoiminnan ke-
hittämisestä, rahoituksesta 
ja markkinoinnista. Markus 
Maulavirta on suomalaisen 
lähi- ja luomuruuan puoles-

Arponen ja Maulavirta innostavat 
yrittäjiä uusiin aluevaltauksiin

tapuhuja, joka on perehtynyt 
myös lammas- ja porotalou-
teen.

Illan aikana tilaisuuden 
järjestäjät Oulunkaaren Yri-
tyskaari-hanke, Pudasjärven 
yrittäjät ry ja Pudasjärven 
kaupungin kehittämis- ja 
elinkeinopalvelut kertovat 
ajankohtaisista tapahtumis-
taan.

Kaikille avoin tilaisuus 
pidetään Pohjantähden au-
ditoriossa keskiviikkona 12. 
syyskuuta kello 18-21. Il-
moittautumiset 10. syyskuu-
ta mennessä osoitteeseen 
marja-liisa.junes@oulunkaa-
ri.com tai numeroon 08 5875 
6121. Tilaisuudessa on kah-
vitarjoilu.

Oulunkaari tiedotus

Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa tanssittaa lauantaina 
8.9 Jackpot bändi, jossa kaik-
ki muusikot laulavat. Mo-
nipuolinen ohjelmisto pitää 
niin soittajat, kuin tanssijat-
kin virkeinä ja siinä pyritään 
ottamaan huomioon tanssi-
joiden mieltymykset. Jalan 
alle käyvää musiikkia jokai-
seen makuun! Ihan uusi juttu 
on keikoille mukaan napat-
tu haitari, jolla rumpali Jasu 
soittaa perinteistäkin perin-
teisemmät kappaleet. Haita-
rin kanssa soi myös Juuson 
kontrabasso, eli mukavaa 

Kuninkaallinen
keikkabändi
Kurenkoskessa

vanhaa soundia on tarjol-
la. Toisaalta Juuson harteil-
la on myös rokimman ohjel-
miston laulaminen. Bändin 
ehdottomasti hillitty herras-
mies on Pete, jonka kitaran-
soittoa varjostaa täydellisyy-
den kaipuu. Hän pitää muut 
kurissa, kun homma uhkaa 
irrota lapasesta! Nuorta elin-
voimaa sykkivä Haba sor-
mittelee ihan virtuoosimai-
sesti koskettimia hunajaisen 
laulusoundin ohella.

Terttu Salmi

Kaupunginhallitus valitsi ko-
kouksessaan 27.8. vaalilau-
takuntien ja vaalitoimikun-
nan jäsenet sekä tarpeellisen 
määrän varajäseniä sekä pu-
heenjohtajat ja varapuheen-
johtajat. Kunnallisvaa-
lit toimitetaan sunnuntaina 
28.10.2012. Samalla päätettiin 
että kunnallisvaaleja koskeva 
ulkomainonta aloitetaan kes-
kiviikkona 10.10.

Ervasti-Jaurakka-Puhok-
sen äänestysalueen puheen-
johtajaksi valittiin Erkki 
Hyttinen, vpj Siiri Orrevete-
läinen, jäsenet Veikko Hyt-
tinen, Pirkko Kokko, Merja 
Jumisko-Putula ja Juho Kel-
lolampi. Varajäsenet Antero 
Kokko, Marja Lantto ja Toivo 
Männikkö.

Hetekylä-Kipinän ää-
nestysalueelle puheenjohta-
ja Jukka Vähkyrä, vpj Juha 
Heikkilä, jäsenet Leena Kuja-
la, Urpo Puolakanaho ja Arja 
Paavola sekä varajäsenet 
Pirkko-Liisa Luhta, Tauno 
Kujala sekä Raimo Märsyn-
aho.

Kurenalan äänestysalu-
een puheenjohtaja Henrik 
Hämäläinen, vpj Eija Ikonen 
ja jäsenet Pekka Törrö, Eila 
Puurunen ja Aune Ekdahl. 
Varajäsenet Tapio Pohjanve-
si, Elvi Räisänen, Raina Nie-
melä, Anu Juusola ja Joonas 
Baas.

Sarakylän äänestysalueel-
le puheenjohtaja Esko Piip-
ponen, vpj Ahti Kouva ja jä-
senet Lauri Marikainen, 
Jaana Anttila ja Auri-Elina 
Haataja. Varajäsenet Tai-
na Heikkilä, Rauno Rytinki, 
Eeva Tyni sekä Teppo Gran-
lund.

Siuruan äänestysalueen 
puheenjohtaja Paavo Tihi-
nen, vpj Jukka Kuha ja jä-
senet Linnea Manninen, Irja 
Säkkinen ja Simo Merta-

Vaalilautakuntien jäsenet selvillä
la. Varajäsenet Arvo Siurua, 
Marja-Liisa Karesti ja Hilkka 
Parkkisenniemi.

Syöte-Iinattijärvi-Hirvas-
kosken äänestysalueelle pu-
heenjohtaja Antti Holm-
ström, vpj Erkki Honkanen ja 
jäsenet Päivi Pohjavesi, Mart-
ta Vikström, Sari Ojala. Vara-
jäsenet Sakari Poijula, Alpo 
Laakkonen sekä Paula Ylita-
lo.

Vaalitoimikuntaan valit-
tiin puheenjohtajaksi Mart-
ti Räisänen, jäsen Mikko Pu-
hakka ja varajäsenet Vuokko 
Tuomaala, Hilkka Tihinen 
ja Joonas Baas. Kaupun-
ginhallitus käsitteli tiistai-
na 4.9. vaalitoimikunnan va-
rapuheenjohtajan valintaa, 
koska valittu Marja-Leena 
Tykkyläinen on keskusvaa-
lilautakunnan varajäsen ja 
näin estynyt toimimasta vaa-
litoimikunnassa.

Liikenneturvallisuus-
työssä mukana
Kaupunginhallitus päätti jat-
kossakin olla mukana Koil-
lismaan liikenneturvallisuus-
työssä ja sitoutua Pudasjärven 
kaupungille laskennallises-
ti osoitettuun kustannuksiin. 
Nykyinen sopimuskausi on 
päättymässä tämän vuoden 
lopussa.

Lisäksi kaupunginhalli-
tus otti myös esityslistaan 
kuulumattomana asiana esil-
le maahanmuuttajien perhe-
ryhmäkodin ohjaajan sijaista 
käsittelevän asian. Aikaisem-
min tehtävässä toiminut Jaa-
na Valkola toimii nykyään 
Rimminkankaan koululla 
maahanmuuttajien valmista-
van opetuksen tuntiopetta-
jana. Häntä aikaisemminkin 
sijaistanut sosionomi Mo-
ses Wachiran päätettiin va-
lita ohjaajan toimeen vielä 
31.7.2013 saakka. (jk)
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Syötteellä vapaa-ajan asun-
non omistava, oululainen 
Ahti Auno pyöräili Turkis-
ta Pudasjärvelle noin neljäs-
sä kuukaudessa. Matkasta 
oli juttu lehdessämme muu-
tama viikko sitten. Tästä al-
kaa polkupyörämatkan mat-
kakertomus, osa I

16.4 – 30.4 Turkissa, 9 
ajopäivää ja 2242 km

16.4 niin, tästä se alkaa. 
Myöhäinen aamupala, hie-
man tavaroiden purkua ja 
puolen päivän aikaan pääsin 
hakemaan pyörän. Se oli säi-
lynyt turvassa turkkilaisen 
ystäväni kotona, olipa hän 
ehtinyt muuttaakin kerran 
tällä välin. Tein pienen len-
kin ja paluumatkalla pump-
pailin rengasta, olin lähtenyt 
ilman paikkavehkeitä ja se-
hän ei hyvää tiedä. Kannoin 
pyörän 5 kerrosta ylöspäin 
parvekkeelle, huollan sitä 
aamulla ennen lenkille läh-
töä. Vaihdoin päällyskumit, 
vaikka entiset eivät vielä ai-
van loppu olleetkaan. Niil-
lä oli ajettu ainakin 7000 km, 
koska Suomessa ne oli pai-
kalle laitettu. En muista ai-
van tarkkaan, kuinka lähellä 
edellistä matkaan lähtöäni.

Muutos Oululaisesta kau-
punkilaisesta yksinäisek-
si pitkän matkan pyöräili-
jäksi on hiljalleen alkanut. 
Voin vakuuttaa, että ne ovat 
kaksi aivan erilaista maail-
maa. Niinpä katselin ensim-
mäistä tavoitettani, Sivas:in 
kaupunkia sisämaassa, ja 
arvioin matka-aikaa sin-
ne. Matka oli Gmapin mu-
kaan arvioitua reittiä vähän 
alle 1000 km ja heitin itsel-
leni arvion, että olisin siellä 
28.4.2012. 

17.4 olin suunnitellut 

Polkupyörällä Turkista Pudasjärvelle matkapäiväkirjaa osa I
reippaan 80 kilometrin mat-
kaa Anamuriin, ajattelin että 
se on hieman enemmän kuin 
eilen, siis matkassa. Sitä ker-
tyi tähän rantahotelliin lähes 
90 km, tie kuitenkin muut-
tui ”Turkin rivieeran” jäl-
keen aivan toiseksi. Kun ei-
len nousua oli hieman yli 
100 m, tänään lähes 1400 m. 
Se näkyi energiankulutuk-
sessakin.  

18.4. Ovacik. Tänään piti 
ottaa keveä päivä, kun eili-
nen tuli aloittelujaksoon tur-
han raskas. Ei mennyt ihan 
suunnitelmien mukaan. Tä-
mäkin lomakylän tapainen 
omasi ainakin kolme hote-
lia, kaksi muuta on kiinni, 
tänne kolmanteen, leirintä-
alueen yhteydessä olevaan 
sain tungettua itseni. Res-
pan yhteydessä oli epämää-
räinen miesrypäs, ja kyllä 
he minulle sitten katon pää-
ni päälle antoivat. Hinta oli 
kyllä kalliinlainen tästä ha-
rakanpesästä, mutta en ha-
lunnut enää jatkaa matkaa, 
jota päivälle kertyi n. 90 km 
ja nousua taas yli 1300 m.  
Viime yönä piti kahteen ker-
taan varistella suolaa kielen 
alle, oikean jalan lähentä-
jä kramppaili. Ensi yönä voi 
olla sama edessä. 

19.4. Tacuku, tästä päi-
västä tulikin melkein le-
popäivä. Kävin illalla aika 
myöhään syömässä. Isän-
tä paistoi kalaa ja sillä yri-
tin kärvistellä yön yli. Talon 
väki (noin 5 miestä) asettui-
vat nurkkasohvaryhmään 
ryyppäämään, kun lähdin 
nukkumaan. Tuuli ei vie-
nyt hökkeliä yöllä, vaikka 
siltä välillä tuntui. Seuraa-
vana aamuna aamupalaa 
syödessäni jostain kopsahti 

tajuntaani, että se hiton hen-
kilöllisyystodistus jäi edel-
liseen paikkaan. Aloinpa 
sitten keskustelutuokion ta-
lonväen kanssa, olikin mie-
lenkiintoinen. Yritin saada 
heistä jotakin kuskiksi ha-
kemaan korttia. Jos oikein 
ymmärsin, eivät uskaltaneet 
auton rattiin juominkiensa 
takia. Sitten he kyselivät ho-
tellin nimeä, että soittavat. 
En muistanut, mutta kun ai-
kamme selasimme nettiä, 
löytyihän se sieltä ja pojat 
soittivat sinne ja taas pätkä 
kommunikaatiota ja ymmär-
sin, että se tulee linja-autos-
sa puolen päivän aikaan. ja 
tulihan se bussi sieltä 20 mi-
nuuttia myöhässä ja rahasta-
ja kertoi jättäneensä ”passin” 
markettiin aikaisemmalle 
kylälle, käski soittaa sinne ja 
auto kiirehti matkaan. Miten 
minä soitan mihinkään mar-
kettiin, lähdin ajamaan ky-
lää kohti ajatuksella kahlata 
kaikki kaupat. Vastaan tuli 
tuttu mies autolla, hän oli se 
joka neuvoi minut bussipy-
säkille, pysähtyi ja antoi hen-
kilöllisyystodistukseni. Näin 
hommat toimivat Turkissa, 
ei valittamista. 

20.4-30.4 Mersin-Ascale 
taival.  Tie jatkui samantyy-
lisenä kuin pari päivää ai-
kaisemmin, loivia nousuja ja 
laskuja, keskikorkeus ehkä 
1300 m, jossakin paikassa 
käytiin lähellä 1500 metriä. 
En ole varma, käykö tämä 
korkean paikan leiristä me-
renranta-asukkaalle. Olen 
ollut jo tovin aikaa yli 1000 
metrissä. Sivasiin tultaes-
sa oli lyhyen matkaa vähän 
sellaista vuoristoisemman 
oloista, tie tuli sellaista kape-
ahkoa kanjonia pitkin ennen 

kaupunkia. Erincan, on ehkä 
siistein kaupunki, mitä Tur-
kissa olen nähnyt. Muuten-
kin koko laakso on mieles-
täni uskomattoman kaunis. 
Olin kuvitellut, että joudun 
heti lähtöni jälkeen kipua-
maan johonkin korkealle, 
mutta erehdyin. Ensimmäi-
set 20 kilometriä olivat aivan 
tasaista, sitten tie noudatte-
li jokivartta nousten hyvin 
pikkuhiljaa ylöspäin. Vasta 
aivan loppumatkasta oli pät-
kä jyrkempää. Hieman en-
nen tätä Ascalea käytiin taas 
yli 2 km:n ja laskettiin sitten 
loppuhuikoset tähän 13 000 
asukkaan kylään, joka on 
noin 1700 m:n korkeudessa. 

Matkaa päivälle kertyi lähes 
140 km ja nousua 995 m. 

Pitää näistä Turkkilaisten 
tervehdyksistä kertoa. Ihmi-
set tien vierellä huiskutta-
vat ja huutavat helouta. Jos 
pysähdyn, yleensä joku tu-
lee heti juttelemaan. Hen-
kilö-autoilijat tuuttailevat, 
heiluttavat kättä ja huute-
levat kannustushuutoja ik-
kunasta. Kuorma-autoilijat 
ovat erityisen innokkaita ter-
vehtimään, soittavat torvea, 
sekä ohi mennessään että 
vastaan tullessaan. Poliisi-
autot tervehtivät toisinaan 
käyttämällä sireeniä päällä, 
samoin ambulanssit. Tulipa 
yksi päivä tavarajuna vas-

taan tien viereistä rataa, ve-
turinkuljettaja roikkui ikku-
nassa, huiskutti ja huudatti 
torvea. Että huomiota on tul-
lut kyllä enemmän kuin mis-
sään aikaisemmassa maassa. 

