
KampanjaPaketti myynnissä 15.9.2012 asti. *Lähde: European
Communications Engineering (ECE Ltd.) tutkimus 2/2012.

Puhetta, 
tekstareita 
ja dataa!

KAMPANJAPAKETTI MINI

9,90 €/kk
Sisältää: • 100 min puhetta/kk • 25 tekstiviestiä/kk • 1 Mbit/s nettiyhteys

Saunalahden 
Mobiililaajakaistassa ei ole 
käyttökattoa 

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

Osa Elisaa.

Kysy myyjältä lisää.
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KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703 HUOLTO 0440-821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 12.9.2012

nro 37 2012

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Vauhdin hurmaa
lentokentällä s.9

Valitus viivästyttää 
syrjäkylien laajakaista-

yhteyksiä s.19

Varaa aika silmälääkäriin!

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

040 821 1819

Seuraavat vastaanottoajat:
to 13.9., to 20.9., to 27.9.

http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA PUH-
DISTUSAINE

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

LIHAPERUNASOSE-
LAATIKKO 350g   

TUPLAKEKSIT 200g
ORIGINAL JA TOFFEE

WC-KUKKA PUHDISTUSAINE 750ml

UPEA 
KARTTAPALLO

NAISTEN
PITKISKALSARIT

MUSTA / HOPEA

MIESTEN KERRASTO
100% PUUVILLA

IRTO ALUSHOUSUT

1,49
pss

7,5017,90 9,90

2,60 0,70

UUNILENKKI
400g

1,-pss

 1,-         ltk

MUMMON SÄMPYLÄT
  8kpl/320g

 VEHNÄ tai GRAHAM

Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

SYKSYN SISUSTUSKORIT JA LYHDYT SAAPUNEET !

MUKANA UUTUUS 
OMENAN RAIKAS

   1,-pkt

MAKSALAATIKKO 
400G

1,-  ltk 3,-2 plo

49,-

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335   

Mukavaa syksyä kaikille!

KORISTE- JA
MARJAPENSAAT  20,- / 4 kpl

(saa ottaa eri lajeja)

-50%
Suljemme puutarhan pe 21.9.

Vielä ehtii istutella!

MONIVUOTISET KUKAT

CALLUNAT JA
KELLOKANERVAT!

Kekkilän TALVISUOJA
aroille kasveille

JUURESTURVE säilytykseen
Kekkilän puutarhamulta 50l 

18,- / 5 säkkiä
AVOINNA MA-PE 9-18

Onnellisten ihmisten päivä
Hannuksessa (Kuusamontien varressa) 
la 22.9.2010 klo 10-17.00

"Yksin ihminen on satunnaisen vahva.
Kannustavien ihmisten kanssa hän on murtumaton"

Tapahtumassa luentoja (esim.saunakulttuuri)
Käsityönäytöksiä, tuote-esittelyjä,
luomutuotteita/yrtit/jauhot/vihannekset
käsitöitä sekä hoitoesittelyjä/hoitoja

VAPAA PÄÄSY! 
TERVETULOA kiireettömään ja mukavaan 
tunnelmaan!

Lue lisää 1.9.2012 alkaen http://hannus.kiiminki.dy.fi
Järj./tied. Eijan Kammari 040-5717103/
Hannuksen kyläyhteisö Hannele Kutilainen 040-7296405.

Zumba®
Sunnuntaisin Kurenalan koululla
alkaa 16.9  klo 19-20
aik 7€, nuoret/opisk/erit 4€
lisätietoja www.bomzika.fi

Pistä alusasu asiat itsellesi ja ystävillesi
kerralla kuntoon PXC-underwearin liivi-illassa.
Soita ja varaa esittely!
Itsenäinen jälleenmyyjä
Katja Järvenpää
0400 886158, pxc.fi

La 15.9.2012 klo 10-15

Tulitauossa
tapahtuu!

Järj. Tulitauko, Sotkajärven maa- ja kotitalousseura, 
Liikuntapalvelu Pekka Kinnunen Ky

Tervetuloa!

- Rompetori
- ”Vehnästä viikoksi”-tuotteita

- Mikälie -orkesterin musisointia
sekä tuotearvontaa

Päivään sisältyy:
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

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

Lehden sivulla 
on 6-palstaa

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

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745        
aineisto@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

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

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

mennessä.

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

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Erkki Riihiaho
0400 206 783
erkki.riihiaho@gmail.com

Iin rovastikunnan viimeis-
tä yhteistä lastenjuhlaa täl-
lä laajuudella vietettiin sun-
nuntaina 9.9. Pudasjärven 
seurakuntakodilla. Juhla al-
koi seurakuntapastori Jaak-
ko Sääskilahden pitämällä 
hartaushetkellä, johon sisäl-
tyi myös draama Jeesuksesta 
ja kymmenestä spitaalisesta, 
joista vain yksi palasi kiittä-
mään parantumistaan. 

 – Päivän aihe on ilo ja kii-
tollisuus. Se on Jumalan an-
tama lahja joka ei katoa kos-
kaan, puhui Sääskilahti. 
Hartaushetken jälkeen ruo-
kailtiin isossa salissa ja siel-
tä sai siirtyä eri kohteisiin, 
joissa oli lapsille kaiken-
laista jännittävää tekemis-
tä. Satunurkkauksessa Sinik-
ka Pietilä kertoi satuja, joita 
niin lapset kuin aikuisetkin 
seurasivat hyvin hartaas-
ti. Sinikka on toiminut vuo-
sikymmeniä seurakunnan 
lasten tapahtumissa ja pyhä-
koulun opettajana. Muska-
rissa lapsia laulatti ja leikit-
ti seurakunnan lastenohjaaja 
Irene Kortesalmi. Leikkinur-
kassa puolestaan piirrettiin 
ja askarreltiin. Lastenohjaa-
ja Päivi Pohjanvesi jakoi hii-
rileiman jokaisen siellä käy-
neen käteen. 

Yhdessä olemisen 
iloa ja riemua
Iin rovastikunnan lastenjuh-
la huipentui Jukka Salmi-
sen Zoopperaan. Musiikki-
kertomuksessa Jukka ja aasi 
Nonni lähtivät meriseikkai-
luun. Nooan arkin rakenta-
misesta kehittyi Raamatun 
kertomusta mukaileva tari-
na, jossa etsittiin ystävyyttä 

Lastenjuhla huipentui
Jukka Salmisen Zoopperaan

Seurakuntakodilla oli runsas yleisömäärä ilon nauhoineen viettämässä Iin rovastikun-
nan lastenjuhlaa. 

Nelivuotias Silja Alahäivälä aloitti juhlan raikkaalla laulu-
esityksellä Kirsi-äidin säestämänä. 

Muskarissa soitettiin, laulettiin ja leikittiin Irene-tädin johdolla. 

Zoopperassa Jukka Salminen kertoi kuinka kaikilla maailman ihmisillä ja eläimillä on 
kaveri. Myös Nonni sai kaverin, jonka nimi on Armaani.

ja sovintoa.
- Kaikkien muitten esiin-

tymisten lisäksi olen vetänyt 
tätä Zoopperaa yli 500 kertaa 
kaikkien viidentoista esiin-
tymisvuoteni aikana ja aina 
se on yhtä kiehtovaa sillä 
yleisö ei ole koskaan saman-
laista, hehkuttaa hämeenlin-
nalainen lauluntekijä Jukka 
Salminen.

Kirkkohallitus antoi 
vuonna 2009 Salmiselle elä-
mäntyönpalkinnon. Tämän-
kertaisella pohjoisen kiertu-
eella hän on esiintynyt mm. 
Pellon lähetysjuhlilla, Ro-
vaniemellä Lähellä ihmistä 
-tapahtumassa sekä useissa 

kouluissa. 
- Täällä Pudasjärvellä on 

vielä maanantaina esiinty-
minen kahdella koululla, 
jonka jälkeen siirryn aikuis-
ten konserttiin Puolangalle 
ennen kotiin palaamista, lu-
ettelee Jukka Salminen kier-
tueensa sisältöä.

Juhlan päätteeksi Pudas-
järven seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Sinikka Luok-
kanen antoi Jukalle ja Nooan 
arkin eläimille suojelusenke-
lin, joka ohjaa heitä tulevilla-
kin matkoilla.