Koko matkan jälkeen olen 
alkanut arvostamaan Turk-
kia enemmän. Maisemat 
siellä ovat kokonaisuudes-
saan hyvin vaihtelevat. Kah-
vihetket turkkilaisessa tien-
varsipaikoissa paikallisten 
tietyöläisten kanssa tai aa-
mukahvit kaupungin kah-
vilassa turkkilaisten ukko-
jen seurassa tuntuvat todella 
mieluisilta.

Laukuissa on kulkenut koko matkan 
noin 50kg tavaraa.Maisemat oli mahtavat.

Kaikki ei ole kiireen kanssa 
reissussa.

Pudasjärveläisillä maatiloilla 
on meneillään Pudasjärven 
kaupungin toimeksi antama-
na ProAgria Oulun toteutta-
mat tulevaisuuskeskustelut. 
Nyt on haastateltu vajaat 50 
tilaa ja loppusyksystä käy-
dään vielä 50:llä tilalla. Näin 
ensi vuoden alussa on käy-
tettävissä yhteenveto noin 
sadalta tilalta tehdystä tu-
levaisuuskeskustelun, ker-
too piiriagrologi Esko Viitala 
ProAgriasta. Tulevaisuus-
keskusteluissa on käyty läpi 
tilan nykytilanne ja tulevai-
suus sekä lisäksi tilan kes-
keiset tavoitteet ja toimen-
piteet seuraavina vuosina. 
Tärkeänä keskusteluaiheena 
on ollut myös mahdollinen 
halukkuus tuottaa uusia pal-
veluja lähialueelle. Näitä tie-
toja voidaan käyttää hyväk-
si kaupungissa meneillään 
olevassa palvelurakenteiden 
uudistuksessa. Tulevaisuus-
keskustelut edesauttavat 
kannattavaa maatilayrittä-
mistä ja ovat parhaimmil-
laan synnyttämässä uutta 
yritystoimintaa. 

Tulevaisuuden keskusteluja pudasjärveläisillä maatiloilla
Haastateltujen 43 tilan, 

joista 41 on maidonlähet-
täjiä, perusteella on käynyt 
ilmi, että monet tilat olivat 
suorittaneet suuria tai mel-
ko suuria investointeja vii-
me vuosien aikana. Näiden 
investointien yhteismäärän 
voi arvella olevan yli neljä 
miljoonaa euroa viime vuo-
sien aikana. Investoinnit si-
sältävät kaksi sukupolven-
vaihdosta, karjasuojien sekä 
asuntojen rakentamisia sekä 
paljon koneinvestointeja. 
Mukana on myös kolme lyp-
syrobottinavettaa. Neljän-
neksellä tiloista tilanpidon 
jatkaminen on epävarmaa 
seuraavan 5-10 vuoden ai-
kana. Osalla heistä ei ole tie-
dossa tilanpidon jatkajaa. 

Nykytilanne ja 
tulevaisuus 
17 tilalla koettiin vahvuu-
deksi velan vähäinen määrä 
tai suorastaan velattomuus. 
Näillä tiloilla investoinnit 
ovat olleet maltillisia jo pi-
temmän aikaa. Vuosien tuo-
ma ammattitaito on noussut 

tulevaisuuskeskusteluissa 
selvästi esille vahvuutena. 
Toisaalta sitä ollaan valmii-
ta myös kehittämään koko 
ajan. Ammattitaidon ke-
hittymiseen on vaikutta-
nut vahvasti kattava kou-
lutus- ja kurssitarjonta sekä 
neuvojien luoma verkosto. 
Omaan eläinainekseen luo-
tetaan suurella osaa tiloista. 
Monessa keskustelussa pel-
lot todettiin olevan hyvässä 
kunnossa. Puolisoiden yh-
teen hiileen puhaltaminen 
on suuri vahvuus toimin-
nan kehittämisessä ja tämä 
koetaan muutamalla tilalla 
hyvin merkittävänä asiana. 
Osa tämän aineiston maa-
tiloista saa elantonsa myös 
metsätaloudesta sekä poro-
taloudesta. Maatalousyrittä-
jät pitävät itseään monitai-
toisena. Omaa kyläyhteisöä 
sekä asuinympäristöä osa-
taan arvostaa ja kyläyhteisö 
koetaankin hyvänä tukiver-
kostona. 

Halukkuutta tuottaa 
lähialueelle uusia 

palveluita 
Näiden tulevaisuuskeskus-
teluiden kohderyhmänä on 
tähän saakka ollut maitoti-
lallisia kahta lukuun otta-
matta. Yleisen käsityksen 
mukaan karjatilallisilla on 
vaikeaa ennättää varsinkin 
kesäaikana tilan ulkopuoli-
siin toimintoihin. Yllättävä-
nä voidaan kuitenkin pitää, 
että heillä on kiinnostusta 
tarjota palveluja lähialueel-
le omien aikaresurssien mu-
kaan. Ainoastaan 18 tilaa 43 
tilasta koki etteivät he ennä-
tä tuottaa palveluja tilan ul-
kopuolelle. Omia palveluja 
oltiin valmiita tarjoamaan: 
vanhusten hoitopalvelu/
tukipalvelut, kylätalkkari/ 
kiinteistönhuoltotyöt, terni-
maidon myynti, polttopuun 
myynti, klapien teko vie-
raalle, lumenauraus, kaivin-
konetyöt/maansiirto/muu 
pienimittainen koneurakoin-
ti, soran ja hiekan myynti, 
pyöröpaalaus, karjanlannan 
myynti, puuntyöstö, maata-
louslomitus yrittäjänä sekä 
hiehonkasvatus. 

Puu-energiaa on kiinnos-
tusta tuottaa myyntiin 11 ti-
lalla. Yleinen tuotannon 
energiatehokkuus kiinnos-
taa osaa viljelijöistä. Hyvän 
apuvälineen energiatehok-
kuuden selvittämiseen tar-
joaa Maatilan energiasuun-
nitelma. 

Syksyn tulevaisuus-
keskustelut 
Tulevaisuuskeskustelu-
ja on laadittu tähän men-
nessä muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta 

lypsykarjatiloille. Painopis-
te on siirtymässä nyt myös 
muille tuotantosuunnille. 
Tilakäyntiä tarjoaa kyseisen 
tuotantosuunnan asiantunti-
ja, jotta tulevaisuuskeskuste-
lusta saataisiin mahdollisim-
man antoisa. Kyselyjä ovat 
tehneet ja tulevat tekemään 
ProAgriasta Esko Viitalan li-
säksi maitotilayritysneuvo-
jat Leea Holmi, Sirkku Kai-
jala, Elvi Kehusmaa, Sanna 
Suomela, Sanna Lehtimäki, 
Heini Rautiola sekä Heini Ii-
natti, kertoi Esko Viitala. (ht)

Maatilojen tulevaisuuden kyselyissä on toiminut merkit-
tävänä yhteistyötahona MTK Pudasjärvi, jonka puheen-
johtaja Mari Kälkäjä kuunteli mielenkiinnolla Esko Viita-
lan selostusta kyselytyön tuloksista. 
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Pudasjärven kaupungin tek-
nisen johtajan roolissa vie-
lä torstai-iltana toiminut 
Ritva Kinnula toivotti terve-
tulleiksi Pohjantähteen ko-
koontuneen yleisön sekä lu-
ennoitsijat keskustelemaan 
kaupungin ja asukkaitten 
kannalta hyvin tärkeästä asi-
asta, vesihuollon turvaami-
sesta laajan ja harvaan asu-
tun pitäjämme alueella.

- Pudasjärvellä on 50 ta-
lousvettä jakelevaa laitos-
ta ja noin 1000 km vesi-
johtoputkea sekä 200 km 
viemäriputkea, joten katta-
va verkostokartoitus on tär-
keä ja tarpeellinen tulevien 
sukupolvien ja uusien asuk-
kaitten kannalta, pohjusti 
Kinnula. 

– Suunnitteluhankkeen 
kokonaiskustannusarvio on 
noin 300 000 euroa ja suun-
nitelma kattaa sekä Pudas-
järven että Taivalkosken 
kunnan alueet. Hankkeel-
le on saatu Pohjois-Pohjan-
maan ELY - keskuksen ja 
Euroopan maaseudun ke-
hittämisen maatalousrahas-

Vesihuollon esittelytilaisuus Pohjantähdessä
tosta 80 prosentin avustus ja 
loput tulevat kuntarahoituk-
sena ja yksityiseltä taholta. 
Rahoituksen järjestymises-
tä ja koko hankkeen toteutu-
misesta kuuluu suuri kiitos 
ELY- keskuksen Kaisa Vähä-
selle, kiitteli Kinnula. 

ELY-keskus valvoo ja 
opastaa  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksesta Kaisa Vähänen 
kertoi puheenvuorossaan 
valtion tavoitteista ja vesi-
huoltolain velvoitteista. 

- Vesilaitoksilla on olta-
va hyväksyminen toimin-
nalleen, jota valvoo kunnan 
terveysviranomaiset. Tämän 
vuoden alusta lähtien on jo-
kaisella vesilaitoksella työs-
kentelevällä oltava vesityö-
kortti. ELY-keskus valvoo 
myös raakavedenottoa, että 
se on hyvälaatuista ja sitä 
on riittävästi saatavilla, sa-
noi Vähänen. Hän kannus-
ti vesiosuuskuntia ottamaan 
käyttöön erilaiset maksut, 
jotka myöhemmin toimivat 
vararahastoina mahdollisten 

korjaus- ja investointitarpei-
den varalle. 

– Käyttömaksu on pa-
kollinen, mutta harkinnan-
varaisesti voisi periä asuk-
kailta myös perustamis- ja 
liittymismaksuja, opasti Vä-
hänen.

- Erityistilanteiden va-
ralta jokaisella talousvet-
tä toimittavalla laitoksella 
on oltava valmius normaa-
lioloista poikkeaviin tilan-
teisiin, joihin kuuluu mm. 
tiedottaminen ja tilapäi-

nen vedenjakelu. Laitos on 
vahingonkorvausvelvolli-
nen vesihuollossa aiheu-
tuvasta virheestä, summa-
si vielä velvoitteista Kaisa 
Väänänen ja toivoi, että ve-
silaitokset eläisivät herkällä 
korvalla tulevaisuutta ajatel-
len ja että laitoksilla keske-
nään olisi entistä enemmän 
yhteistyötä.

Vedenjakelun 
varmuus turvattava 
Suunnittelija, DI Antti Ta-
bell Suunnittelutoimisto Ai-
rix Oy:stä esitteli hyvin kat-
tavasti hankkeen sisältöä ja 
vesihuollon nykytilaa. Pu-
dasjärven kaupungin asuk-
kaista noin 95 prosenttia on 
liittynyt vesijohtoverkos-
toon. Pudasjärven vesilaitos 
käyttää raakavetenään poh-
javettä.

Jäteveden käsittelystä 
vastaavat Pudasjärven-, Tai-
paleenharjun- ja Hirvaskos-
ken vesiosuuskunnat sekä 
Syötteen vesi- ja viemärilai-
tos. Viemäriverkostoon on 
liittynyt jo noin puolet asuk-
kaista.

- Ennusteitten mukaan 

vedenkulutuksen kehitys 
on kytkeytynyt väestömää-
rään. Keskustaajamissa ku-
lutus pysyy lähes ennallaan, 
mutta haja-asutusalueiden 
vedenkulutuksen oletetaan 
pienenevän noin 10 pro-
senttia. Myös jätevedenpuh-
distamoiden jätevesimäärä 
pysyisi ennallaan, poikkeuk-
sena molemmissa Syötteen 
alue matkailusesonkien ai-
kana, alusti Tabell.

- Vesiosuuskuntien tav-
oitteiksi ja tarpeiksi voitai-
siin vedenjakelun varmuut-
ta parantaa rakentamalla 
lisävedenottamoita tai yh-
dysvesijohtoja osuuskunti-
en välille. Myös nykyisten 
vedenottamoitten toiminta-
varmuutta olisi mahdollista 
parantaa esimerkiksi desin-
fiointivalmiudella, ehdotti 
Tabell.

Kustannukset puhutti
Etenkin viemäröinnin koh-
dalla hankkeen kustan-
nukset huolestuttivat ja 
herättivät keskustelua yksi-
tyishenkilöön kohdistuvien 
kustannusten osalta, jotka 
liikkuvat molemmin puolin 
kymppitonnin.  

– Mihin toimenpiteisiin 
vesiosuuskuntien on ryh-
dyttävä? Määräykset tuntu-
vat liian kovilta, sillä kukaan 
ei uskalla ottaa vastuuta tal-
koilla tehtävästä työstä ja va-
rajärjestelmiä on hankala to-
teuttaa haja-asutusalueella, 
kommentoi eräs kuulija.

Huolta aiheuttavat myös 
luonnon eläimet, jotka liik-
kuvat ja ulostavat pumppaa-
moitten lähialueilla. Etenkin 
tulva-aikoina vesi nousee ja 
huuhtoo jätöksiä niin aitauk-
sien sisäpuolelle kuin maan 
sisäänkin, josta ne painuvat 

pohjavesiin.
Tilaisuuden päätteek-

si, korvausta vastaan jokai-
nen vesiosuuskunta sai ottaa 
oman alueensa suunnitelma-
kartan ja CD:n joista selviää 
putkistojen sijainnit. Päivi-
tyksiä ja mittauksia tullaan 
tekemään tarpeen mukaan 
uusien liittymien kohdilla.

Lopuksi Ritva Kinnula 
kiitteli kaikkia osallistujia. 

– Suunnittelutyö jatkuu 
edelleen ja ideoita sekä aja-
tuksia vesiosuuskuntien yh-
teistyötarpeista otetaan vas-
taan syyskuun loppuun 
saakka. Suunnitelman on 
tarkoitus valmistua vuoden-
vaihteessa. Valtionavustuk-
sia toteutettaville hankkeille 
katsotaan tapaus kerrallaan. 
Viemäröintiasia toki puhut-
taa ja huolettaa, mutta lais-
sa on kuitenkin siirtymäai-
kaa ja lievennyksiä, vahvisti 
Kinnula.

Terttu Salmi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksesta Kaisa Vähä-
nen kertomassa ELY-kes-
kuksen ja valtion roolista 
vesiosuuskunnille.Yleisö kuuntelemassa esittelyjä tarkkaavaisena.

Vesiosuuskuntien edustajat saivat ottaa mukaansa oman 
alueen suunnitelmakartan ja CD:n.

Hotelli Iso-Syötteen parketil-
la pyörähdellään lauantaina 
8.9. maamme suosituimpi-
en iskelmälaulajien jouk-
koon lukeutuvan Anne Mat-
tilan tahdittamana. Mattila 
on aloittanut laulajan uransa 
jo lapsena ja keikkailun hän 
aloitti 11-vuotiaana kauhajo-
kelaisen orkesterin solistina. 
Laulu-uran alkuaikoina hän 
osallistui menestyksellises-
ti useisiin laulukilpailuihin. 
Vuodesta 2002 lähtien Mat-
tilan taustalla on soittanut 
Mistral-orkesteri. Anne Mat-
tila on seitsenlapsisesta per-
heestä, ja myös hänen laula-
vat siskonsa Anneli, Anniina 
ja Anitta ovat tulleet suoma-
laisille tutuiksi. 

Suuren yleisön tietoisuu-
teen hän ponnahti 17-vuo-
tiaana kesällä 2001 ja seu-
raavana keväänä julkaistiin 
albumi Anne Mattila, jota oli 
jo seuraavana vuonna myyty 
platinan arvoisesti. Nopein 
kultalevyn raja tuli parissa 

Anne Mattila Iskelmätaivaan kiintotähti

viikossa albumilla Enkeleitä, 
onko heitä. 2000-luvun alus-
sa iskelmälavojen suosikiksi 
noussut Anne Mattila on eh-

tinyt levyttää useita platina- 
ja kultalevyjä. 

Terttu Salmi

Monipuolista tanssimusiik-
kia soittava Pekka Hartonen 
ja Sawotta esiintyvät lauan-
taina 8.9. Jyrkkäkoskella ke-
säkauden viimeisissä karke-
loissa. 

Lauluntekijä ja solis-
ti Pekka Hartonen palasi la-
voille yhdessä Sawotta -or-
kesterin kanssa. Hartonen 
tuli tanssimusiikin ystävil-
le tutuksi 1980-luvun alus-
sa Solistiyhtye Suomen sekä 
myöhemmin Korsuorkes-
terin solistina. Pitkä kiertu-
etauko alkoi vuonna 2004, 
mutta kestosuosikit kuten 
Rilluttele yö, Perunan kuk-
kiessa sekä Mahtava perä-
sin ja pulleat purjeet ovat 
kuitenkin soineet ikivihrei-
nä radioaalloilla ilahduttaen 
suomalaista iskelmä- ja tans-
sikansaa.

Pekka Hartosen lisäksi 

Sawotalla liikunnallista
viihdettä Jyrkkäkoskella

Sawotan kokoonpanossa en-
nakkoluulottoman rohkeasti 
haitaria repii Harri Savenius, 
basistina on Jouni Honkanen 
ja kitaristina Jukka Rissa-
nen, jonka kädessä tavataan 
usein myös banjo tai mando-
liini. Rumpujen takaa löytyy 
Petri Parkko. 

Keikoilla kuullaan niin 
vanhaa Hartosen materiaa-
lia, kuin myös juuri sävellet-
tyjä uusia ralleja. Tarjolla on 
myös härkää, ilmaiset linja-
autokuljetukset, kokko, Dis-
co ja Maran karaoke.

Terttu Salmi
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on asettanut nähtävil-
le Metsähallitus Laatumaan 
Pudasjärven Tolpanvaara-
Jylhävaara tuulipuistohank-
keen YVA-ohjelman. Ympä-
ristövaikutusten arviointia 
koskeva yleisötilaisuus jär-
jestettiin torstaina 23.8. Poh-
jantähdessä. Tilaisuudessa 
esiteltiin myös Tolpanvaa-
ra-Jylhävaaran tuulipuiston 
osayleiskaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma. 

Metsähallituksen tuuli-
voimapäällikkö Erkki Kun-
nari kertoi, että hankealu-
eelle tulisi sijoittumaan 
kokonaisuudessaan enin-
tään 26 tuulivoimalaa. Tuu-
livoimalat olisivat teholtaan 
noin 3 megawattia (MW), 
jolloin tuulipuiston koko-
naisteho olisi noin 51–78 
MW. Suunnitteilla olevat 
tuulivoimalaitokset koostu-
vat noin 120–150 metriä kor-
keasta tornista ja roottorista, 
jonka lavan pituus on enin-
tään 70 metriä. 

-Suunnitelmien mukaan 
rakentaminen pääsisi käyn-
tiin vuonna 2014, jonka jäl-
keen voimalat tuottaisivat 
sähköä noin 20 vuoden ajan. 
Metsähallitus ei puistoa ra-
kenna itse, vaan alueelle luo-
daan rakentamiselle edelly-
tykset ja joku muu rakentaa. 
Rakentamiskustannuksiksi 
Kunnari arvioi noin 120 mil-
joonaa euroa. 

Tuulivoimalaselvityk-

Tolpanvaara-Jylhävaaran 
alueelle tulossa tuulimyllyjä

siä on suorittamassa Pöyry 
Finland Oy, jonka suunnit-
telupäällikkö Mari Kangas-
luoma esitteli hankkeen ym-
päristövaikutuksia. 

- Voimaloiden suunnitte-
lualueen pinta-ala on noin 
15 neliökilometriä. Arvioin-
tiohjelmassa esitetään kak-
si hankevaihtoehtoa sekä 
ns. nollavaihtoehto eli han-
ketta ei toteutettaisi lain-
kaan. Selvityksissä ei ole tul-
lut kuitenkaan esille mitään 
sellaista, joka olisi esteenä 
tuulivoimaloiden rakenta-
miselle. Valmistuttuaan tuu-
lipuisto liitettäisiin noin 10 
km hankealueen pohjois-
puolella sijaitsevaan Taival-
koski-Pudasjärvi -110 kV:n 
voimajohtoon. 

Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä an-
netun lain mukainen ym-

Tuulipuistohanke sai paikalla olleen yleisön hyväksymisen. Ainoastaan maanomistaja 
Matti Alatalo toivoi linjoista kunnon korvauksia, mikäli ne menevät yksityismaiden läpi. 
Jouko Kilpeläinen ja Aili Erkkilä esittivät hankkeesta hieman epäileviä puheenvuoroja 
ja kysymyksiä. 

Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari esit-
teli tuulivoimalahanketta ja vastasi kysymyksiin. Pudas-
järven kaupungin maankäyttöinsinööri Markku Mattila 
kertoi kaupunginhallituksen laativan alueelle tuulipuiston 
mahdollistavan osayleiskaavan. Alustava luonnos on jo 
valmiina ja tulee nähtäville lähiaikoina. 

päristövaikutusten arviointi-
ohjelma on nähtävillä 12.10. 
saakka Pudasjärven kau-
punginvirastossa ja pääkir-
jastossa, sekä myös sähköi-
senä. Jokaisella on oikeus 
esittää mielipiteensä ympä-
ristövaikutusten arviointi-
ohjelmasta. 

Keskustelussa jonkin ver-
ran epäileviä puheenvuo-
roja käytti Jouko Kilpeläi-
nen Jaurakkajärveltä. Hän 
olisi toivonut, että tuulivoi-
malapuistot riittäisivät me-
ren rannoilla. Aili Erkkilä 
puolestaan epäili tuulivoi-
maloiden pilaavan hienot 
vaaramaisemat. Lähialueen 
maanomistaja Matti Alatalo 
taas toivoi kunnollisia kor-
vauksia, jos linjoja vedetään 
yksityismaiden läpi. 

Heimo Turunen

Kaikissa Oulunkaaren kun-
nissa otetaan käyttöön säh-
köinen hyvinvointikerto-
mus. Se on kuntalaisten 
hyvinvointia ja palvelujen ti-
laa kuvaava tietopaketti kun-
nan johtamisen tueksi. Säh-
köinen hyvinvointikertomus 
hyödyttää kunnan talouden 
ja toiminnan suunnittelua, 
toteutusta ja arviointia. Säh-
köinen hyvinvointikertomus 
myös mahdollistaa kansal-
lisen, alueellisen ja kuntien 
välisen vertailun. 

Terveempi Pohjois-Suomi 
2 -hankkeen tavoite on saada 

Sähköinen hyvinvointikertomus käyttöön
kunta- ja terveydenhuoltola-
kia toteuttava sähköinen hy-
vinvointikertomus käyttöön 
kaikkiin maamme kuntiin 
hyödyttämään niin kuntaa 
kuin kuntalaisiakin. Hanke 
tukee kuntien hyvinvointi-
työtä, jotta hyvinvointia ku-
vaavasta mittarista saataisiin 
yhdessä suunniteltu, toteu-
tettu ja arvioitu sekä useita 
hallinnonaloja hyödyntävä 
kokonaisuus. 

KASTE-rahoitteista kehit-
tämis- ja koordinaatiohan-
ketta hallinnoi Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiiri. 

Toukokuun alussa alkanut 
hanke kestää lokakuuhun 
2014 saakka. Hankkeeseen 
osallistuu 64 eri kuntaa Ou-
lunkaaren, Kainuun, Koil-
lismaan, Lakeuden, Oulun 
Eteläisen, Uuden Oulun, 
Keski-Pohjanmaan ja Pir-
kanmaan alueilla.

Oulunkaaren osahanketta 
vetää projektipäällikkö Tii-
na Vuononvirta, ja osahank-
keessa työskentelee myös 
projektiasiantuntija Anne 
Leppälä-Hast.

Oulunkaaren tiedotus

Pudasjärvellä järjestettiin 
pitkästä aikaa kanakoirien 
metsäkokeet 1-2.9. KAME 
on englantilaistenkana-
koirien koemuoto ja rau-
han aikana saa vaan järjes-
tää NUO eli nuorten luokan 
sekä AVO luokan kokeita eli 
ns. laatuluokan kokeita. VOI 
luokan kokeita järjestetään 
vain metsästyskauden aika-
na kun koesäännöt ovat tiu-
kemmat ja vaaditaan VOI 1 
sekä SERT saamiseen pudo-
tus koiralle. Eli toisin kuin 
mannermaiset koirat valioi-
tuu pelkillä VOI1 tuloksil-
la, englantilaisten kokeessa 
vaaditaan, että koiralla on 3 
x SERT yhdessä VOI1 kans-
sa eli puhutaan metsäserteis-
tä ei näyttelyserteistä. 

Toisin sanoen englanti-
laisten samassa kokeessa voi 
olla vaikka 10 koiraa, jotka 
saavat VOI1, mutta vain yksi 
voi niistä saada SERT. Tuo-
mari voi myös katsoa, että 
yksikään ei ansaitse sitä. Sii-
nä tapauksessa serti jää sit-
ten jakamatta kokonaan.

Viikonloppuna 1-2.9. jaet-
tiin 4 koepalkintoa, yksi 
AVO1 ja yksi AVO2 sekä 2 
kpl AVO3 tuloksia. 

AVO1 sai gordoninsetteri 
Opendora`s Isadora om. Jar-
no Kants ohj Markku Parvi-
ainen.

AVO2 sai gordoninset-
teri Opendora`s Isabella 
om.Tero Soronen ohj Mark-
ku Parviainen.

AVO3 sai gordoninsetteri 
Opendora`s Kaylah om.ohj 
Jarno Kants.

AVO3 sai englanninsette-
ri Hagman`s Grave Digger 
om.ohj Jari Karppinen.

Pudasjärvellä on aikai-
semmin järjestetty KAME 
kokeet 10.9.2001. Olim-
me suunnitelleen yhdessä 
Markku Parviaisen kanssa 
jo pitkään, että täällä pitäisi 
järjestää kokeet. Tänä vuon-
na tuli sitten aika ne järjes-
tää, kun Markku Parviainen 
muutti myös Pudasjärvelle. 

Ylisiuruan Metsästysseu-
ran kokouksessa saatiin lupa 
kokeen järjestämiselle ja li-
säksi saimme seuran pirtin 
käyttöömme. 

Lauantai 1.9 Kokoontu-
minen oli Ravintola Street4 
kokoustilassa, jossa oli myös 
aamupala sekä myös tuoma-
reiden puhuttelu. Tuomarei-
na toimivat Esa Häkkinen ja 
Markku Hakuli. Koeryhmät 
jaettiin kahteen osaan ja siir-
tyminen tapahtui koemaas-
toihin, joita olin itse aikai-
semmin tutkinut, että ovat 
linturikkaita alueita. Kartat 
teki Mika Timonen. Maasto-
oppaina toimivat Tero Soro-
nen ja Sauli Harju.

Ensimmäisenä päivänä 
palkittiin kaksi gordoninset-
teriä, joista toinen sai AVO1 
ja siirron voittajaluokkaan. 
Opendora`s Isadora, oh-
jaaja Markku Parviainen, 
teki kaksi täydellistä riista-
työtä ja saivat 4 hakuerää. 

Mielenkiintoiset kanakoirien 
metsäkokeet

Opendora`s Kaylah, ohjaa-
ja Jarno Kants, tekivät myös 
kaksi riistatyötä ja toisen tie-
dotuksen kautta, mutta tulos 
jää AVO3 kun eivät saaneet 
noutotestiä suoritettua.

Ilman hyväksyttyä nou-
totestiä oli lintutöitä vaikka 
kuinka paljon, niin korkein 
palkinto voi olla vain AVO3.

Kaksi muuta gordonin-
setteriä oli viittä vaille, että 
tulos olisi tullut. Ruotsin 
tuontikoira Mountaineer`s 
Granat oli kaksi kertaa lin-
nuilla, mutta molemmilla 
kerroilla ohjaaja tai tuomari 
eivät huomanneet missä koi-
ra seisoi ja astelivat linnut 
lentoon. Opendora`s Isabel-
lan kanssa tuomari Esa Häk-
kinen olisi halunnut saa-
da sille linnut ja koe jatkui 
iltaan saakka, kunnes lin-
nut löytyivät koiran edessä, 
mutta ilmeisesti ohi mennyt 
poro tempaisi seisottavan 
linnun pois alta. Näin tulos 
jäi molempien kohdalla saa-
matta.