Terttu Salmi

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 
16.9. klo 10, Jaakko Sääskilah-
ti, Kimmo Helomaa, Keijo Pii-
rainen.
Sauvakävelyilta tiistaina 11.9. 
klo 18-19.30 Liepeessä. Käve-
lemme yhdessä noin tunnin 
lenkin, jonka jälkeen on iltapa-
la ja –hartaus. Olet tervetullut 
mukaan sauvojen kanssa tai il-
man sauvoja!
Nuttupiiri aloittaa torstaina 
13.9 klo 18 kirpputorin tiloissa 
kokoontuen kerran kuukau-
dessa. Tarkoituksenamme on 
neuloa nuttuja Etiopian vau-
voille, virkata myssyjä Oys:iin 
syöpäosastolle sekä kutoa tos-
suja Hilturantaan.  Ohjeet näi-
den tekemiseen  saat paikan 
päältä. Ota mukaan lankoja/
langan jämiä sekä puikot ja 
koukut. Vietämme aikaa yh-
dessä kahvikupposen äärellä 
hyvää tehden!
Ystävän kammari  tiistaina 
18.9. klo 12-13.30 seurakunta-
talolla. Kammarissa saadaan 
nauttia toistemme seurasta 
kahvikupposen äärellä ja oh-
jelmaakin on luvassa kahvin 
jälkeen. Tervetuloa!
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 17.9. klo 18.

Kuorot:  lapsikuoro to  13.9. 
klo 17, Vox Margarita ke 12.9. 
klo 18, kirkkokuoro to 13.9. 
klo 18, Sarakylän kappelikuo-
ro to 13.9. klo 18.45.
Varhaisnuorten (3.-7. luok-
kalaisten) telttaleiri  ”Hänen 
Majesteettinsa salaisessa pal-
veluksessa IV” , seurakun-
nan Kangasjärven eräleirikes-
kuksessa Pintamolla 21.-23.9. 
Leirin hinta on 10 €. Sito-
vat ilmoittautumiset ma 17.9. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon 08-8823100.
Lapsiparkki perjantaisin klo 
9.30 – 12 seurakuntakodissa.
Perhekerhot: seurakuntako-
dissa ke 12.9. klo 10-13 ja to 
13.9. klo 10-13, Puhoksen kylä-
talossa ke 12.9. klo 10-13, Petä-
järinteen kylätalossa ma 17.9. 
klo 10-13.
Pyhäkoulutyö: Musiikilli-
nen pyhäkoulu kaikenikäisille 
seurakuntakodilla su 16.9 klo. 
12.  Mukana Keijo Piirainen.
Siionin virsiseurat seurakun-
takodissa pe 14.9. klo 18.
Kirkkoherranvirasto ja toi-
mistot suljettuna ke 19.9.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan ry:llä su 16.9. klo 
17 (Timo Karsikas, Timo Vänt-
tilä). Raamattuluokka Saraky-
lässä Iivari Jurmulla pe 14.9. 
klo 19 ja lauluseurat Maija 
Kummalalla su 16.9. klo 19.
Kastettu: Felicia Miira Maria 
Nurmela, Emma Helmi Karin 
Baas, Konsta Juhani Kujala
Haudattu:  Erkki Rissanen 88 
v, Jorma Matias Alatalo 53 v

Missä on aarteesi?
Monet asiat tuntuvat tosi tärkeiltä. Nyt syksyllä esimerkiksi 
marjastaminen tuntuu mukavalta ja tärkeältäkin ja myös muut-
kin harrastukset. Sitten vielä läheiset ihmiset, koti, työ ja terve-
ys. Nämä kaikki ovat Jumalan huolenpitoa
Elämässä tulee olla unelmia. Jos unelma toteutuu, sekin on Ju-
malan huolen pitoa. Usein käy niin, että unelmamme eivät to-
teudu ainakaan siinä aikataulussa kuin haluaisimme. Ja voi olla, 
että ne eivät toteudu koskaan. Ihmisen mieleen tulee kysy-
myksiä, miksi ne eivät toteudu. Niin pieni ihminen ajattelee. 

Tyytyväisyyden opettelu on koko elämän aikaa kosketta-
va läksy. Monesti juuri sitä saa opetella. On paljon asioita, jos-
ta saa olla tyytyväinen ja kiitollinen. On syytä pysähtyä ajattele-
maan kaikkea sitä, mitä on saanut omaan ja läheisten elämään. 
Jos kaikki pienet ja suuret, hyvät elämän asiat listaa, niin var-
masti on paljon hämmästyksen aiheita.

Ensi sunnuntain evankeliumissa Jeesus opettaa vuorisaar-
nassaan, että ”älkää kootko itsellenne aarteita maan pääl-
le. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautu-
vat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. 
Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtau-
du sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydäme-
si.” (Matt. 6:19-21) 

On yksi, kaikkea muuta vielä tärkeämpi aarre. Siitä Jeesus 
puhuu tässä kohdassa. Katoamaton aarre, jota jo nyt voi omis-
taa uskon kautta. Toisaalla vuorisaarnassa Jeesus sanoo: ”Etsi-
kää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskas-
ta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.” (Matt. 6:33)

Kaikista tärkeistä ajallisista aarteista joudumme luopumaan 
joskus. Siksipä suurinta Jumalan huolenpitoa on se, että on ian-
kaikkinen, katoamaton aarre taivaassa.

         Jukka Jaakkola
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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

Vanhalla meijerillä, Ranualle 
menevän valtatien varressa, 
toimivalla Bioklapi Oy:llä oli 
lauantaina 8.9. avoimien ovi-
en päivä. Bioklapin tilat ovat 
valoisat ja siistit. Kun vie-
ras astuu ovesta sisälle, ais-
tii siellä hienon ja puhtaan 
puun tuoksun. Raaka-ainee-
na Bioklapin puubriketeis-
sä käytetään Kontiotuotteel-
ta loppuprosessissa jäänyttä 
kuivaa kutterin lastua ja pu-
rua, joka tiivistetään koneel-
lisesti tehokkaaksi, tiiviiksi 
ja siistiksi briketeiksi. Lop-
putuote on lähes 100 pro-
senttinen luonnontuote. Pro-
sessissa lisätään sideainetta, 
joka on puun omaa ligniiniä.  
Bioklapi on tilaa säästävä ja 
helppokäyttöinen, jonka voi 
myös pilkkoa sopivaan ko-
koon tulisijan mukaisesti. 
Se palaa puhtaasti ja pitkään 
suurella liekillä, josta syntyy 
kaunis hiillos. Bioklapia voi 
käyttää kaikissa kodin tuli-
sijoissa polttopuun tavoin. 
Myös pakkaukset on valmis-
tettu kierrätysmateriaaleista, 
jotka voi polttaa tai kierrät-
tää edelleen.

Kiinnostava työ
Lauantaina prosessi oli kai-
ken aikaa toiminnassa ja sitä 
hoitivat ammattikoulun pro-
sessi- ja sahateollisuuden 
ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijat Olavi Liikala ja 
Juha Valkola sekä valvojana 
oli Bioklapi Oy:n toimitus-
johtaja Rauno Salmela.

 - Yksi briketti painaa 1,5 
kg, joka vastaa 0,7 litraa öl-

Avoimet ovet Bioklapilla

jyä ja yhden klapin paloaika 
on noin 1 – 1,5 tuntia, selven-
tää Salmela tavallisen kulut-
tajan näkökulmasta.

- Kotitalouteen soveltu-
vaa puubriketin valmistus-
ta Suomessa tapahtuu muu-
taman yrityksen toimesta. 
Suurin osa Suomessa myy-
dyistä briketeistä on val-
mistettu Baltian maissa sekä 
Venäjällä. Ammattikoulun 
opiskelija Olavi Liikala toimi 
linjan lopputarkastuksessa.

- Tulin tänä aamuna en-
simmäistä kertaa töihin. 
Tarkastan jokaisen brike-
tin, ettei siinä ole murtumia. 
Mahdolliset rikkinäiset pa-
lat menevät säkkeihin ja sitä 
kautta myyntiin, kertoi Lii-
kala. Pakkauksien käärimi-
sestä ja trukin kuljettami-

sesta huolehti Juha Valkola 
joka on Bioklapilla jo neljättä 
viikkoa töissä ja suorittaa sa-
manaikaisesti ammattikou-
lun työssäoppimisjaksoa. 
Molemmat pojat tykkäävät 

Sirpa Salmela esittelemässä OSAO:n Syysmarkkinoilla Bioklapin palamista Pentti Vik-
strömille ja Eero Niemelälle. 

Opiskelijat Olavi Liikala ja Juha Valkola vastasivat tuo-
tannosta ja Rauno Salmela opasti kiinnostuneita asiak-
kaita Bioklapin avoimien ovien päivässä.

kovasti työstänsä Bioklapil-
la.

Terttu Salmi

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,
valokuvaus

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

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

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

JOKAISELLE JOTAKIN!

Osallistu arvontaan! Voita Upea Tuikkulyhty
ja Hauska Lautapeli Aikuisille! (arvo 50€)
Nimi _________________________
Puh.  _________________________
Palauta myymälään la 15.9.2012 mennessä.
Edellisessä arvonnassa voitti Raija Jokikokko

Pudasjärven kirkon sanee-
raustyöt alkoivat syyskuun 
alussa. Työurakan ensim-
mäisenä osiona ovat ulko-
portaat. Korjaus- ja sanee-
raustöitten urakoinnista 
vastaa taivalkoskelainen Ra-
kennustaival Oy. 
- Portaitten jokainen kivi on 
otettu erikseen ylös, laitet-
tu uudet ja vahvistetut valut 
sekä irrotettu porrasraken-
teet seinistä, jonka jälkeen 
vanhat kivet ladotaan takai-
sin paikoilleen, kertoi toimi-
tusjohtaja Antero Pitkänen 
Rakennustaival Oy:stä. 

- Lisäksi pohjoispuolen 
portaille tehdään luiska, jos-
ta pääsee pyörätuoleilla ja 
lastenvaunuilla liikkumaan 
esteettä. Myös sen puolen 
ovi uusitaan ja siihen tulee 
sähkölukko joka toimii liike-
tunnistimella.

Rakennustaival Oy:llä 
on työnjohtajan lisäksi kol-
me työmiestä tekemässä tätä 
urakkaa. Portaitten lisäksi 
ulkopuolen saneeraukseen 
kuuluu myös sokkelin rap-
pauksien poistaminen ja en-

Kirkon saneeraustyö hyvässä vauhdissa

tisöiminen alkuperäiselle 
luonnonkivipinnalle. 

- Kirkon sisällä ovet maa-
lataan ja etuosa saa uutta il-
mettä kun alttari ja kuori 
uusitaan. Kaksi ensimmäis-
tä penkkiriviä poistetaan ja 
rakennetaan esteetön kulku 
alttarille. Myös viinikellarin 
korjaukset kuuluvat meidän 
urakkaan, joka on sopimuk-
sen mukaan valmiina loka-

kuun loppuun mennessä, 
kertoi Pitkänen. 

Valaistuksilla rauhaa 
ympäristöön
Kirkon ympäristökin tu-
lee uusiutumaan, sillä alu-
een länsipuolelle valmistuu 
uusi pysäköintialue, jon-
ne kulku tulee olemaan Mi-
kaharjuntien kautta. Hau-
tausmaan laajennus tulee 

Kiinteistöhuolto Riekki Oy kaivamassa maata uuden luis-
kan kohdalta. Työnjohtaja Antero Pitkä-

nen tarkistamassa betoni-
raudoitusta.

samanaikaisesti toteutetta-
vaksi. Kirkon lähiympäristö 
ja pysäköintialue sekä niil-
le johtavat ajoväylät valais-
taan. Rakennushistoriallises-
ti arvokas hirsiaita ympäröi 
hautausmaata, jonne niin 
ikään rakennetaan uusi va-
laistusverkosto kunnioittaen 
hautarauhaa. (ts)

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 

entisen Körkön leipomon pihalla 
Lukiontie 1 to-pe 13.-14.9.

Yhden euron kirppis

Sisätiloissa myös paljon halpaa tavaraa.

KAnnOT POiS
PiEnELLÄ

TEHOKKAALLA
jYRSimELLÄ

PUH. 040 822 4983
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Oulun Ilmailukerho on kou-
luttanut purjelentäjiä perus-
tamisvuodesta 1946 lähtien 
ja on Suomen Ilmailuliiton 
jäsenyhdistys. Jäseniä ker-
hossa on noin 140 ja toiminta 
keskittyy pääasiassa purje-
lentoon moottorilentämisen 
ollessa pääasiassa purjeko-
neiden hinausta. OIK on 
myös merkittävä purjelen-
non perus- ja jatkokoulutta-
ja Pohjois-Suomessa. Kerhon 
toimintapaikkoina ovat ke-
sällä Pudasjärven lentokes-
kus ja keväisin ja syksyisin 
Ahmosuon lentokenttä Ou-
lussa.

Kesäajaksi Oulun Ilmai-
lukerho on siirtänyt kalus-
tonsa Pudasjärvelle, jossa 
on riittävästi vapaata ilma-
tilaa purjelentäjien käytössä. 
Purjelentokoneiden lisäksi 
käytössä on yksi hinauslen-
tokone, joka tämä jutun kir-
joittajan tutustumismatkalla 
13.6. oli kerhon oma Rallye 
Commodore 180 ”Experi-
mental tailtragger”, johon on 
tehty hinausta varten raken-
teellisia muutoksia muun 
muassa hinausvarustuk-
seen, joka muutos tarkoit-
taa sähköisen kelan asenta-
mista hinausvaijerille. Siinä 
säästetään kustannuksia kun 
jokaisen hinauksen jälkeen 
yksi köydenpudotuslenkki 
jää lentämättä. Koneen muu-
tostyö on ollut vuosien pro-
jekti, kertoo Oulun Ilmailu-
kerhon puheenjohtaja Kari 
Aaltonen. 

Hinauslentäjänä toi-
mi poutaisen kauniina ke-
säisenä keskiviikkona Vesa 
Lappeteläinen, jonka ilmai-
luharrastus on kestänyt jo 25 
vuotta ja siitä hinauslentäjä-
nä viimeiset viisitoista. Hä-
nellä on yksityislentäjän lu-
pakirja PPL ja lisäksi hän on 
purjelennonopettaja ja tie-
tää millaiset ovat tuntemuk-
set vaijerin toisessa päässä. 
Kaikessa toiminnassa yk-
kösasiana on turvallisuus, 
eikä purjelento ole tässä suh-
teessa poikkeus. Kaiken on 
oltava kohdallaan liikkeelle 

Purjelentokoneella Pudasjärven yllä
lähdettäessä ja kiire on pur-
jelentäjille tuntematon käsi-
te.

Lentämisen ihanuus 
nostoista toiseen
Hinattavan koneen ohjaaja 
Pekka Alanärä hankki purje-
lentolupakirjan ensimmäistä 
kertaa 1978. Pitkän tauon jäl-
keen vuonna 2006 purjelen-
täminen sai jatkua. Pudas-
järvellä Pekka on leireillyt 
lentämisen merkeissä vuo-
desta 2008 lähtien.

-Täällä on ilmatilaa riit-
tävästi ja erittäin vieraanva-
raiset naapurit, kertoo Pekka 
pienoinen pilke silmäkul-
massaan tarkoittaen yhteis-
työtä pudasjärvisten kans-
sa. Oulun Ilmailukehon 
Puchacz kaksipaikkainen 
koulukone on tämänkertai-
nen tutustumisen kohde. 
Kone on hyvä peruskone ja 
helppo käsiteltävä, kertoo 
Pekka. Kuomu on auki, ko-
neen järjestelmät tarkastettu, 
istuimet säädetty ja vaadit-
tavat turvatoimet suoritettu. 
Kone makaa vielä kiitotien 
viereisellä nurmikolla odo-
tellen lentovuoroaan. 

Matkustajaa ohjeistetaan 
kameran sijoittelemisessa 
koneeseen, laskuvarjon aset-
telemisessa selkään sekä tur-
vavöiden kiinnityksessä. 
Pekka tekee viimeiset tarkis-
tukset ja sitten kevyin siiven 
nostoin ja varovaisen työn-
nöin kone siirretään kiitotiel-
le lähtöpaikalle. Matkustaja 
sijoitetaan koneen takapai-
kalle, joka normaalitoimin-
nassa kuuluu opettajalle. 
Pekka asettautuu etuohjaa-
moon, vielä viimeiset tar-
kistukset, kuomu kiinni tar-
vittavat ilmoitukset muulle 
ilmaliikenteelle, hinausvai-
jeri suoraan, olemme lähdös-
sä lentämään purjekoneella. 
Hinauskoneen vaimea jyrinä 
kuuluu ulkopuolelta, siipi-
mies pitää purjekoneen sii-
peä irti maasta, lyhyt juoksu 
purjekoneen lähtökiidossa, 
siivet kantavat, olemme il-
massa.