Sunnuntai 2.9 
Opendora`s  Isabella, ohjaa-
ja Markku Parviainen, olivat 
taas lintujen riesana. Koira 
sai kolme hakuerää, joista 
se oli kaksi kertaa linnuilla. 
Molemmilla kerroilla edessä 
ollut lintu kaikkosi lentoon 
ennen avancea, eli ohjaaja 
antaa luvan koiralle nostaa 
linnut lentoon. Tästä syystä 
koira palkittiin AVO2 tulok-

sella. Ks koira kilpailee voit-
tajaluokassa pellolla ka tun-
turissa, mutta metsäkokeissa 
pitää saada erikseen AVO1 
ennen kuin siirtyy voittaja-
luokkaan.

Ainoa erirotuinen koira, 
joka palkittiin, oli englannin-
setteri, joka sai AVO3 johtu-
en siitä, että oli liian monta 
tyhjää seisontaa.

Kaiken kaikkiaan vuo-
sitasolla yleensä gordonin-
settereitä palkitaan eniten 
metsässä. Siitä syystä nii-
tä meneekin eniten ns. met-
sämaaston metsästykseen. 
Pudasjärvestä saimme osal-
listujille hyvän kuvan ku-
ten myös tuomareille. Tääl-
lä on hienot maastot, jossa 
on hyvä järjestää kokeita. 
Esimerkiksi Kuhmossa oli 
myös samana viikonloppu-
na KAME kokeet, jossa vain 
yksi koira palkittiin AVO3 ja 
sekin oli gordoninsetteri. 

Seuraavat kokeet ovat Pu-
dasjärvellä 28.-30.9 Ylisiuru-
an metsästysseuran mailla, 
jolloin on myös VOI eli voit-
tajaluokka, joten on tulossa 
korkeasti arvostetut kisat. 

Kiitos Ylisiuruan met-
sästysseura, kun saimme 
järjestää kokeet alueellan-
ne sekä sponsoreille Anon 
Ase ja Tukku sekä Ravinto-
la Street4.

Tero Soronen &
Markku Parviainen

Oikealta tuomari Esa Häkkinen, Markku Parviainen, Jar-
no Kants, tuomari Markku Hakuli sekä 1.9. koepalkitut 
koirat Doora ja Bella

Tuomari Esa Häkkinen ja Markku Parviainen, edessä 
Opendora`s Isadora AVO1, kokeen paras koira.
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa uudistetaan. 
Vuonna 2005 vahvistettu maakuntakaava uudistetaan 
kokonaisuutena useassa vaiheessa ja sen läpileikkaa-
va teema on energia ja ilmasto. Maakuntakaava on 
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen 
suunnitelma, jossa hahmotellaan maakunnan alueiden 
käytön suuntaviivoja vuoteen 2040 saakka. Se on oh-
jeena kuntien kaavoitukselle ja viranomaisten toimin-
nalle. Työ on käynnistynyt syksyllä 2010. Kaavan uu-
distamisen pohjana ovat maankäyttö- ja rakennuslain 
muutokset sekä valtakunnalliset ja maakunnalliset il-
mastoa ja energiaa koskevat strategiat. Nyt esillä ole-
vassa maakuntakaavan uudistamisen 1. vaihekaavan 
luonnoksessa käsiteltävät pääteemat ovat soiden ko-
konaiskäyttö, luonnonympäristö, tuulivoima, kaupan 
suuryksiköt ja liikennejärjestelmä. 

Kaavaluonnoksessa on esitetty tarvittavat turvetuo-
tanto- ja suojelualueiden varaukset. Vaikka turpeen 
osuus energiantuotannosta alenee vähitellen, tarvi-
taan uutta turvetuotantoalan vuoteen 2040 mennessä 
25 000 ha, joka on kaavaluonnoksessa osoitettu. Soiden 
suojelualueita esitetään lisättäväksi saman verran. Uu-
sia kaavamerkintöjä ovat valtakunnallisesti arvokkaat 
moreenialueet ja tuuli- ja rantakerrostumat.

Kaavaluonnoksessa osoitetaan 40 tuulivoimapuis-
tojen aluetta maa-alueille. Ne sijaitsevat pääosin ran-
nikon tuntumassa Kalajoen-Raahen-Siikajoen sekä 
Iin alueilla, joissa on jo useita hankkeita toteutumas-
sa, mutta myös sisämaassa on tuulivoimatuotantoon 
sopivia alueita. Lisäksi kaavaluonnoksessa on esitet-
ty voimassa olevan maakuntakaavan mukaiset kuusi 
merituulipuistoa. 

Seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suur-
yksiköiden sijoittuminen ja mitoitus on lain mukaan 
määriteltävä maakuntakaavassa. 

Kaupan pinta-alan lisätarpeeksi vuoteen 2030 men-
nessä on laskettu yli 700 000 m2, mikä merkitsee noin 
60% lisäystä nykyiseen kerrosalaan. Erikoiskaupan li-
säys esitetään painottuvaksi Oulun seudun lisäksi alu-
eellisiin keskuksiin eli Raaheen, Ylivieskaan ja Kuusa-
moon.  Maakuntakaavan ohjaus ei ulotu esityksen 
mukaan alle 5000 m2 kokoisiin kaupan yksiköihin.

Liikenteen osalta kaavaluonnoksessa käsitellään 
mm. taajamien ohikulkutiet ja Hailuodon kiinteä yhte-
ys, muut merkittävästi parannettavat tie- ja ratayhtey-
det, kuten Pohjanmaan radan kaksoisraide, sekä kevy-
en liikenteen seudulliset reitit. 

Liitteenä olevassa tiedostossa on taustatietoa alue-
varausten pohjaksi.

Palautetta 
toivotaan
Kaavaluonnos on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan kun-
nissa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa kuukauden ajan 
28.8. - 26.9.2012. Kaava-aineisto ja siihen liittyvät sel-
vitykset ovat nähtävillä myös liiton internet-sivuilla: 
www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntakaava. Liitto 
toivoo sidosryhmien ja maakunnan asukkaiden aktii-
vista osallistumista ja vuorovaikutusta. Maakunnan 
asukkaat voivat antaa palautetta myös internet-sivus-
ton kautta kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana.

Maakuntakaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja 
mielipiteet käsitellään syksyn 2012 aikana. Palautteen 
pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka tulee nähtäville 
vuoden 2013 aikana.

Seuraavissa vaihekaavoissa käsitellään mm. kult-
tuuriympäristöön, maaseudun asutukseen, jätehuol-
toon, pohjavesi- ja kiviaineshuoltoon liittyviä kysy-
myksiä. 

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Jussi Rämet, 
puh. 040 586 38 77 ja kaavoituspäällikkö Olli Eskeli-
nen, puh 050 364 1349, soiden käytön osalta projekti-
päällikkö Ismo Karhu, puh 050 5921915, 
sähköposti:  etunimi.sukunimi@pohjois-pohjamaa.fi

Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaava-
luonnos nähtävillä

Syötteellä toimiva taksirinki 
perustettiin 1980 luvun alus-
sa ensimmäisenä Suomes-
sa. Rinki toimii edelleen ja 
vastaavia on nyt muuallakin 
Suomessa.

Syötteen rakentamisen 
alkuaikana vuonna1980 oli 
kylällä menossa monenlais-
ta ennen näkymätöntä tohi-
naa. Arkkitehti Pekka Mar-
tikainen teki suunnitelmia 
rinnealueen alle rakennetta-
vista rakennuksista, ja miet-

Syötteen taksirinki perustettiin 
ensimmäisenä Suomessa

tulla silloin ajamaan Syöt-
teelle kun paikallinen taksi 
ei ehdi yksin ajamaan kaik-
kia ajoja. Ringin perustamis-
kokous pidettiin silloisen Si-
vakan pirtillä. Keskustan 
taksikopin miehet arvioivat 
homman olevan turhaa, ei 
Syötteellä ole taksin tarvetta 
eikä kyydin kyytiä. Taksirin-
kiä olivat perustamassa Atte 
Särkelä, Keskitalo Arto, Hol-
ström Paavo, Rytinki Pekka, 
Naamanka Markku, Kenttä-
lä Kauko, Piipponen Esko ja 
Ihme Matti.

Laskettelun alkaessa 
oli toimiva taksirinki 
Samaan aikaan kun Rome-
kievari aukaisi ovensa ja las-
kettelu Syötteellä alkoi, oli 
taksirinkikin valmiina aja-
maan. Taksimiehet värjöt-
telivät Kievarin alapuolel-
la olevan ison kuusen alla 
kyytiä vonkaamassa. Puheli-
met eivät olleet silloin vielä 
kehittyneet ja lankapuhelin-
ten varassa kyytejä hoidel-
tiin hyvin pitkälti. Tyttäret 
juoksuttivat Romekievaris-
ta paperilappuja, joihin oli-
vat kirjanneet vastaanotta-
mansa kyydit ylös ja taksi 
ampaisi taipaleelle. La-pu-
helimien tulo markkinoil-
le helpotti asi-ointia ja tie-
don kulkua. Tosin samalla 
kuuli liki puoli suomea, vä-
liin jopa ruotsinkin puolel-
la, mitä Syötteen taksimie-
het touhusi ja saattoipa joku 
piruuttaankin tilata kyydin, 
jota ei ollutkaan. Sittemmin 

taksimiehet alkoivat touhua-
maan omaa ula-järjestelmää, 
jolla uteliaat saatiin elimi-
noitua linjoilta pois. Ula jär-
jestelmänsä rinki sai ostettua 
käytettynä silloiselta Koillis-
pohjan Sähköltä. Tosin siitä-
kin varastettiin yksi kapula 
Hotelli Iso-Syötteen portsa-
rin pöydältä, jolla yritettiin 
tilata turhia kyytejä. Meni 
vielä tovi ennen kuin taksi-
miehet saivat kuusensa juu-
relle puhelimella varustetun 
kopintapaisen.

 – Ei niitä kyytiä niin hir-
veästi ollut ensi alkuun, 
mutta aina muutama silloin 
tällöin. Eikä ihmiset ymmär-
täneet miksi taksi joskus vii-
pyi. Toisinaan kymmenen 
minuutinkin odotus oli lii-
kaa kuten Kenttälän Kaukon 
kyydittävällä pariskunnalla, 
jonka naispuolinen asiakas 
oli valittanut, että oli joutu-
nut odottamaan kymmenen 
minuuttia kyytiä. Kauko se-
litti että hän on tätä ainoaa 
kyytiä odotellut jo kymme-
nen tuntia. Nainen oli sen 
jälkeen hiljaa, Atte ja Kauko 
muistelevat taksiringin alku-
aikoja.

– Sunnuntait olivat hiljai-
simpia aikoja, silloin ei ollut 
taksin tarvetta kellään. Ei ai-
nakaan ennen kuin levitte-
li eväänsä penkille. Yleensä 
silloin tuli joku koputtele-
maan taksin ikkunaan, ker-
too Esko Piipponen.

Opasteissa 
toivomisen varaa
Alkuaikoina ei ollut mis-
sään nimettyjä teitä ja saa-
tikka mökin numeroita tai 
nimiä. Mökkejä oli ripoteltu 
mitä minnekin, niinpä mö-
keille osaaminen oli joskus 
hyvinkin ongelmaista. Tak-
simiehet yrittivät laitella itse 
opastusviittoja, mutta ne piti 
poistaa tai ne poistettiin. Lo-
pulta taksimiehet ni-mesivät 
keskuudessaan muutamia 
tunnetuimpia mökkejä omil-
la nimillään. Nämä nimityk-
set sittemmin levisivät myös 

asiakkaiden keskuuteen ja 
kyytejä tilatessa osasivat sa-
noa minkä tunnetun mökin 
läheisyydessä olivat. 

Isot asuntovaunualueet 
oli toinen ongelmapaikka. 
Alueilla sattui sairastapa-
uksia, keskenmenoja, syn-
nytyksiä ja vaikka mitä va-
hinkoja. Tilan säästämiseksi 
ja kovan kysynnän vuok-
si oli samaan lokeroon tun-
gettu kahden vaunun sijaan 
jopa neljäkin vaunua. Vau-
nupaikkojen numerot olivat 
peittyneet vaunujen taak-
se tai lumen alle. Taksimie-
het piirsivät omat karttansa 
vaunualueista ja vau-nuista, 
merkkasivat omat kiintopis-
teensä alueelle ja suunnisti-
vat niiden mukaan.

Syötteen taksirinki pyö-
rii edelleen ja taksirinki on 
aloittanut taas viikonlop-
pupäivystyksen Syötteel-lä. 
Rinkiin kuuluvat Teijo Sär-
kelä, Mauno Sarajärvi, Sa-
kari Ronkainen, Tapio Poiju-
la, Pentti Kor-tesalmi, Ritva 
Siuruainen ja Hannu Ylitalo. 

Kuusamolaiset  
ottivat oppia
Taksiringin perustamisen 
jälkeen Kuusamolaiset taksi-
miehet alkoivat soitella tak-
siringin perään nimismies-
tä myöten. Kuusamolaiset 
tituleerasivat miten se toi-
mii ja pelaa ja onko se hyvä 
juttu.. Kuusamolaisille ker-
rottiin miten taksirinki toi-
mii ja mitä se vaatii. Meni 
kuitenkin liki kymmenen 
vuotta ennen kuin kuusa-
molaiset saivat sovittua asi-
an keskenään ja Kuusamon 
taksirinki alkoi pyö-rimään. 
Syötteen mallin mukaises-
ti perustettuja taksirinke-
jä alkoi ilmaantua matkailu-
keskuksiin ympäri Suomen. 
Syötteen taksiringin sattu-
muksiin palataan myöhem-
min uudestaan. (er)

Nykyisin Syötteen Taksiringillä on tukikohta Safaritalon alakerrassa.

Atte Särkelä oli perustamassa Suomen 

ensimäistä taksirinkiä.

ti samalla mihin sijoitettai-
siin hotelli.

-Pekka tuli tämän täs-
tä kylään ja levitti ne hirve-
än suuret karttansa pöydälle 
ja kertoi suunnitelmis-taan. 
Kerran hän tuli ja sanoi, että 
se hotelli tehdään tuonne 
huipulle ja sinun on ratkais-
tava miten sinne kuljetetaan 
ihmiset, taksi- ja matkailu-
yrittäjä Atte Särkelä kertoo 
taksiringin alkuvaiheista.