Kohtuullinen kiitotien 
suuntainen vastatuuli nostaa 
ilmaan nopeasti ja koko ”or-
kesteri” alkaa olla hoidos-
sa. Vesa Lappeteläinen ve-
tää kokeneen hinauspilotin 
rutiinilla Puchacz purjeko-
neen miehistöineen viiden-
sadan metrin korkeuteen ja 
poks, vaijeri irrotetaan pur-
jekoneesta, alkaa vapaa lii-
täminen.

Korkealla puiden latvojen 
yläpuolella maisema avau-
tuu laajana kokonaisuute-
na, nopeus menettää mer-
kityksensä, olemme ilmassa 
vain ilmavirran pehmeä hu-
mina täyttää purjekoneen 
kabiinin. Pilvimuodostel-
ma toisensa jälkeen avautuu 
eteemme, Pekka puhelee 
torninostoista poutapilvi-
en alla. Takapaikalla nosto-
virtaus tuntuu takamuksis-
sa, mittarinäyttämä osoittaa 
nousunopeuden ja muu-
taman kierroksen jälkeen 
olemme kilometrissä matka-

nopeuden ollessa sadan ki-
lometrin tuntumassa. Len-
totoimintaa säätelevät mm. 
ilmailusäännöt, mutta peli-
säännöistä sovitaan lento-
paikalla.

Kaarrokset tehdään Pu-
dasjärven lentokeskuksen 
lähialueella pääsääntöises-
ti vasemmalle. Teemme ha-
vaintoja muista purjeko-
neista milloin ylä- milloin 
alapuolella, kuulemme maa-
asemalta tiedotuksia lento-
paikalla tapahtuvista liik-
keistä, ilmoitamme oman 
sijaintimme. Pekka Alanä-
rä kertoo, että purjelento on 
harrastus, joka irrottaa aja-
tukset miltei kaikesta muus-
ta, on vain keskityttävä len-
tämiseen. Ohjaajalla on 
edessään mittari ”haistelija”, 
joka kertoo, onko ilmavirta-
us ylös-vai alaspäin. Se aut-
taa mikäli nostovirtaukset 
ovat hakusalla. Nyt todel-
lisena virtausmittarina toi-
mi lennolla takamus, missä 
virtausten voimakkuus ais-
titaan todellisena. Purjeko-
ne totteli ohjaimia, pieni lii-
ke ohjaussauvasta ja hieman 
kaarronpuoleista jalkaa, niin 
kaarto alkaa.

Ohjaaja kuin 
kapellimestari
Ohjaaja on kuin kapelli-
mestari, joka antaa käs-
kyjä ohjainpinnoille 
pienillä, kevyillä ohjainliik-
keillä kokonaisuuden toi-
miessa nautittavalla tavalla. 
Edullista matkantekoa sini-
sellä taivaalla, Pudasjärven 
vesialueiden auetessa laajal-
ta alueelta, teiden näkyessä 
nauhamaisina laajojen met-
säalueiden keskellä.

Järven pinnassa on sel-
västi nähtävissä aallokko, 
mistä tarkkasilmäinen pilot-
ti voi päätellä heti vallitse-

van tuulen suunnan. Vielä 
muutama kierros poutapil-
vien tuntumassa, Pekka tote-
aa, että lähdettäisikö valmis-
telemaan laskua. Reilu tunti 
Pudasjärven taivaalla alkoi 
olla lopuillaan, termiikit oli-
sivat vieneet ylöspäin, mutta 
liittyminen laskukierrokseen 
tarkoitti sitä, että koneen 
nokkaa oli suunnattava alas-
päin sopivalla lähestymisno-
peudella ja kun pilotti kaar-
toi purjekoneen finaaliin, 
kiitotien suuntaan korke-
utta oli vielä niin runsaasti, 
että avuksi oli otettava len-
tojarrut. Vuosien kokemuk-
sella tutulla koneella Pekka 
Alanärä ohjasi Puchacz pur-
jekoneen kiitotien kynnyk-
selle, vielä loppuveto, muu-
taman kymmenen metrin 
laskukiito ja purjekone kal-
listui vasemmalle siivelleen 
sievästi kuin kiittäen onnis-
tuneesta lennosta ja herkästä 
käsittelystä. Maajoukot oli-
vat hetkessä paikalla ja tuo 
syvällinen, ainutlaatuinen ja 
kaikilta osin mieleenpainuva 
kokemus oli ohi. Mitä opin 
lennolla? En enää ihmette-
le lainkaan miksi purjelen-
täjillä on niin tavattoman 
pehmeä lentokäsiala. Pekka 
kertoo vielä, miten lentämi-

nen antaa vapauden ja itsen-
sä voittamisen tunteen sekä 
purjelentämisen sosiaalisen 
puolen, hyvässä seurassa 
viihtyy aina.

Maajoukoissa palveli Kari 
Kangasluoma Tyrnävältä, 
joka on lentänyt purjelen-
toa vuodesta 2007 ja hän on 
myös kimppakoneen omis-
taja. Kari omistaa myös ult-
rakevytlupakirjan ja kertoo 
miten ultrailmailussa turval-
lisuus on kehittynyt viimeis-
ten vuosien aikana. 

-Kaikessa ilmailutoimin-
nassa turvallisuus on yk-
kösasia eikä sitä saa kiireellä 
pilata. Porukassa viihdytään 
hyvin koska juuri mitään ei 
voi tehdä yksin, kertoo Kari 
harrastuksestaan purjelen-
non parissa.

Lisätietoa purjelentämi-
sestä osoitteesta:www.oulu-
nilmailukerho.fi 

ja www.ilmailuliitto.fi

Kari Miettunen

Vesa Lappeteläisellä on pitkä kokemus ilmailun parissa. Tällä kertaa työvälineenä on 
Oulun Ilmailkukerhon Rallye Commodore 180 kannuspyöräversiona.

Lento alkaa olla loppupuolella on aika aloittaa valmiste-
lut laskua varten.

Kone ja lentäjä Pekka Alanärä Pudasjärven lentokeskuksen kesäisissä maisemissa onnistuneen lennon jälkeen.
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Pudasjärven Korentojärveltä 
kotoisin olevaa Marko Laak-
kosta autot ja lähinnä niiden 
tekniikka on kiinnostanut 
pikkupojasta lähtien. Kuor-
ma-autokortin saatuaan 
hän alkoi ajamaan vapaa-
aikoinaan isänsä maitoau-
toa. Lukion jälkeen Laakko-
nen hakeutui Rovaniemelle 
ammattikorkeakouluun kul-
jetusneuvotekniikan linjal-
le. Koulusta hän valmistui 
kuljetusneuvotekniikan in-
sinööriksi vuonna 2003 jon-
ka jälkeen maidonajo jatkui 
päätyönä kolmisen vuotta. 
Kuorma-auton kuljettajan 
ammatin rinnalle Laakkonen 
päätti kouluttautua sille alal-
la, mistä oli haaveillut pik-
ku-pojasta lähtien. Syksyllä 
2006 hän sitten pääsi töihin 
Kuusamoon katsastusase-
malle. Siellä Laakkonen jat-
koi hommiaan, kunnes rei-
lu vuosi sitten tarjoutui 
mahdollisuus siirtyä uuden 
yrittäjävetoisen katsastus-
yrityksen Suomen Laatukat-
sastuksen Kuusamon toimi-
pisteen päälliköksi. Samoilla 
yrittäjillä, Hannu Niemel-
lä ja Marko Herrasella, on 
kaikkiaan kuusi katsastus-
asemaa, muun muassa Kii-
mingissä. 

– Kyllä tämä ammat-
ti tuntuu edelleen siltä mitä 
olen halunnut aina tehdä. 
Tässä on meitä kolme va-
kituista katsastajaa ja yksi 
sihteeri, kesällä työllistyy 

Katsastusmiehen ammatti  
haaveena pikkupojasta lähtien

neljäskin katsastusmies ase-
malle. Matkapisteitä meil-
lä ovat: Taivalkoski, Posio ja 
Ranua joissa käydään mää-
rävälein katsastamassa au-
toja.

Vaikka perhe, työ ja talo 
ovat nykyisin Kuusamossa, 
Laakkonen suuntaa auton-
sa kotipuoleen sukulaisten 
ja tuttujen maisemien luok-

se aina kun se vain on mah-
dollista.

– Korennolle mennään 
aina kun tilaisuus siihen saa-
daan. Kun Korentojärven 
rantavesissä on portostanut 
pikku ikänsä niin mukava 
sinne on aina mennä, ja siel-
lähän on sukulaiset ja paljon 
tuttavia. Tosin kolmen pie-
nen lapsen kanssa matkus-

Marko Laakkosen johtamalla asemalla pyörähtelee pudasjärveläisiä asiakkaita liki päi-
vittäin.

tamien on oma nujakkansa. 
Kesäisin Korennolla tulee ol-
tua enemmänkin. On muo-
dostunut perinteeksi mennä 
Korentojärvelle sorsanmet-
sästyksen aloitukseen. Saa-
lista sieltä ei enemmälti tule, 
mutta on mukava kaverei-
den kanssa touhuta ja veres-
tää muistoja. (er)

Lukijan kynästä

Miten voi olla YLEINEN käsitys, että syrjäkylillä asuu vain 
vanhaa väkeä? Kuinka voi olla käsitys, ettei ”vanha” opi 
käyttämään nettiä tai jotain muuta teknistä vempainta? 
Nämä lukuisat laajakaistan moittijat. Tulkaa käymään tääl-
lä ”syrkkärillä” Tervetuloa.

Täällä asuu tavallista väkeä, kaiken ikäisiä. Tänne raken-
netaan uusia taloja. Nuoria lapsiperheitä muuttaa tänne. 
Täällä on yrityksiä, täällä osataan nauttia elämästä. Eikö pi-
täisi kaikilla olla yhdenvertainen oikeus myös toimivaan tie-
toyhteiskuntaan ym. palveluihin

Onerva Ronkainen

”Liian hitaat”

Pudasjärvi-lehden lukija soitteli ja kysyi Neste -huoltoase-
man takana olevasta kuopasta. Lukijan mukaan keskeisellä 
paikalla, trukkilavalla peitetty, ”rooppi” asfaltissa on ollut 
vuosikausia. Lukijaa askarrutti mm.  mikä on kuopan synty-
historia,  miksi kuoppaa ei laiteta umpeen, kenen vastuulla 
kuoppa on ja aiotaanko sille tehdä jotain?

Otimme yhteyttä Neste Pudasjärveen, josta yrittäjä Pasi 
Malinen kertoi, että tilanne on juuri sellainen, kuin lukija oli 
sen kuvaillut. Malinen kertoi, että heidän omistamansa maa-
alueen läpi kulkee läheisestä maantieojasta kulkeva putki, 
joka kyseistä kohdalta lienee rikki ja vedet syövyttävät jat-
kuvasti siitä maata. 

-Putken korjaaminen ei ole kuulu meille, vaan olemme 
käyneet neuvotteluja Destian ja Pudasjärven kaupungin 
kanssa sen korjaamisesta. Mielestämme se pitäisi saada kor-
jatuksi mahdollisimman pian. Pitkittyessään vika vain pahe-
nee ja korjauskin on entistä kalliimpi.

Trukkilavalla peitetty rooppi

Oulun seudun ammattiopis-
ton matkailulinjan opiske-
livat olivat syyskuun alku-
päivinä opettajansa kanssa 
tutustumassa Syötteen läpi 
virtaavaan Pärjänjokeen. 
Aluksi suunniteltu retkikoh-
de oli Naamankajoen vesi-
reitti, mutta vähäisen veden 
takia, onneksi niin, melon-
tareitiksi otettiin Pärjänjo-
ki. Lähtöpaikkana oli Kui-
vakoski. Vaikka nimi viittaa 
olemattomaan koskeen, oli 
siellä vettä riittävästi. Opis-
kelivat valitsivat melontapa-
rinsa, jonka jälkeen kanootit 
nostettiin rantaan. Vaihdet-
tiin retkiasut ylle ja pakattiin 
tarvittavat tavarat mukaan.

Taivaalla vuorottelivat 
tummat ja valkeat pilvet 
vuorotellen. Kuivakosken 
alla pidettiin pieni oppitun-
ti. Oli kerrattava, miten ka-
noottia voi ohjata virrassa. 
Tärkeä taito ohjaamisen li-
säksi on virranluku. Täytyy 
osata katsoa virrasta, missä 
vettä on ja missä kivet odot-
tavat kulkijaa. 

– Siellä missä on mustaa 
vettä ja missä vesi tekee v-
kirjaimen, menkää siitä läpi. 
Aina, kun virta jakaantuu, 
pohjassa on kivi tms.

Pärjänjoki on kaunis melontareitti
Hyvillä mielin melottiin 

eteenpäin. Pieniä virtapaik-
koja ja koskia laskettiin. Jos-
sakin paikoissa tuli melojil-
le hätä, kun virta käänsikin 
kanootin suunnan. Oli las-
kettava koski takaperin. Me-
lontaparini Riikka Kylmäsen 
kanssa tahallaankin lasket-
tiin takaperin, kun halusin 
kuvata toisten opiskelijoi-
den laskuja. Vettä oli riittä-
miin koskipaikoissa. Vaikka 
kiviä oli jossakin koskissa, 
kukaan ei kaatunut niiden 
takia. Joku kanootti jäi kyl-
läkin matalikkoon tai kiviin 
kiinni, mutta matka jatkui 
työntöyrityksen jälkeen.

Monenlaista sopivaa sää-
tä saimme kokea. Oli läm-
mintä auringonpaistetta, vä-
lillä vettä tuli kuin hanasta ja 
sateen jälkeen saimme ihail-
la tuplasateenkaaresta. Met-
säneläimistä bongasimme 
poron ja nuoren vasan, muu-
tamia taveja sekä pari jout-
senta.

Ensimmäisen päivän pi-
tuus oli 13.5 km. Loppumat-
kasta ennen Anninkoskella 
saapumista moni jo huokai-
li ääneenkin; 

- En jaksa enää kilomet-
riäkään. Kylmäkin oli. Pi-

dimme pienen levähdys-
tauon maalla, että sai vähän 
jaloitellakin. 

– Teistä on tulossa oppai-
ta. Opas on ensimmäinen 
ja viimeinen. On jaksettava 
enemmän, kuin asiakkaiden. 
Jatkoimme matkaa. Loppu 
olikin jo lähellä, kun huoma-
simme Teerivaarojen rinteet. 
Viimeiset virtapaikat ja jess! 
Olimme perillä.

Ensimmäiseksi tulet An-
nintupaan. 

– Vaihtakaa märät vaat-
teet pois. Osa porukasta oli 
kaatunut rantautuessaan ai-
emmin. Kehotuksista huoli-
matta ko. melontapari ei ha-
lunnut vaihtaa kuivaa ylle.

 - Sitten juomme lämmin-
tä ja teemme ruokaa ennen 
pimeän tuloa. Tällaiset pi-
temmät reissut ovat todel-
la hyviä opettajia. Opitaan 
itsestä ja omista ratkaisuis-
ta ja toivottavasti siitäkin, 
mitä on sanottu, jotain uut-
ta. Käytäntö opettaa, miten 
tulee esimerkiksi varustau-
tua retkelle. Tärkeää olisi tu-
levana matkailualan ammat-
tilaisena oppia ajattelemaan 
asioita erityisesti asiakkaan 
näkökulmasta. Jos itse ei ole 
kokenut mitään ”kurjaa”, 

on vaikea samaistua asiak-
kaan tuntemuksiin, jos hän 
esimerkiksi, vaikka kaatuu 
kanootilla koskessa. Tuhdin 
iltaruuan jälkeen kello kym-
menen alkoi kuulua jo toi-
veita yöpuulle siirtymisestä.

Uusi päivä alkoi kolmen 
polkupyörällä matkaa teke-
vien kanssa rupatellessa. Sit-
ten Annintuvan maisemiin 
saapui pari perhokalastajaa. 
Me lähdimme kohti Harri-

rantaa, jonne viitan mukaan 
oli 8.5 km. Virrassa oli mu-
kava tehdä matkaa ja kat-
sella jo syksynvärejä saanei-
ta lehtipuita. Teerivaara jäi 
kauniisti taaksemme. Vir-
ta hyytyi. Heinikkoisia ran-
toja. Loma-asuntoja putkah-
teli aina väliin joenmutkien 
takaa. Auringon säteet hei-
jastelivat vedestä ja virta vei 
eteenpäin. Oli rauhaisaa ja 
kaunista. Ei uskoisi, että Pu-

dasjärveltä löytyy näin kau-
nis jokireitti! Suosittelemme. 
Ennen Harrirantaan saapu-
mista oli upea koskiseikkai-
lu. Noin kilometrin verran 
mukavaa melontaa ja mut-
kittelua koskessa. Aivan 
upeaa. Oli kaunis harjurin-
ne, eroosion syömää penger-
tä, lukuisia hiekkatörmiä ja 
lopulta toivottu päätepiste. 