Atte mietiskeli, että kylät 
ovat tyhjenemässä ja hänel-
läkään ei ole kuin yksi taksi, 
eikä sillä ehdi kaikkia kyyte-
jä ajaa. Siihen aikaan oli vielä 
olemassa sääntö, ettei toisen 
taksin alueelle saanut mennä 
kyytiä hakemaan. Aikansa 
pähkäiltyään Atte keksi asi-
aan ratkaisun, mutta miten 
se toteutettaisiin, olisikin jo 
toinen juttu. Asiaa eteenpäin 
viedäkseen Atte soitti Ou-
lun taksiyhdistyksen johtaja 
Karjalaiselle, esitteli ja perus-
teli ideaansa taksiringistä. 
Oulun taksiyhdistyksessä 
otettiin asia innostuneesti 
vastaan, niinpä soittokierros 
jatkui. Pudasjärven silloi-
nen nimismies Karjalainen-
kin innostui asiasta ja kun 
lääninhallitus suhtautui asi-
aan myönteisesti, alkoivat 
paikalliset taksimiehet yh-
dessä eri viranomaistahojen 
kanssa ajamaan asiaa eteen-
päin. Lopputuloksena oli 
Suomen ensim-mäinen tak-
sirinki, jossa toisille taksi-
autoilijoille annettiin liitän-
näislisälupa, että he saavat 
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RAJUT
INVENTAARIOPOISTOT!
HAULIKON PATRUUNAT

Kauppatie 5, Pudasjärvi, 
puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

Plussaa ostoksistasi

OSTA 3
NORMAALIHINTAISTA

TUOTETTA, SAAT
EDULLISIMMAN
VELOITUKSETTA!

Huom! Tarjous ei koske patruunoita!

ovh. -20%

Monitehoviikot 
Pakettihintaan>
★★★ Vakiomoniteholinsseillä 

Alk.  79 €
★★★★ Ohuilla ja kevyillä moniteholinsseillä 

Alk.  149 €
★★★★★ Teräväpiirtomoniteholinsseillä 

Alk.  329 €

Monitehosilmälasit

Sis. kehykset linsseineen

Kaikki paketit sisältävät kehykset hintaryhmästä alk. 79€. ****/*****-tähden paketit sisältävät 
ohuet ja kevyet linssit (1,6) kovalla ja heijastamattomalla pinnalla.

YKSITEHOSILMÄLASIT ALK. 29€

Hinta koskee kehyksiä alk. 79€ sisältäen vakiomoniteholinssit. Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. Ei voi yhdistää tarjouksiin. © 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

PUDASJÄRVI: Kauppatie 5, puh. 040 821 1819. Avoinna ma-to 9-17, pe 9-16, la suljettu  Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi

Sormuksen läpi itsensä tun-
kenut porkkana kasvoi Tör-
rön Martan porkkanapenkis-
sä Poso-ojalla Sarakylässä.

-On niitä löytynyt sydän-

Porkkanan löytö!
perunoita ja -porkkanoita 
ja muita mukavan mallisia, 
mutta ei ennen ole sormuk-
sen läpi kasvanutta, naures-
keli Martta Törrö tuodessaan 

porkkanaa Pudasjärvi-leh-
den toimitukseen kuvatta-
vaksi. (el)

Pudasjärven S-marketin luo-
na osoitteessa Kauppatie 8 
sijaitsevalle Postin kirjelaati-
kolle oli tehty ilkivaltaa. Osa 
kirjelaatikkoon jätetyistä lä-
hetyksistä vaurioitui laatik-
koon laitetun palavan ma-
teriaalin ja sammutuksessa 
käytetyn jauheen vuoksi.   
Kirjelaatikko tyhjennettiin 
maanantaina 3.9.2012 kello 

Postin kirjelaatikko 
ilkivallan kohteena

17. Ilkivalta havaittiin kel-
lo 17.30 ohikulkijan ilmoitet-
tua asiasta kaupan henkilö-
kunnalle.  Kaikki ilkivallassa 
vahingoittuneet lähetykset 
toimitetaan vastaanottajille 
saatekirjeen kanssa. 

Itella Posti Oy on tehnyt 
asiasta poliisille rikosilmoi-
tuksen. Itella pahoittelee ta-

pahtunutta ilkivallan tekoa.
Tarvittaessa voi ottaa yh-

teyttä Postin asiakaspalve-
luun, joka vastaa numerossa 
0200 71000 (pvm/mpm) ma-
pe kello 8-18.

Salla Lappalainen
Itella tiedottaja
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P 9 v. 40 m 1. Paavo Poropudas 
Lakari 7,478, 2. Antti-Jussi Raappa-
na Lakari 7,484, 3. Joho Seppänen 
Kurenala 7,54, 4. Niilo Talala Lakari 
7,56, 5. Mirko Valkola Lakari 7,59, 6. 
Niklas Kärki Kurenala 7,60 , 7. Juu-
so Parviainen Lakari 7,68, 8. Tuo-
mas Jurmu Kipinä 7,78, 9. Heikki 
Niskala Kurenala 7,84, 10. Niila Er-
vasti Hirvaskoski 7,94

T 9 v. 40 m 1. Merikukka Pe-
sälä Lakari 7,46, 2. Janette Taka-
rautio Kurenala 7,62, 3. Veera Per-
nu Lakari 7,74, 4.  Veera Tuohimaa 
Hirvaskoski 7,77, 5. Janika Anttila 
Kurenala 7,85, 6. Emmi Kemiläinen 
Kurenala 7,93, 7. Julia Jurmu Sara-
kylä 7,94, 8. Emmi Pelttari Lakari 
8,03, 9. Aino Ojala Kurenala 8,03, 
10. Lyydia Putula Hirvaskoski 8,33

T 15 v. 100 m 1. Eveliina Se-
liö Yläaste 14,85, 2. Suvi Väyrynen 
Yläaste 15,36, 3. Eira Nurmela Ylä-
aste 15,5, 4. Tytti Sarajärvi Yläas-
te 15,82, 5. Maria Alatalo Yläaste 
16,38, 6. Johanna Hankkila Yläas-
te 16,42, 7. Riina-Mari Pesälä Ylä-
aste 16,71, 8. Vilja-Elina Törmänen 
Yläaste 16,76, 9. Meeri Kujala Ylä-
aste 16,93, 10. Mari Puhakka Ylä-
aste 17,02

P 13 v. 60 m 1. Tomi Parkki-
la Kipinä 8,70, 2. Aleksi Isomursu 
Yläaste 8,98, 3. Samuli Pernu Yläas-
te 9,13, 4. Tero Haverinen Yläaste 
9,20, 5. Tuomas Väyrynen Yläaste 
9,21, 6. Rami Vahtola Yläaste 9,27, 
7. Arttu Leppänen Yläaste 9,30, 8. 
Iikka Taipale Kurenala 9,48, 9. Ari 
Räihä Yläaste 9,57, 10. Kari Koivu-
kangas Yläaste 9,65

T 13 60 m 1. Elisa Nurmela 
Yläaste 9,44, 2. Sonja Hanhisuan-
to Lakari 9,50, 3. Kaisa Nissi Ylä-
aste 9,69, 4. Laura Tuohimaa Hir-
vaskoski 9,72, 5. Salome Ervasti 
Hirvaskoski 9,84, 6. Janette Kurtti 
Lakari 9,87, 7. Krista Väisänen Ku-
renala 9,98, 8. Jonna Ahonen Yläas-
te 10,00, 9. Johanna Nyman Yläaste 
10,01, 10. Henna Tolonen Kurenala 
10,16

P 15 v. 100 m 1. Lasse Moi-
lanen Yläaste 12,50, 2. Pauli Mer-

Koululaisten yleisurheilun kaupunginmestaruuskilpailujen tulosluettelo
tala Yläaste 13,40, 3. Tero Koivula 
Yläaste 13,73, 4. Johannes Koivu-
luoma Yläaste 14,19, 5. Jere Tyni 
Yläaste 14,21, 6. Lauri Tuomaa-
la Yläaste 14,40, 7. Jussi Kummala 
Yläaste 14,42, 8. Markus Kumma-
la Yläaste 15,54, 9. Tuomas Illikai-
nen Yläaste 16,03, 10. Joonas Hil-
tula Yläaste 16,45

P 11 v. 60 m 1. Aleksi Pihlaja 
Kurenala 9,53, 2. Jarno Vääräniemi 
Hirvaskoski 10,03, 3. Joonatan Jus-
sila Aittojärvi 10,12, 4. Markus Väy-
rynen Lakari 10,26, 5. Matias Han-
hisuanto Lakari 10,29, 6. Nuutti 
Ervasti Hirvaskoski 10,34, 7. Juho 
Vengasaho Kurenala 10,35, 8. Sa-
kari Jokikokko Kurenala 10,36, 9. 
Joonas Jurmu Sarakylä 10,36, 10. 
Miikka Tuohimaa Aittojärvi 10,61

T 11 v. 60 m 1. Mwika Virgi-
nie Kurenala 9,84, 2. Vanessa Karl-
berg Aittojärvi 9,91, 3. Anni Hir-
vasniemi Aittojärvi 10,08, 4. Mette 
Tyni Sarakylä 10,14, 5. Essi Pätsi 
Kurenala 10,17, 6. Sonja Raappa-
na Lakari 10,22, 7. Wilma Schavi-
kin Kipinä 10,40, 8. Erika Leppänen 
Kurenala 10,77, 9. Ellen Nurmela 
Sarakylä 10,78, 10. Emilia Koivu-
luoma Lakari 10,84

P 9 v. 1000 m 1. Niklas Kär-
ki Kurenala 4.01,81, 2. Teemu Aho-
nen Lakar i4.13,61, 3. Ville-Veikko 
Salmela Lakari 4.16,91, 4. Huugo 
Riekki Kurenala 4.21,02, 5. Juuso 
Parviainen Lakari 4.26,37, 6. Jaakko 
Niemelä Kurenala 4.29,94, 7. Eetu 
Tuohimaa Lakari 4.33,62, 8. Niila 
Ervasti Hirvaskoski 4.52,34

P 11 v. 1000 m 1. Joonas Jur-
mu Sarakylä 3.44,79, 2. Nuur Su-
gali Nuuradin Kurenala 3.51,87, 
3. Mikko Pelttari Lakari 3.51,79, 
4. Niskasaari Tuukka Kurenala 
4.06,49, 5. Tuomas Pikkuaho Lakari 
4.08,22, 6. Miikka Tuohimaa Laka-
ri 4.09,83, 7. Kaarlo Ylikoski Aitto-
järvi 4.14,19, 8. Sakari illikainen La-
kari 4.14,88, 9. Juri Ranua Kurenala 
4.28,80, 10. Nuutti Ervasti  Hirvas-
koski 4.29.93

P 13 v. 1000 m 1. Aleksi 
Isomursu Yläaste 3.20,53, 2. Elias 

Mattila Kurenala 3.45,65, 3. Tomi 
Parkkila Kipinä 3.51,51, 4. Niko 
Kesti Kurenala 3.51,79, 5. Kari Koi-
vukangas Yläaste 3.52,03, 6. Jere 
Hiltula Aittojärvi 3.57,93, 7. Ant-
ti Kärki Kurenala 4.06,01, 8. Aapo 
Hirvasniemi Aittojärvi 4.13,71, 9. 
Valtteri Ylikoski Aittojärvi 4.21,09, 
10. Joonas Laakkonen Hirvaskoski 
4.32,06

T 9 v. 1000 m 1. Janette Ta-
karautio Kurenala 4.09,30, 2. Julia 
Jurmu Sarakylä 4.25,23, 3. Emmi 
Pelttari Lakari 4.39,82, 4. Emmi 
Kemiläinen Kurenala 4.56,95, 
5. Helmilotta Tuohimaa Laka-
ri 4.58,20, 6. Ainomaija Tuohimaa 
Lakari 5.18,36, 7. Veera Tuohimaa 
Hirvaskoski 5.46,41, 8. Lotta Per-
nu Hirvaskoski 6.24,58

T 11 v. 1000 m 1. Mwika Vir-
ginie Kurenala 3.45,12, 2. Anni Hir-
vasniemi Aittojärvi 4.03,34, 3. Ellen 
Nurmela Sarakylä 4.07,29, 4. Mil-
la Pesälä Kurenala 4.16,49, 5. Sonja 
Raappana Lakari 4.21,80, 6. Vanes-
sa Karlberg Aittojärvi 4.24,58, 7. 
Julia Hökkä Lakari 4.24,62, 8. Eve-
liina Mattila Kurenala 4.24,64, 9. 
Moona Sainsalo Lakari 4.24,98, 10. 
Milla Puhakka Lakari 4.29,07

T 13 v. 1000 v. 1. Maiju Liika-
nen Lakari 3.59,99, 2. Henna Tolo-
nen Kurenala 4.03,13, 3. Essi Iso-
mursu Kurenala 4.04,79, 4. Satu 
Niskasaari Yläaste 4.05,70, 5. Ja-
nette Kurtti Lakari 4.13,68, 6. Jus-
tiina Manninen Sarakylä 4.15,16, 7. 
Jonna Ahonen Yläaste 4.17,55, 8. 
Silja Vasara Lakari 4.25,80, 9. Jenni 
Hiltula Kurenala 4.33,11, 10. Ulla 
Hankkila Aittojärvi 4.35,59

T 15 v. 800 m 1. Päivi Kär-
ki Yläaste 2.59,04, 2. Oona Huh-
tela Yläaste 3.02,76, 3. Eira Nur-
mela Yläaste 3.04,37, 4. Vilja-Elina 
Törmänen Yläaste 3.18,20, 5. Rii-
na-Mari Pesälä Yläaste 3.19,09, 6. 
Johanna Kummala Yläaste 3.25,79, 
7. Mari Puhakka Yläaste 3.37,40, 8. 
Mari-Tiina Tolonen Yläaste 3.45,36

P 15 v. 800 m 1. Aleksi Här-
könen Yläaste 2.13,56, 2. Lasse 
Moilanen Yläaste 2.16,71, 3. Juha-

Matti Inget Yläaste 2.31,66, 4. Tero 
Koivula Yläaste 2.31,68, 5. Johan-
nes Koivuluoma Yläaste 2.34,23  T 9 pituus 1. Merikukka Pesä-
lä Lakari 344, 2. Veera Pernu Laka-
ri 303, 3. Emmi  Pelttari Lakari 298, 
4. Janette Takarautio Kurenala 296, 
5. Anniina Koivuluoma Lakari 285, 
6. Julia Jurmu Sarakylä 282, 7. Veera 
Tuohimaa Hirvaskoski 278, 8. Aino 
Ojala Kurenala 242, 9. Emmi  Ke-
miläine Kurenala 241, 10. Lyydia 
Putula Hirvaskoski 238