Ape Nieminen

Matkalla oli monenlaista 
säätä. Oli auringonpaistet-
ta, välillä satoi vettä ja sa-
teen jälkeen ihailtiin tupla-
sateenkaaresta.

Virrassa oli mukava tehdä matkaa ja katsella jo syksynvärejä saaneita lehtipuita.
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Jyrkkäkosken vahva ”uu-
delleensyntyminen” ja tans-
siviihdetarjonta ovat mal-
likkaassa nousussa. Tämä 
näkyi konkreettisesti päät-

Tyytyväisiä ihmisiä Jyrkän lavakauden päättäjäisissä

täjäistanssien iltana lauan-
taina 8.9 jo ennen yhdeksää 
olevan lippujonon pituudes-
sa, kun nuoret ja aikuisem-
mat juhlijat odottivat vartti-

tuntia ennen lipunmyynnin 
alkua pääsyä sisälle pyöräh-
telemään ja nauttimaan tois-
tensa seurasta, anniskelusta, 
härkä- ja muusta ruokatar-
joilusta, värivaloloistosta ja 
upeasta kokosta veden ää-
rellä.

Itsestään Jyrkän tarjon-
ta ei olisi kuluneenkaan ke-
sän aikana toteutunut. Suuri 
innokas vapaaehtoisten ih-
misten määrä mahdollisti ta-
sokkaat puitteet juhlakansal-
le. Seppo Sammelvuo kertoi 
tyytyväisenä miten päättä-
jäiskokon rakentamiseen oli 
rientänyt pelkän suullisen 
sanan eteenpäin saattamisen 
voimalla lukuisa joukko te-
keviä käsipareja koneineen. 
Pitkään Pudasjärven Urhei-
lijoiden toiminnassa muka-
na olleet järjestyksenvalvo-
jat Esko Törmänen, Veikko 
Rytinki ja Reijo Vuorinen 
kertoivat säännölliseen va-
paaehtoistyöhönsä osallis-
tumisen perusteiksi mah-
dollisuuden tavata uusia ja 
entisiä tuttavuuksia, seura-
ta ”fiksujen” nuorten ilon-
pitoa, tilaisuuden saada it-
sekin osallistua vapaailtoina 
tanssirientoihin ja hienon ti-
laisuuden omalla toiminnal-
la vaikuttaa urheiluseuran 
kehittämiseen.

 Kioskissa työskennel-
leet iloiset tytöt Milla Jur-
mu ja Jutta Piipponen to-

Järjestyksenvalvojat Esko Törmänen, Veikko Rytinki ja 
Reijo Vuorinen Jyrkän päättäjäisissä.

Kioskin työntekijät Milla Jurmu, Jutta Piipponen ja järjes-
tyksen valvoja Raimo Tervonen.Järjestyshenkilöt Kirsi Haaponiemi ja Kauko Tervonen 

valvoivat anniskelupaikoille menevien täysi-ikäisyyttä.

Oskari ja Jani kertoivat nauttivansa Jyrkän hyvästä tun-
nelmasta ja viihtyisästä ympäristöstä. 

tesivat, että ensimmäisen 
vapaaehtoistoimintakesän 
jälkeen heille on tullut mu-
kavat ja antoisat kokemuk-
set asiakaspalvelusta, joka 
on sujunut vaivattomasti ja 
ongelmitta hyvän työhön 
perehdytyksen ansiosta. Lu-
jasti tytöt painottivat keho-
tustaan ”Kaikki nuoret ja ai-
kuiset Jyrkälle ensi kesänä”. 
Tomeran kutsun vahvisti 
vierestä järjestyksenvalvo-
ja Raimo Tervonen. Nuor-
ten eteen tekemisen työn an-
taman hyvän olon ja mielen 
saamista vapaaehtoistoimin-
nan kautta korostivat Kauko 
Tervonen ja Kirsi Haaponie-
mi, jotka valvoivat anniske-
lupaikoille menevien täysi-
ikäisyyttä.

Nuoret päättäjäistanssi-
vieraat Oskari ja Jani ker-
toivat nauttivansa Jyrkän 
hyvästä tunnelmasta ja viih-
tyisästä ympäristöstä ja 
saattaisivat harkita vapaa-
ehtoistoimintaan mukaan 
tulemista, jos aikaa siihen 
muilta hommilta liikenisi. 
Sawotta-orkesterin  koske-
tinsoittaja  Harri Savenius 
kiitteli koko porukkansa 
puolesta Jyrkän upeita puit-
teita, ympäröivää maastoa, 
toimivaa järjestelyä ja muka-
vaa tanssiyleisöä, joka erot-
tuu edukseen Etelä-Suomen 
hiukan pidättyväisemmästä 
yleisöstä.

Vapaaehtoistyöntekijöi-
den ja muidenkin mielipi-
teeksi hahmottui toteamus, 
että Jyrkkäkosken tanssi- ja 
juhlakesä oli kokonaisuu-

dessaan viihdyttävä ja on-
nistunut.

Sointu Veivo
Kuvat Mikko Liehu

Pudasjärven kansalaisopis-
ton auditorioon kokoontui 
tiistaina 4.9. joukko näyttä-
mötaiteen harrastajia tapaa-
maan Oulun Läänin Taide-
toimikunnan palveluksessa 
olevaa näyttämötaiteen lää-
nintaiteilija Jouni Rissasta. 
Läänintaiteilijat ovat alueel-
listen taidetoimikuntien kes-
keinen resurssi taiteenedis-
tämis- ja hanketoiminnassa 
sekä vuoropuhelussa ken-
tän toimijoiden kanssa. Jouni 
Rissanen kiteytti oman toi-
menkuvansa ohjeeksi auttaa 

Läänintaiteilija Jouni Rissanen vieraili Pudasjärvellä

niissä asioissa, joihin paikka-
kunnalta ei löydy apua. 

Pudasjärvellä keskeinen 
toimija näytelmien osalta on 
ollut Pudasjärven kansalais-
opisto, joka on mukana vuo-
sittain 3-5 esityksessä. 

– Positiivista on, että vii-
me vuosina on Pudasjärvelle 
tullut mukavasti musiikki-
teatteria jota voi hyödyntää 
myös matkailullisesti, iloitsi 
kansalaisopiston musiikin-
opettaja Reijo Kossi. 

- Suurimmat lähivuosi-
en projektit ovat olleet Sa-

riola-musiikkinäytelmä sekä 
Viulunsoittaja katolla. Täl-
laisia suurempia esityksiä 
onkin valmistunut tasaiseen 
tahtiin koko kansalaisopis-
ton olemassaolon ajan, jat-
koi Kossi. 

Myös tulevaisuutta rao-
tettiin ja suunnitteilla on jo 
seuraava suurempi projekti, 
joka on suunniteltu valmis-
tuvaksi 2014. Muista toimi-
joista Pudasjärven Näyttä-
mön ja SPR: n Pudasjärven 
osasto ovat olleet näkyväs-
ti esillä aikaisempien vuo-
sien esityksissä. Lastennäy-
telmiä valmistuu vuosittain 
useita, toimien ponnahdus-
lautana useille näyttämö-
taiteen parista ammatinkin 
saaneille henkilöille. Koulut 
ja kyläyhteisöt tuottavat jat-
kuvasti omia esityksiä, jo-
ten Pudasjärvi on varsin ak-
tiivinen näyttämötaiteen 
suhteen. Läänintaiteilijalta 
toivottiinkin apua suunnit-
telussa rakentamaan vahva 
kivijalka.

Vaikka tämän hetken ti-
lanne nähtiinkin pääsään-
töisesti positiivisena, nousi 
tilakysymys uhkatekijäksi. 
Esimerkiksi viime talvena 

Mukana Rissasen kanssa keskustelemassa oli myös kansalaisopiston suunnitteluopet-
taja Juha Holappa ja joukko innokkaita nuoria näyttämötaiteen harrastajia. 

Kuudetta kautta läänintaiteilija toimiva Jouni Rissanen 
iloitsi Pudasjärven aktiivisesta näyttämötaiteesta.

törmättiin tilanteisiin, jol-
loin kansalaisopiston tilois-
sa oli meneillään jopa kol-
met harjoitukset yhtä aikaa. 
Nyt näitten tilojen osalta val-
litsee epävarmuus ja tilojen 
kehittäminen on ollut py-
sähdyksissä useamman vuo-
den ajan. 