T 9 junnukeihäs 1. Janet-
te Takarautio Kurenala 12,28, 2. 
Veera Pernu Lakari 10,07, 3. Jani-
ka Anttila Kurenala 9,25, 4. Anniina 
Koivuluoma Lakari 8,68, 5. Emmi 
Kemiläinen Kurenala 8,29, 6. Me-
rikukka Pesälä Lakari 8,10, 7. Ju-
lia Jurmu Sarakylä 7,59, 8. Johanna 
Salmela Lakari 6,36, 9. Julia Ylitalo 
Hirvaskoski 6,02, 10. Essi-Roosa 
Juurikka Hirvaskoski 5,75

P 9 junnukeihäs 1. Juuso Oja-
la Kurenala 18,98, 2. Mikael Korte-
niemi Kurenala 18,23, 3. Jukka Er-
vasti Hirvaskoski 16,27, 4. Niila 
Ervasti Hirvaskoski 15,41, 5. Juuso 
Parviainen Lakari 14,66, 6. Tuomas 
Jurmu Kipinä 14,06, 7. Harri Poh-
janvesi Lakari 13,34, 8. Esa Ervasti 
Hirvaskoski 13,31, 9. Mikael Pesä-
lä Lakari 13,26, 10. Oskar Takarau-
tio Kipinä 12,31

P 9 pituus 1. Antti-Jussi Raap-
pana Lakari 327, 2. Huugo Riekki 
Kurenala 319, 3. Tuomas Jurmu Ki-
pinä 303, 4. Niila Ervasti Hirvas-
koski 300, 5. Paavo  Poropudas 
Lakari 297, 6. Mikael Pesälä Laka-
ri 295, 7. Juho Seppänen Kurenala 
289, 8. Niilo Talala Lakari 285, 9. 
Aleksi Pikkuaho Lakari 278, 10. 
Markus Niskasaari Kurenala 277

T 11 kuula 1. Erika Leppänen 
Kurenala 6,24, 2. Annie Luokkanen 
Sarakylä 6,23, 3. Annie Hirvasnie-
mi Aittojärvi 6,10, 4. Julia Hökkä 
Lakari 6,09, 5. Tanja Lasanen Ku-
renala 6,08, 6. Emilia Koivuluoma 
Lakari 6,05, 7. Sara Kehusmaa La-
kari 5,89, 8. Anna-Riikka Liikanen 
Kurenala 5,56, 9. Elice Haataja Sa-

rakylä 5,39, 10. Minna Leinonen 
Kipinä 5,36

T 11 korkeus 1. Essi Pätsi Ku-
renala 110, 2. Roosa Sainsalo La-
kari 110, 3. Annie Luokkanen Sa-
rakylä 105, 3. Anni Hirvasniemi 
Aittojärvi 105, 3. Maria Tauriai-
nen Kurenala 105, 3. Maria Matti-
nen Lakari 105, 7. Rebekka Putula 
Hirvaskoski 105, 8. Ella-Mari Liuk-
ko Lakari 105, 9. Erika Leppänen 
Kurenala 105, 10. Anna-Riikka Lii-
kanen Kurenala 105

P  11 pituus 1. Aleksi Pihla-
ja Kurenala 363, 2. Jarno Väärä-
niemi Hirvaskoski 358, 3. Tuomas 
Pikkuaho Lakari 348, 4. Joonas Jur-
mu Sarakylä 338, 5. Markus Väy-
rynen Lakari 335, 6. Nuutti Er-
vasti Hirvaskoski 331, 7. Mikko 
Pelttari Lakari 327, 8. Kaarlo Yli-
koski Aittojärvi 327, 9. Aleksi  Ti-
monen Kurenala 327, 10. Miikka 
Tuohimaa Lakari 324

P 11 kuula 1. Jarno Vääränie-
mi Hirvaskoski 7,51, 2. Ville Have-
rinen Kurenala 7,44, 3. Joonatan 
Jussila Aittojärvi 7,12, 4. Juho Ven-
gasaho Kurenala 6,77, 5. Markus 
Väyrynen Lakari 6,24, 6. Aleksi Pih-
laja Kurenala 6,23, 7. Miikka Tuohi-
maa Lakari 6,14, 8. Jesse Huitsi La-
kari 6,08, 9. Mikko Pelttari Lakari 
5,99, 10. Kaarlo Ylikoski Aittojär-
vi 5,95

T 13 korkeus 1. Salome Er-
vasti Hirvaskoski 130, 2. Saana 
Kokko YA 120, 3. Essi  Isomur-
su YA 115, 3. Jonna Pelttari Lakari 
115, 3. Jenni Hiltuila Kurenala 115, 
6. Sonja Hanhisuanto Lakari 115, 
7. Hannamaria Valkola Lakari 115, 
8. Henna Tolonen Kurenala 110, 9. 
Laura Tuohimaa Hirvaskoski 110, 
10. Krista Väisänen Kurenala 110

T 13 kuula 1. Kaisa Nissi YA 
7,53, 2. Maria Moilanen YA 6,76, 
3. Krista Väisänen Kurenala 6,71, 
4. Minna Uusi-illikainen Kurenala 
6,64, 5. Nathalie Nurmela YA 6,59, 
6. Laura Tuohimaa Hir-
vaskoski 6,52, 7. Sonja Timonen 
YA 6,44, 8. Elisa Nurmela YA 6,43, 
9. Janette Kurtti Lakari 6,38, 10. 

Emma Niskala YA 6,15
P 13 kuula 1. Ari Räihä YA 

9,58, 2. Miika Urmala YA 9,52, 3. 
Tero Haverinen YA 9,33, 4. Juha Er-
vasti YA 8,82, 5. Eemil Ekhdahl YA 
8,77, 6. Olli Ojala YA 8,23.7. Tommi 
Vanhanen Kurenala 8,15, 8. Eemeli 
Iinatti YA 8,08, 9. Niko Korteslahti 
Kurenala 7,96, 10. Joni Vähäkuopus 
Hirvaskoski 7,82

P 13 pituus 1. Tomi Parkkila 
Kipinä 450, 2. Aleksi Isomursu YA 
431, 3. Arttu Leppänen YA 404, 4. 
Samuli Pernu YA 403, 5. Rami Vah-
tola YA 397, 6. Kari Koivukangas 
YA 361, 7. Iikka Taipale Kurenala 
359, 8. Niko Kesti Kurenala 352, 
9. Olli Tuomaala Kurenala 352, 10. 
Atte Paavola Kipinä 346

T 15 kuula 1. Paula Riepula YA 
8,39, 2. Aino Vengasaho YA 8,17, 3. 
Meeri Kujala YA 8,00, 4. Johanna 
Kummala YA 7,45, 5. Maria Ala-
talo YA 7,13, 6. Johanna Hankkila 
YA 6,87, 7. Suvi Väyrynen YA 6,65, 
8. Bora Nyiarukundo VALO(kilp. 
Up.) 6,59, 9. Tytti Sarajärvi YA 6,03, 
10. Telma Granlund YA 5,52

T 15 korkeus 1. Johanna 
Hankkila YA 135, 2. Eira Nurmela 
YA 130, 3. Oona Huhtela 125, 4. 
Päivi Kärki YA 110, 5. Telma Gran-
lund YA 100, 6. Mari Puhakka YA 
95

P 15 pituus 1. Pauli Mertala 
YA 451, 2. Jussi Kummala YA 431, 
3. Jaakko Hiltula YA 428, 4. Heik-
ki Kuurola YA 423, 5. Lauri Simo-
nen YA 421, 6. Perttu Leppänen 
YA 415, 7. Lauri Tuomaala YA 415, 
8. Johannes Koivuluoma YA 413, 9. 
Samuel Ervasti YA 405, 10. Oskari 
Ervasti YA 397

P 15 keihäs 1. Heikki Kuuro-
la YA 55,60, 2. Samuel Ervasti YA 
42,47, 3. Jussi Kummala YA 41,96, 
4. Perttu Leppänen YA 37,59, 5. 
Lauri Tuomaala YA 32,02, 6. Ant-
ti  Vengasaho YA 31,85, 7. Lauri Si-
monen YA 31,73, 8. Jaakko Hiltu-
la YA 29,21, 9. Juha-Matti Inget YA 
kilp. Up. 28,90, 10. Markus Kumma-
la YA 28,78

Perinteinen koko kansan lii-
kuntatapahtuma järjestetään 
maanantaina 17. 9. klo 11.30. 
Tällä kertaa paikkana on 
Hirvaskosken koulu. 

Sotiemme veteraanit ovat 
aina ymmärtäneet hyvän 
ruumiin kunnon merkityk-
sen jokaisen ihmisen ja koko 
kansankin toimintakyvylle 
ja hyvinvoinnille. Säännölli-
nen liikunta on tärkeä tekijä 
fyysisen ja henkisen kunnon 
ylläpitämisessä. Aktiivisel-
la kunnon ylläpitämisellä 
on keskeinen asema myös 
maanpuolustusjärjestöjen 
toiminnassa.

Kansainväliseen rauhan-
päivään liittyen veteraanijär-
jestöt ovat jo usean vuoden 
ajan järjestäneet eri puolil-

Haaste koko kansan liikuntatapahtumaan 
la maata ”Rauhanmarssi”-
nimikkeellä koko kansan 
liikuntatapahtumia.    Pu-
dasjärven sotaveteraani- ja 
maanpuolustusjärjestöt ovat 
järjestäneet tapahtuman kol-
me kertaa. Tänä vuonna 
käytännön järjestelyissä ovat 
mukana myös Sotkajärven 
Veto ja Hirvaskosken koulu. 

Kaikki ”kynnelle kyke-
nevät” kansalaiset toivote-
taan Hirvaskosken koululla 
pidettävään liikuntatapah-
tumaan tervetulleiksi. Jokai-
selle on tarjolla erimittaisia, 
kuntoon ja tarpeeseen sopi-
via kävelyreittejä.

Em. johdosta allekirjoit-
taneet haastavat yhteisönne 
edustajat ja jäsenet runsain 
joukoin osallistumaan tähän 

liikuntatapahtumaan. Näyt-
tävällä osallistumisellanne 
olette antamassa mallia ja 
viemässä eteenpäin terveel-
lisen liikunnan harjoittamis-
ta.   

Paavo Pikkuaho - Pudas-
järven Sotaveteraanit ry

Antti Pesälä - Sotainva-
lidien Veljesliiton Pudasjär-
ven osasto ry

Raimo Heikkilä - Pudas-
järven Reserviupseeriker-
ho ry

Kalle Tihinen - Pudasjär-
ven Reserviläiset ry

Mervi Sammelvuo - Pu-
dasjärven Maanpuolustus-
naiset ry

Esko Törmänen - Koillis-
maan Rauhanturvaajat ry

Viime vuonna kaiken kansan liikuntatapahtumaa Ra-
jamaan rannassa suosi aurinkoinen sää. Syksyn ja talven uutuuksia saapuu päivittäin!

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

4950 5980

7390 6850

Nilkkuri Nilkkuri

Saapas Saapas

Teemme tilaa syksyn
ja talven tuotteille!

Alekorin
kengistä lisäale 

-50%

Loput NY:n
skatekengät
koot 41-45 -50%

Koululaisten yleisurheilun kaupunginmestaruuskilpailut 29.8.2012
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Joskus minulla on tunne, että Emäntä ei kohtele meitä ta-
sa-arvoisesti. Niin kuin tänä aamuna: Nuori, vasta poikinut 
Hymy sattui olemaan siinä minun lähellä ja totta kai minä 
kuulin Emännän juttelut. Siinä se niin kehui ja ylisti kuinka 
Hymy oli aivan omia aikojaan osannut tulla navettaan lypsyl-
le, ja reippaasti antoi kaiken maitonsa, vaikkei Emäntä ehtinyt 
rapsuttelemaan ollenkaan. Ja olen melko varma, että ylimää-
räinen herkkukauhallinen nakattiin Hymylle! Siis mitä ihmet-
tä?! Omatoimisia tässä ovat olleet muutkin. Ei ole tarvinnut 
paljon perässä juosta houkuttelemassa sisälle, hyvä kun on ve-
räjän ehtinyt aukaista, niin olen jo kipittänyt kohti omaa part-
ta ja herkkuja. 

Olen tässä yrittänyt Emännälle vihjailla, että miesseura ei 
olisi pahitteeksi. Poikimisesta on kulunut jo yli kolme kuu-
kautta, joten olisi ajankohtaista harkita uutta tiineyttä. Eikä 
mitään vaikutusta. Joko Emäntä on seonnut tai sillä vaivaa pa-
hemman laatuinen dementia. Kun vihjailu ei tehonnut, otin jä-
reät aseet esille. Huusin kuin peto pari päivää ja Emäntä käs-
ki minun rauhoittua! Rauhoittua?! Ei onnistu, haluan pienen 
vasun. 

Yleensä sopiva hetki yrittää uutta tiineyttä on reilu pari 
kuukautta poikimisen jälkeen. Kiima ilmenee limotteluna ja 
varsinkin vapaana olevilla eläimillä hyppelynä toisten eläinten 
päälle. Toiset saattavat huudella kaihoisasti, aivan kuin yrittäi-
sivät kutsua sulhoa paikalle. Ja niinhän siinä kävi, ettei sulhoa 
näkynyt, ei kuulunut. Siinä hetken ihmettelin asiaa ja pahat 
epäilykset kävi jo mielessäni, mutta toistaiseksi olen yrittänyt 
haudata ne taka-alalle. 

Laidunkausi alkaa pikku hiljaa loppua. Ruoka on jo käynyt 
niin vähiin, että Isäntä on aloittanut lisäruokinnan laitumelle 
ja pimenevien öitten myötä siirrytään pian kokonaan sisäruo-
kintaan. Aluksi ollaan vain yöt sisällä ja aamulla rynnätään lai-
tumelle jaloittelemaan ja nauttimaan viimeisistä aurinkoisista, 
lämpimistä päivistä. Mikäli on kovin sateista, jää päiväulkoilut-
kin siihen. Sateitten myötä utareterveys alkaa heiketä, mikä 
taas tietää ylimääräistä työtä ja kuluerää. Ja valitettavasti niitä 
sateita on tänä kesänä riittänyt.

Hiehot ja vasikat jatkavat ulkoilua ensilumiin saakka. Nii-
den karva kehittyy kylmien ilmojen myötä ja ne sopeutuvat 
hyvin vallitsevaan säähän. Eläimiä voi pitää vaikka läpi talven 
ulkona, kunhan muistaa huolehtia, että niillä on riittävästi su-
laa juomavettä tarjolla sekä sulaa ja tuoretta rehua tarjolla. Li-
säksi tuulelta ja sateelta suojaava katos, jossa on kuivitettu 
makuupaikka, niin eläimillä ei ole mitään hätää.

Toffee, 123

LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

Minulla oli mahdollisuus 
käydä sotahistoriallisella 
matkalla isäni kotipitäjässä 
Säkkijärvellä 28.07.2012. Tar-
koitus oli käydä hänen tais-
telupaikallaan Tuppurassa, 
mutta ajanpuutteen takia eh-
dimme käymään vain Tei-
karsaaressa. 

Uteliaisuuttani katsoin 
matkalta palattuani, että kei-
tä olivat Teikarsaaren tais-
telujen suomalaiset sankari-
vainajat. Yllättäen huomasin 
näissä olleen myös Pohjois-
Pohjanmaan miehiä.

Laajensin hakua myös 
talvisotaan. Tiesin aikaisem-
mista yhteyksistä, että Säk-
kijärven rannoilla kaatui 
useita Pohjanmaan miehiä. 
Kokeilin haulla monia Poh-
jois-Suomen pitäjiä ja niiden 
joukossa oli myös Pudasjär-
vi. 

Yllättävästi löysin pudas-
järveläisen, suurperheisen 
asutustilallisen, joka oli kaa-
tunut 12.03.1940 Säkkijärven 
Häränpäänniemessä. Olen 
käynyt Häränpäänniemes-

Rajan takana
sä vain kahdesti, koska se 
on vartioitu alue. Kolman-
nen kerran kävin lähialueel-
la 13.03.2010, jolloin kuvasin 
Suomenlahden jäältä Härän-
päänniemeä. 

Itseäni harmitti, etten 

tullut tutkineeksi asiaa ai-
emmin, sillä juuri edellise-
nä pyhänä, ennen tuota so-
tahistoriallista matkaa, olin 
Pudasjärven sankarihauta-
usmaalla ja olisin voinut jät-
tää kukkatervehdyksen Säk-

Keväinen kuva Säkkijärven Häränpäänniemestä. Risti on pystytetty hukkuneiden kou-
lulaisten muistoksi ennen sotia. (Kuva: Paula Penttilä.)

kijärveltä. Olinhan käynyt 
siellä juuri pari viikkoa en-
nen Pohjois-Pohjanmaan 
matkaa.

Paula Penttilä

Kaupunginhallitus koko-
usti tiistaina 4.9. ja kokouk-
sessa oli esillä luvan myön-
täminen Törrönkankaan 
lämpökeskuksen polttoai-
nevaraston muutostöille. 
Vuonna 2010 tehtyjen läm-
pökeskuksen laajennustöi-
den jälkeen huomattiin, et-
tei varaston täyttäminen 
suju ongelmitta ja asiaan on 
jo suunniteltu korjaavia toi-
menpiteitä Renewa Oy:n 
kanssa. Muutoin lämpöase-
ma on toiminut luotettavas-
ti, ja käyttöhäiriöiden määrä 

Törrönkankaan
lämpökeskuksella muutostöitä

on vähäinen. Työn kustan-
nukset, noin 23 000 euroa, 
katetaan kaukolämpölaitok-
sen ja verkoston rakentami-
seen varatuista investointi-
määrärahoista.

Mikko Kaukorannal-
le myönnettiin ero isännöit-
sijän virasta 1.11. alkaen, 
eläkkeelle siirtymisen pe-
rusteella. Muista kokouksen 
aiheista kerrotaan Pudasjär-
vi-lehden seuraavassa nu-
merossa, keskiviikkona 12.9. 
(jk)

Pudasjärveläinen Heikki 
Paukkeri juoksi lauantaina 
11.8 Kempeleessä 200. ma-
ratoninsa. Aika oli 4.44. Pal-
kinnoksi hän sai vaimoltaan 
seppeleen 200 metriä ennen 
maalia ja järjestävä seura 
Kempeleen maranklubi, joka 
on samalla Paukkerin koti-
seura, palkitsi ahkeran lii-
kunnan harrastajan mitalin 
lisäksi lahjakortilla.

-Olen toki myös Pudas-
järven Urheilijoiden jäsen, 
mutta nämä pitkän matkan 
juoksut olen tottunut juok-
semaan pitkäaikaisen tutun 
porukan kanssa. Pudasjär-
ven urheilijoiden toimintaan 
Paukkeri on osallistunut 
muun muassa iltarastien 
merkeissä. 

Tämän vuoden touko-
kuussa 70 vuotta täyttänyt 
Paukkeri on harrastanut lii-
kuntaa ja juoksua koko ikän-
sä. Nuorena oli päämatka 
800 m, jonka hän kertoi juos-
seensa ruohokentällä 2.02. 
Pitkille matkoille Paukkeri 
innostui vuonna 1980 juos-
tuaan 50 mailia eli 80,5 km 
Oulussa reilussa kuudes-
sa tunnissa ja sen jälkeen 33 
vuoden aikana juossut ma-
ratoneja joka vuosi, enim-
millään 12 kpl vuodessa. En-
nätysaika on vuodelta 1988 
Pietarsaaressa juostu 2.43.29. 
Ajat ja vuosiluvut Paukkeri 
muistaa ulkomuistista kuin 
vettä vaan. 

Kolmen tunnin alituk-
sia on 45, joka lienee toisek-
si eniten koko Suomessa. 
Vuonna 1983 Paukkeri juok-
si vuorokauden juoksun, jos-

Maratoneja 200 ja liikkumista kolme 
kertaa maapallon ympäri

sa matkaa taittui reilut 160 
km. 

-Kuusi tuntia jäi käyttä-
mättä 30 juoksijan joukossa, 
kun reisissä tuska tuli niin 
kovaksi, että piti lopettaa 
matkan tekeminen. 

Yhteensä Paukkeri ker-
toi liikkuneensa harjoittelus-
sa ja kilpailuissa 120 000 km, 
jossa juoksun osuus on 80 
000 km ja hiihtoa loput. 

Heikki Paukkeri liikkuu 
joka päivä. 

-Aamulla käyn yleensä 
kävelylenkillä ja illalla juok-
sen. Mukava, kun näitä lii-
kuntatapahtumiakin on Pu-
dasjärvellä, Iltarastien lisäksi 
muutaman kerran Hempan 
hölkkäänkin osallistunut 
Paukkeri kertoo. 

Vaimo Laina kannustaa 
miestään lähtemällä mu-
kaan kisamatkoille, joista ka-
uimmaiset ovat vuonna 1981 
Lontoon ja 1983 Bostonin 
maratonit. Tutuimmat reitit 
ovat Kempeleessä ja Rova-
niemellä, joissa Paukkeri on 
juossut maratonin joka vuo-
si lähivuosikymmenien ai-
kana. 

Ammatiltaan Paukkeri 
on metsätaitoinsinööri, jos-
ta juontuu hänen harrastuk-
sensa osallistua metsätaito-
kilpailuihin. Niissä hänellä 
on useita yleisen sarjan Poh-
jois-Suomen mestaruuksia ja 
kymmeniä piirin mestaruuk-
sia. 

Juoksua ja liikuntaa 
Paukkeri suunnittelee har-
rastavansa niin kauan kuin 
ikävuosia riittää. Jalkavaivat 
rajoittavat nykyisin joskus 

Paukkeri halusi esitellä Rajamaan rannan läheisyydes-
sä sijaitsevassa kodissaan olevaa upeaa palkintokaap-
pia ja pitihän innokas urheilun harrastaja käydä kuvaa-
massa sen äärellä. 

vauhdin pitämistä ja niitä 
nuorempana tavallisia kol-
men tunnin alituksia 42,195 

km matkoilla. 

Heimo Turunen
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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

 • 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

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

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

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

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

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

Kuka tänä vuonna alittaa 
lauantaina 22.9 Iso-Syötteel-
lä juostavan Huippukym-
pin tavoiteajan 33,30? Viime 
vuonna tavoiteajan miehissä 
alitti reilusti Lewis Korir ja 
naisissa Flora Candie jäi ra-
jasta 3 sekuntia. Tuhannen 
euron bonuspalkinto tuo tä-
näkin syksynä Syötteelle 
kovia juoksijoita Keniasta. 
Miesten sarjaan on tulossa 
viime vuoden voittaja Le-
wis Korir, jonka kilpakump-
paneiksi Keniasta on tulossa 
Josphat Menjo (v. 2010 maa-
ilman kärkituloksen haltija 
10.000 metrin juoksussa) ja 
Limo Peter joka on juossut 
maratonin 2.11,05. Naisten 
juoksussa Perile Nengam-
pi ja Sarah Kiptoo ryntäävät 
mäkeen tavoitteena naisten 
38,50 rajan rikkominen. 

Tapahtuman järjestäjän 
Pudasjärven Urheilijoiden 
piirissä on ennakoitu, että 
kuka tahansa selvästi alle 

Kuntoilijoitakin toivotaan mukaan:

Huippukympillä nimekkäitä juoksijoita
30 minuutin kympin juoksi-
ja pystyy tavoiteajan alitta-
maan.

Huippukympissä on 
omat sarjansa kilpajuoksi-
joille ja kuntoilijoille sekä 
naisille että miehille. Se 
on myös yleisötapahtuma. 
Myös sauvakävelijöille on 
oma sarjansa. Useimmille 
huippukympissä tärkeintä ei 
ole voitto, vaan osallistumi-
nen. Jokainen, joka tässä ki-
sassa jaksaa maaliin saakka, 
voi myöntää itselleen henki-
lökohtaisen kultamitalin.

Reitti lähtee Iso-Syötteen 
juurelta Romekievarilta ja 
päättyy tunturin huipulle 
Hotelli Iso-Syötteen pihal-
le. Matka on 10 kilometriä. 
Se ei vielä hätkähdytä, mut-
ta viimeisellä 2,7 kilomet-
rin matkalla imetään mehut 
juoksijoista. Nousua loppu-
osuudella on 202 metriä ja 
nousun jyrkkyys on paikoin 
yli 15 astetta.

Perjantai-illan kestävyys-
seminaarin vetää oululainen 
liikuntaneuvos Jussi Saa-
rela. Josphat Menjo kertoo 
omasta kestävyysurheilus-
taan Keniassa ja Janne Ukon-
maanaho kertoo kuulumiset 
paranemisensa edistymises-
tä. Miten päästään kansain-
väliselle huipulle, aiheesta 
puhuu Vuokatin urheilulu-
kion opettaja Esko Paavola. 
Tilaisuus on maksuton, kaik-
ki ovat tervetulleita.

Huippukympin oheista-
pahtumat liittyvät liikun-
taan ja hyvinvointiin eri ta-
voin. Suomen Urheiluliiton 
kampanjoima KUNNIA-
KIERROS juostaan Syötteen 
huipulla la klo 11.00 – 12.00, 

Hotelli Iso-Syötteen tu-
keman Pohjois-Pohjanmaan 
piirin nuorten juoksijoiden 
IsoSyöte-Cupin viimeinen 
osakilpailu juostaan HUIP-
PUKYMPIN yhteydessä. 
Cuppiin ovat osallistuneet 

11.-17-vuotiaat tytöt ja po-
jat. Kisan on kuulunut tä-
män vuoden aikana yhdek-
sän kilpailua. Palkintosijoille 

Huippukympin lähtöviivalle sopivat niin huippujuoksijat kuin tavalliset kuntourheilun 
harrastajat.

päästäkseen, on pitänyt osal-
listua vähintään kolmeen 
eri kisaan. Kokonaiskilpai-
lun palkintojen ja stipendien 

jako suoritetaan Hotelli Iso-
Syötteellä.

Heino Ruuskanen
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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. Muis-
tathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

Koivuhalkoa Puh. 040 596 5934. 

Kultaisennoutajan luovutusi-
käinen, rekisteröity, eläinlääk. 
tarkistama urospentu. Palkitut, 
terveet vanhemmat, puh. 050 
935 3591.

Siemens pyykkikone,uutta vas-
taava, ollut käytössä vuosia. 
Myydään asunnonvaihdon yhte-
ydessä tulleiden pitovaikeuksien 
vuoksi. Päältä avattava malli. 
Puh. 045 258 1327

MC Kinley Kitty Lapsen kanto-
rinkka. Puh 040 582 5044

Myytävänä Rosenlew jääviileä-
kaappi n. 6 vuotta vanha, hyvä-
kuntoinen. Hinta 80 €.  Puh. 040 
507 2948

Peugeot 406 Sedan 1.8 vm -96 
bens. just katsast. aj. 273 tk, hp. 
1000 e, puh. 040 165 5949.    

HALUTAAN VUOKRATA

Yksiön rivi- tai kerrostalosta n. 
30m2 Pudasjärven keskustasta 
tai vähän syrjempääkin.
puh. 040 680 7852 

Asuntoauto 14.-17.9. ajalle. P. 
040 960 3058.

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

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, PUUNKORJUUTA
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

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään hillaa

LUKKO- JA AVAIN-
PALVELUJA

VUOKRAKONEITA

PARTURI-KAMPAAMOITA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

Ota yhteys  
040 1951 732 

Sähköasennus M.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

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

Palveluhakemisto 
on edullista

ilmoitustilaa!

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

TAKSEJA

MATKAHUOLTO

Mustaherukkaa itse poimien 1,5 
€/kilo Ervastissa Marjomäellä, 
Vadelmaa vielä tällähetkellä. 
Puolangantie 956. Puh.
040 704 8927, 0400 575 010. 

Enzo 17” aluvanteet hinta 200 €, 
puh.044 082 3450.

MARJOJA

MAINOSTEKSTIILIT

Kolmannen kerran vietetään 
Kiimingin Hannuksen kylä-
talolla, Kuusamon tien var-
ressa, "Onnellisten Ihmisten 
Päivää" lauantaina 22.9 klo 
10.00-17.00. 

Tapahtumassa on luen-
toja ja esityksiä esimerkiksi 
saunakulttuurista, maalta/

Onnellisten Ihmisten Päivä Hannuksessa
merelle elämänkokemusta 
sekä musiikkiesityksiä. Li-
säksi on käsityönäytöksiä ja 
esillä käsitöitä, tuote-esitte-
lyjä, ravinto- ja hivenaineis-
ta ja luomutuotteista/yr-
tit/jauhot/vihannekset 
sekä hoitoesittelyjä/hoitoja 
muun muassa kalevalainen 

jäsenkorjaus.
Tapahtumassa on muka-

na 21 esittelijää. Kaikille on 
vapaa pääsy. Olet tervetul-
lut kiireettömään ja muka-
vaan tunnelmaan!