Meneillään olevista ja tu-
levista projekteista läänin-
taiteilija Rissanen mainit-
si kansainvälisen yhteistyön 

lisäksi Oulun Läänin Tai-
detoimikunnan olevan mu-
kana mm. vuoden päästä 
Kuusamossa järjestettävis-
sä Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan harrastajateatteri-
katselmuksessa. Vuosittain 
järjestettävä Hailuoto Teat-
terifestivaali on vakiinnut-
tanut paikkansa tapahtuma-
kartalla ja uutena projektina 
on alkamassa Kohti Tunte-
matonta, jonka tarkoitukse-

na on koota yhteen alueen 
harrastajat ja ammattilaiset. 
Läänintaiteilija aikatauluttaa 
tehtävänsä vuoden periodei-
hin ja pudasjärveläisten toi-
vomus olikin saada vuodelle 
2014 yhteistyöprojekti Rissa-
sen kanssa. (ts)
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Sarakylän koululla saatiin 
torstaina 6.9. kattava selvi-
tys Ylä-Kemijoen alueella 
19 vuotta toimineesta alue-
lautakunnasta ja sen toimin-
nasta. Hanketta oli saapu-
nut Sarakylään esittelemään 
aluesihteeri Meeri Vaarala 
Rovaniemen Ylä-Kemijoen 
aluelautakunnasta. Paikalle 
oli saapunut runsaasti asias-
ta kiinnostuneita kuulijoita. 

–Rovaniemen maalais-
kunta perusti vuonna 1993 
Ylä-Kemijoen aluelauta-
kunnan ensiksi nelivuoti-
seksi kokeilualueeksi. Mal-
li aluelautakuntatoimintaan 
varten saatiin Ruotsista. 
Ylä-Kemijoen alueella alue-
lautakunta on nyt toiminut 
kohta kaksikymmentä vuot-
ta ja siitä saadut kokemukset 
ovat olleet hyviä. Rovanie-
men kaupungin virkamiehet 
suunnittelivat vuonna 2011 
Ylä-Kemijoen aluelautakun-

Kylille oikeasti päätösvaltaa:
Alueellinen lähidemokratiamalli esillä Sarakylässä

nan lakkauttamista, mutta 
paikalliset poliitikot olivat 
asiasta eri mieltä ja nyt se on 
laajenemassa koko Rovanie-
men alueelle, kertoi Vaarala. 

Kun hallitus aikoo vähen-
tää kuntien määrää Suomes-
sa, Ylä-Kemijoen aluelauta-
kunta malli ja siitä saadut 
kokemukset on herättänyt 
yhä enemmän huomiota. 
Aluelautakuntien tarkoitus 
on siirtää valtaa, mutta sa-
malla myös vastuuta viras-
toista yhä enemmän kylille. 
Ylä-Kemijoen aluelautakun-
nassa on yhdeksän jäsentä, 
eli yksi edustaja joka kyläs-
tä. Edustajat valitaan kun-
kin kylän kyläkokouksessa. 
Kaupunginvaltuusto hyväk-
syy jäsenet kyläkokousten 
esitysten mukaisesti. Jokai-
sella jäsenellä on myös va-
rajäsen. Poliittisilla perus-
teilla ei aluelautakuntiin 
edustajia valita, vaan kukin 
kylä valitsee lautakuntaan 
oman edustajansa, jotka sit-
ten neuvottelee päättäjien 
kanssa. 

–On tärkeää että kyläläi-
sille annetaan oikeasti pää-
tösvaltaa. Suomeksi sanottu-
na toimielinten pitää saada 
päättää rahan käytöstä, mut-
ta samalla se tuo myös vas-
tuun rahojen käytöstä. Ylä-

Kemijoen aluelautakunta 
järjestää alueellaan perus-
opetuspalvelut, kuin myös 
liikunta-, kulttuuri-, nuori-
so- ja terveydenhuoltopalve-
lut, vastaa lapsiperheiden ja 
ikäihmisten palveluista sekä 
alueen kehittämistoimista. 
Rahat näiden palveluiden 
tuottamiseen aluelautakun-
ta saa sille budjetoidusta ra-
hasta.

Huomionarvoista on, 
että aluelautakunta voi os-
taa palveluitaan myös 
muualta kuin kaupungin 
tuotanto-organisaatiolta. Ti-
laajalautakuntana se voisi 
ostaa palvelunsa myös yk-
sityiseltä sektorilta tai sitten 
eri yhdistyksiltä, esimerkiksi 
seurakunnilta. Lautakunnat 
voi myös siirtää varoja re-
surssista toiseen tai yhdistää 
niitä, jos siten saadaan pa-
rempi rahoille parempi vas-

tike ja päällekkäisiä toimin-
toja voidaan näin karsia.

– Kun Aluelautakunta on 
lähellä asukkaita ja päätök-
sentekijät on kyläläisiä, jotka 
liikkuvat ja asuvat samalla 
alueella kyläläisten kanssa, 
niin he tietävät ihmisten tar-
peet ja ovat helposti lähes-
tyttäviä ihmisiä. Tietenkin 
aina raha-asioista ja etenkin 
yhteisistä raha-asioista pää-
tettäessä leimahtaa joskus 
naapurikateus ja joudutaan 
joskus käymään monetkin 
neuvottelut, mutta yleensä 
on aina sopuun päästy. Ja on 
huomionarvoista, että yhtä-
kään kertaa ei ole budjettia 
ylitetty.  Tällä Aluehallinto-
toiminnalla on kyetty säästä-
mään Ylä-Kemijoen alueella 
koulu ja tuottamaan tervey-
denhuoltopalvelut kyläläi-
sille ja saatu pidettyä kylät 
asuttavassa kunnossa. Tie-

tenkään meidän malli ei ole 
kaikille suoraan sopiva sa-
bluuna. Mutta säätämäl-
lä ja muuttamalla tätä mei-
dän kokemusta voi varmasti 
hyödyntää monessa kunnas-
sa ja kaupungissa. Tiedotta-
minen asioista on tärkeää ja 
siksi Ylä-Kemijoen aluelau-
takunta jakaa tiedotuslehtis-
tä jokaiseen talouteen, jossa 
selviää kulloisetkin hank-
keet ja asiat, selvensi Vaara-
la.

Esittelytilaisuuden jäl-
keen sai kysellä tarkentavia 
kysymyksiä epäselviksi jää-
neistä asioista ja paikalla vi-
risikin vilkasta keskustelua 

Aluesihteeri Meeri Vaarala 
esitteli Ylä-Kemijoen Alue-
lautakunnan työskentely- 
ja toimintaperiaatteita Sa-
rakylän koululla.

Jouni Puhakka Kerttu ja 
Kauko -hankkeesta avasi 
Sarakylän tilaisuuden.

Tiedotustilaisuus kiinnosti ihmisiä, ja esittelyn jälkeen virisikin vilkasta keskustelua.

Kuhmon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Matti Pääkkönen ja kylänkehittämis-
päällikkö Timo Niskanen saapuivat paikanpäälle Sarakylään kuulemaan Kairankuitu 
-hankkeen vaiheista ja keskustelemaan hankkeen projektipäällikkö Jari Jussilan kanssa.

Aluelautakuntamalli ja Kai-
rankuitu –hankkeen esit-
tely Sarakylän koululla toi 
Kuhmosta saakka kuulijoi-
ta. Paikalla olivat Kuhmon 
kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja ja laajakais-
tahankeen puheenjohtaja 
Matti Pääkkönen sekä kylän-
kehittämishankepäällikkö ja 
laajakaistatyöryhmän jäsen 
Timo Niskanen olivat saapu-
neet kuuntelemaan Aluelau-
takuntamallia ja Kairankuitu 
laajakaista hankkeesta.