Toivottaa Eijan Kamma-
ri sekä Hannuksen kyläyh-
teisö.

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.

Myytävänä kuvan 
olohuoneen pöytä.
Valkoinen, kansi 
savulasia. Hyväkun-
toinen. Hp 32 €.
P. 0400 584 184.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista 
ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

lauantaina 8.9.2012 klo 10-15
OSAO/Pudasjärven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18 A

12.30 MUSAA Livenä! Mamma ja mesikämmen
14.00 HUUTOKAUPPA 
15.00 Grillikatoksen arvonta (Kontiotuotteen lahjoittama katos)

Tervetuloa!

Lauantaina kilpaillaan koulu- ja rataesteratsastuksessa, 
sunnuntaina maastoesteillä. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Tallialueella kanttiinissa grillimakkaroiden ja karkkien myyntiä!

Lauantai-sunnuntai 8.-9.9.2012
Joukkue suomenmestaruus, racing kenttä trophy osakilpailu 4

Helppo kenttä cup osakilpailu 4
Pohjois-Suomen kenttämestaruudet 2012

Klo 10 alkaen markkinakojut ja 
suorituspaikat auki

Syysmarkkinat

RUOKALA 
avoinna 10.30–14.30

lihakeittoa, herne-
keittoa, jälkiruokana

mansikkarahka
Hinta aikuiset 6 e, 

lapset: 3,50 

- Ammattialat esittäytyvät 
 NON STOP muotinäytöksenä
- Ohjelmaa lapsille
- Ponitalutus (Jasmin Tuomaala 2€ kierros) 
- Peräkärrykirppis (kaikille avoin)
- Oppilaskunnan sisäkahvio ja kota, grillikota-arpoja
-  Tykylevits Livenä lavalla!!! Toimisto ja paikkavaraukset:

Marjut Mertala puh. 010 272 3975

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.
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.
Rokuan kylpylätoiminnan esittelyä: to 6.9. klo 14 Palvelukeskuksessa.
Hempan hölökkä: pe 7.9. 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!
Kenttäratsastuksen joukkue-SM -kilpailut 8.9.-9.9. OSAO Pudasjär-
ven yksikkö Jyrkkäkoskentie 18.
Jyrkkäkoskella Tanssit 8.9. klo 21 alk.
Kiihdytys- ja testipäivä la 8.9. klo 9 Pudasjärven Ilmailukeskuksella.
Sienipäivä Syötteen kansallispuistossa la 8.9. klo 9.30-15, Syötteen Luon-
tokeskus.
Syysmarkkinat la 8.9. klo 9-17, OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkos-
kentie 18.
Tanssikurssit Koskenhovilla jatkuvat: 11.9. klo 19. Lavatanssit ja jatko-
taso. Ohjaa Ensio Koivula.
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)

TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA OMPELIMO 
SARAAN
Toritie 2

to 6.9. klo 10-17

UUDET 
KONEET
alk.125€

VANHAT VAIHDOSSA!

Esittelyssä	mukana	
suositut	koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone
Hallituskatu 35, Postiaukio

040 544 1009

TARJOUS!
Pikahuolto 25€

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

RAVINTOLA STREET4

TERVETU
LO

A
!

RAVINTOLA STREET4

LOUNAS

ma  suljettu
ti  klo 15 - 21
ke  klo 15 - 02

PUB
ma - pe  klo 10.30 - 14

YÖKERHO
pe 24 - 04   DJ JOHNNY WILDE
la 24 - 04

Alkuperäisen, kokonaisvaltaisen

HERMORATAHIERONNAN
PERUSKURSSI
alkaa Pudasjärvellä ma 24.09.2012
ja Haukiputaalla pe 28.09.2012 etäopetuksena,
yksi lähipäivä /kk. Ei koulupohjavaatimusta.
Katso kurssiesittelyt ja hinnat
www.hermoratahierojaopisto.fi.
Tied. ja ilm. myös puh. 0400 237 317.
POHJOIS-SUOMEN HERMORATAHIEROJAOPISTO OY

Ravibussi Oulu Express – Callela Longshot
raveihin Äimärautiolle la 8.9.

Lähtö Kuksalta klo 12.15, Neste 12.40, S-market 
12.50, myös matkalta kyytiin sopimuksen mukaan. 

Hinta 35 e, sis. edestakaiset matkat, pääsylipun ja 
raviohjelman. 

Varaukset Lauri Lantto puh. 040 724 2981. 
Tervetuloa ravireissulle!

Lea Mikkonen, KLT, eMBA

0400-366 236     lea.mikkonen@pp1.inet.fi

Effeff-Konsult
Tilitoimistosi Koillismaalla. 
Oma toimintasi täällä tai 
maailmalla. Helppo, varma ja 
turvallinen sähköinen
kirjanpito ja taloushallinto

Effeff-Journalist
Freelance-lehtimiestoiminta, 
muut kirjoitustyöt, valoku-
vaus

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 

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

MOPOKURSSI ALKAA
Ti 11.9. klo 15.00

KAUPPATIE 5  PUH. 0400 537 550
TERVETULOA!

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

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 7.9.

PUBISSA KARAOKE

auki 00-03.30
Wintti

Lauantai 8.9.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 2 € sis. ep. Lippu 12 € sis. ep

TULOSSA
14.9 Channel Four

22.9 Erotic night
Mr.Lothar + Sofie White ja Mariel 
Cat, sekä Hot Shot girl Jira ja 
rockkari 

JACKPOT

Lippu 4 € sis. ep

MARAN KARAOKE
ke  klo  20-02
to  klo 15 - 21
pe  klo 15 - 04
la  klo 12 - 04
su  klo 12 - 18
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia kaupungin toimipisteiden 
aukioloajoissa
Kaikki kaupungin toimipisteet ovat suljettuna torstaina 6.9.2012 
klo 11.30 - 16.00 välisen ajan henkilöstön työhyvinvointipäivän 
vuoksi. Kirjasto on suljettuna koko päivän.

Poikkeukset: 
- lasten päivähoito avoinna normaalisti 
- Puikkari avoinna klo 6.15 - 12.00 PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi

1) PÄIVÄHOITAJAN  toimen  Ritolantien
päiväkodissa 15.10.2012 alkaen toistaiseksi.
Pätevyysvaatimuksena lastenhoitajan tai 
lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautuminen
lapsi – ja nuorisotyöhön.

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Lisätietoja saa päivähoidonohjaaja
Merja Kemppaiselta puh. 0400 -626513.

Hakemukset tulee lähettää  18.09.2012 klo 15.00 
mennessä sähköisesti osoitteeseen :
www.pudasjarvi.fi /rekrytointi  tai  osoitteella: 
Pudasjärven kaupunki / päivähoitotoimisto,
PL 10,93101 PUDASJÄRVI.

Yrityskaari-hanke, Pudasjärven yrittäjät ry ja
Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja elinkeinopalvelut 
järjestävät pudasjärveläisille yrityksille ja yritystoimintaa 
suunnitteleville

Teemaillan maaseudun yrittäjyydestä ja 
yritystoiminnan kehittämisestä 
Pohjantähden Auditoriossa keskiviikkona 12.9.
kello 18.00 -21.00.

Tilaisuudessa puhuvat Sitran johtava asiantuntija
Jyri Arponen ja suomalaisen ruuan puolestapuhuja
keittiömestari Markus Maulavirta.

                                                          

Tilaisuudessa puhuvat lisäksi Pudasjärven yrittäjien 
puheenjohtaja Heikki Parkkila, Pudasjärven kaupungin 
kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä sekä Yrityskaari-projektin 
projektipäällikkö Arja Packalén.

Ilmoittautumiset kahvitarjoilua varten viimeistään 7.9
yrityskaari@oulunkaari.com tai puhelimitse
Marja-Liisa Junes 050 525 2177.
Lisätiedot www.yrityskaari.com/pudasjarvi
tai Arja Packalén, 050 566 4179. 

Tervetuloa!

Pudasjärven Yrittäjät

Sitra- Johtava asiantuntija 
Jyri Arponen
Jyri Arposella on 16 vuoden 
kokemus yritysten liiketoimin-
nan kehittämisestä, rahoi-
tuksesta ja markkinoinnista. 
Hän tekee töitä mm. uuden 

Keittiömestari Markus 
Maulavirta
Markus Maulavirta on 
suomalaisen lähiruoan 
puolestapuhuja.  Televisi-
osta tuttu keittiömestari, on 
perehtynyt myös poro-

typpisten lähiruokaratkaisuja kehittävien elintarvikealan, 
hyvinvointipalveluita tuottavien sekä biotalouden yritysten, 
ideoiden ja verkostojen kanssa.

elinkeinoon. Maulavirta tekee yhteistyötä Saimaan rannalla 
toimivan hotelli-ravintola Anttolanhovin kanssa ja on ollut 
mukana kehittämässä Helsingin keskustassa sijaitsevaa Eat 
& Joy – maatilatoria. 

Hempan hölökkä:
pe 7.9. klo 18

Camping Jyrkkäkoskella.  

Alkujumppa Minna Anttila, 

sitten hölkätään, kävellään tai 

sauvakävellään kukin omaan 

tahtiinsa 1 tunti. 

Saunominen 2 e, vaihtovaatteet 

ja saunomisvälineet mukaan!

Sivistyslautakunta kokousti 
maanantaina 27.8. ja määräsi 
ensi lukuvuoden ajaksi Ait-
tojärven koulun rehtoriksi 
Sanna Kuukasjärven ja apu-
laisrehtoriksi Katja Kaarle-
lan. Kurenalan koulun apu-
laisrehtoriksi määrättiin 
Juha Pätsi. Lisäksi sivistys-
lautakunta hyväksyi alku-
vuoden talousarvion, jon-
ka mukaan toimintakate on 
ylittynyt puolivuotistoteutu-
massa 5,2 prosenttia.

Kirjastoauton hankinta si-
sältyy vuoden 2012 talous-
arvion investointiosaan ja 
sivistystoimi kilpailutti tar-
jouksen kirjastoauton ko-
rityöstä kesän aikana. Suo-
mesta löytyy vain kaksi 
yritystä, jotka valmistavat 
koreja tähän tarkoitukseen. 
Tarjous tuli vain Kiitokori 
Oy:ltä ja se hyväksyttiin.

Kurenalan koulun opet-
tajalle Jaakko Isomursulle 
myönnettiin vuorotteluva-
paata 9.8.-22.12. edellyttäen, 
että pätevä sijainen saadaan. 
Isomursulla tulee tänä syk-
synä mittaa työuralleen 25 
vuotta Kurenalan koululla.

Psykologian, filosofian 
ja uskonnon tuntiopettajan 
virkaan valittiin määräai-
kaiseen virkaan Aki Haapa-
koski. Ritolan päiväkodissa 
päivähoitajana työskennel-
leen Sirpa Outilan irtisano-
mishakemus hyväksyttiin 
ja samalla julistettiin päi-
vähoitajan toimi avoimek-
si 1.10. alkaen. Lastentarha-
opettajan Jaana Tuohimaan 
työsuhde Kauppatien ryh-
mäperhepäiväkodissa pää-
tettiin vakinaistaa. Perhepäi-
vähoitajan Riitta Vesterisen 
työsuhdetta lasten kotona 
tapahtuvassa päivähoidossa 
päätettiin jatkaa vuoden lop-
puun saakka.

Kaksi koulukuljetusta 
koskevaa asiaa jätettiin vie-
lä toistaiseksi pöydälle ajan 
puutteen vuoksi.  (jk)

Kirjastoauto 
hankitaan
Kiitokori Oy:ltä

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

3M-hanke (milkkiä, mjölkkiä, maitoa) 
Pohjois-Pohjanmaan maidontuottajille ja MTK:n jäsenille

Ohjattu kuntosalivuoro

Ohjaaja: vaihtuva
Paikka: Koillismaan KuntoNeva, Puistokatu 2, 93100 Pudasjärvi
Aika: Tiistaisin klo 12.00-13.30 ajalla 25.9.-18.12.2012

Ryhmä kokoontuu syksyllä 12 kertaa; ei syyslomaviikolla.
Kevään 2013 vuoroista ilmoitetaan hankkeen jatkoajan varmistuttua.
Osallistuminen on tuottajille sekä MTK:n jäsenille maksuton.

Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:
nimi, osoite, puhelin, sähköposti sekä tuotantosuunta.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
projektipäällikkö Päivi Vitikka p. 040 4876 988,
paivi.vitikka@humanpolis.fi

Ota ilmoitus talteen!

Sotiemme veteraanien 
kirkkopäivä Muhoksella su 16.9.

Kirkkopäivän jumalanpalvelus alkaa klo 10 ja päiväjuhla 
ruokailun jälkeen klo 13.30.

Teemme retken tapahtumaan. 
Lähdemme linja-autoasemalta klo 8.00
Palaamme ohjelman päätyttyä. 

Ilmoittautumiset 14.9 mennessä Teuvo Törmäselle 
puh. 040 715 0413 tai Helmi Tervolle puh. 822 070. 

Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Jäsenet saattajineen tervetuloa!
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Kestopigmentointi
Yksilölliset kasvohoidot
JB-Lashes ripsipidennys

Ultraääni- ja
timanttihiontahoidot

Aromaattiset luksuskäsi-
ja jalkahoidot

Vartalosokerointi

Yksilölliset ihonhoito- ja
kauneuspalvelut!

Kestovärjäykset ja
ripsipermanentti

Rentouttavat
vartalohoidot

Aromaterapeuttinen
hieronta

Orly Gel fx-lakkaukset
Ehostukset / Meikkaukset

Palvelen sinua ammattitaidolla
Varaa aika!

Puh. 040 726 6266

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

La 8.9. klo 21-02
LAVAKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET

SAWOTTA JA PEKKA HARTONEN

KIITOKSIA KULUNEESTA KESÄSTÄ - TERVETULOA ENSI VUONNA UUDESTAAN

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

 Maran karaoke     Lippu 15€/8€    Revontulidisko

• Komea kokko syttyy klo 24.00

• 2 anniskelupistettä janoisille

• väriloistoa ja valaistuja puita

• myynnissä härkää lisukkeiden kera

• kaikkien lipun ostaneiden kesken arvotaan vuoden 2013 kesän vapaalippu

KÄTEINEN RAHA NOPEUTTAA ASIOINTIA

Linja-autokuljetus keskustasta tunnin välein alkaen klo 20.45

DJ 
JOHNNY

WILDE