– Meillä Kuhmossa ol-

Kuhmolaiset kiinnostuneita 
Pudasjärven laajakaistahankkeesta

laan samassa tilanteessa 
kuin täällä Pudasjärvellä. 
Nyt sattui niin hyvin, että 
saatiin tietoa Aluelautakun-
tamallista ja valokuituhank-
keesta samalla kertaa. Meil-
lä on päädytty samanlaiseen 
osuuskuntaratkaisuun ja esi-
tys kaupunginhallituksel-
le on jätetty. Nyt tultiin tän-
ne oppia ja mallia hakemaan 
siitä, kuinka täällä on toimit-
tu hankkeen kanssa ja mi-
ten sitä on viety eteenpäin. 
Pudasjärvellä on valokui-
tuhanke lähtenyt aikaisem-

min liikkeelle ja edennyt 
pitemmälle kuin meillä. Pää-
semme paljon vähemmäl-
lä miettimisellä kun saimme 
täältä hankeen vetäjiltä suo-
raa tietoa miten asian kans-
sa Pudasjärvellä on edetty. 
Myöhemmin tuli viesti, että 
kuhmolaiset olivat pääty-
neet Sarakylän reissun seu-
rauksena samanlaiseen mal-
liin valokuituhankkeensa 
kanssa kuin Kairankuitukin 
eli osuuskuntamalliin. (er)

aiheeseen liittyen. Paljon asi-
oita selvisi ja paikalla olijat 
olivat myönteisellä kannal-
la asian suhteen. Tilaisuu-
den perusteella jäi tuntuma, 
että Pudasjärvelläkin olisi 
tarpeen miettiä samoja asioi-
ta ja malli voisi toimia hyvin. 

Erkki Riihiaho

Oulun ensimmäinen kan-
sainvälinen lomailun ja mat-
kailun messutapahtuma 
Travel Expo järjestetään Ou-
luhallissa tulevana viikon-
loppuna 14.-16. syyskuuta. 
Messutapahtuman aukiolo-
ajat ovat; perjantaina 12-18 
ja la-su 10-17. Tapahtumas-
sa on raikkaasti esillä mat-
kailun ammattilaisten tarjo-

TRAVEL EXPO 2012 Ouluhallissa
amaa ohjelmaa, sekä muuta 
monipuolista ja informatii-
vista ajanvietettä kävijöille. 

Tapahtuman näytteil-
leasettajina toimii noin 150 
yritystä, jotka koostuvat 
muun muassa matkanjärjes-
täjistä, hotelleista, kylpylöis-
tä, lento- ja laivayhtiöistä, 
sekä matkakohteista Suo-
mesta, Baltiasta ja muualta-

Euroopasta. Travel Expon 
virallisia kumppaneita ovat 
Apollomatkat, Omenahotel-
lit, TallinkSilja ja Saariselkä.

Tapahtuman juontaji-
na toimii radiostakin tut-
tu Mika Kuki ja oululainen 
stand-up koomikko Zaani.

Ystävällisin terveisin, 
Suomen PRO

Perinteinen koko kansan lii-
kuntatapahtuma järjestetään 
maanantaina 17. 9. klo 11.30. 
Hirvaskosken koululla. Ta-
pahtuma liittyy Kansainvä-
liseen rauhanpäivään, jol-
loin veteraanijärjestöt ovat 
jo usean vuoden ajan jär-
jestäneet eri puolilla maata 
”Rauhanmarssi”-nimikkeel-
lä koko kansan liikunta-

Koko kansan liikuntatapahtuma
tapahtumia. 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.
Pudasjärven Sotaveteraa-

nit ry, Sotainvalidien Vel-
jesliiton Pudasjärven osasto 
ry, Pudasjärven Reserviup-
seerikerho ry, Pudasjärven 
Reserviläiset ry, Pudasjär-
ven Maanpuolustusnaiset 
ry, Koillismaan Rauhantur-
vaajat ry. 
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Rokuan kylpylähotelli
uudistanut tiloja ja palvelujaan
Palvelukeskukseen kerään-
tyi eri järjestöjen edusta-
jia torstaina 6.9. kuuntele-
maan myyntineuvottelija 
Anna-Maija Mustosen esit-
telyä Utajärvellä sijaitsevan 
kylpylähotelli Rokua health 
& span uusituista tiloista 
ja kaikista heidän uudiste-
tuista palveluista sekä kyl-
pylätoiminnasta. Esittelijän 
kutsujana oli tällä kertaa Pu-

dasjärven Reumayhdistys. 
Lisäksi paikalle oli kutsut-
tuina Pudasjärven Eläkeläis-
ten yhdistys, Pudasjärven 
Sydänyhdistys ja Eläkeläi-
set ry. 

Mustonen antoi kattavan 
tietopaketin Rokuan palve-
luista, kursseista ja kuntou-
tuksista sekä siitä kuinka 
niille haetaan. Hän sivusi ja 
neuvoi myös Kelan kautta 
kuntoutuksiin hakeutumista 
ja että myös eläkeläisillä on 
mahdollisuus kuntouttaa it-
seään Kelan kautta. 

Pudasjärven Palvelukeskuksessa oli eri järjestöjen edus-
tajia kuuntelemassa Rokuan kylpylätoiminnan esittelyä. 

Tapahtuman toteuttajat yhteiskuvassa. Kutsujana Lin-nea Manninen Pudasjärven Reumayhdistyksestä ja esit-telijänä Rokua health&span myyntineuvottelija Anna-Maija Mustonen. 

Aisti hiljaisuus ja voi 
hyvin
Rokuan kylpylähotelli sijait-
see keskellä upeaa luontoa 
Geoparkin sydämessä. Sulan 
maan aikana Rokuan maas-
toissa voi ihailla silmänkan-
tamattomiin asti ainutlaatui-
sia jäkäläkankaita. Ohjatut 
retket sekä omatoimiset pa-
tikoinnit eri pituisilla mer-
kityillä reiteillä avaa aistit 
luonnon ihmeellisyyksiin. 
Rokualla on myös maasto-
pyöräreittejä. Talvella on 
käytettävissä huskysafarei-

ta, lumikenkäretkiä, pilkki-
mistä ja tietenkin hiihtola-
tuja.

Jokaiselle vuodenajalle 
on tarjolla uusia elämyksiä 
ja monipuolisia tapahtuma-
viikonloppuja.

 - Uudistunut Rokua 
health&spa tarjoaa vierail-
lensa monipuoliset mah-
dollisuudet ryhmälomalle. 
Hemmotteluosasto Spasta 
voi ostaa ihania hoitoja ja 
monipuolinen kuntosali so-
pii kaikenikäisille kuntoi-
lijoille. Viihtyisät, uusitut 
hotellihuoneet, maistuva lä-
hiruoka ja viihteelliset il-
taohjelmat mahdollistavat 
onnistuneen loman. Myös 
liikuntaesteiset on meil-
lä otettu kaikkialla huomi-
oon. Lapsille on oma Hertan 
Maailma, joka tarjoaa mo-
nenlaista toimintaa perheen 
pienimmille, esitteli Musto-

nen monipuolista tarjontaa 
Rokuan kylpylässä.

- Meillä on myös tarjolla 
erilaisia palvelukonsepteja 
sekä erikokoisia tilaratkaisu-
ja perheen kaikenlaisille juh-
lille, jolloin tapahtumasta tu-
lee ikimuistoinen.

- Rokua Spa on keidas 
rentoutumista ja hemmot-
telua kaipaaville uusittui-
ne, esteettisesti rauhallisine 
tiloineen. Hoidot ovat niin 
suosittuja, että niihin on aina 
varattava aika etukäteen, 
opastaa Anna-Maija Musto-
nen ja kiteyttää lopuksi ren-
toutumisen merkitystä sekä 
henkisen että fyysisen hy-
vinvoinnin turvaamiseksi.

Päätteeksi Rokua 
health&spa tarjosi kaikille 
hyvät pullakahvit – lähilei-
pomon tuotteita tietenkin.

Terttu Salmi

Kaupunginhallituksen ko-
kouksessa tiistaina 4.9. 
keskusteltiin sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestä-
missopimuksen muutokses-
ta, joka koskee Yläkartanon 
toimintaa. Uudistetussa Ylä-
kartanossa järjestettäisiin ko-
tihoidolla tuettua yhteisöllis-
tä senioriasumista ja samalla 
toiminta otetaan kuntayh-
tymän omaksi toiminnaksi. 
Muutos noudattaa sekä Pu-
dasjärven perusturvan pal-
velujen järjestämissuun-
nitelman periaatteita että 
kaupunginvaltuuston hy-
väksymän talouden tasapai-
notussopimuksen linjauk-
sia. Lisäksi muutos parantaa 
ikäihmisten palveluita ny-
kysuositusten mukaisesti. 
Paljon palvelua tarvitsevat 
vanhusasiakkaat hoidetaan 
ensisijaisesti Kurenkartanos-
sa ja Hoiva-Lakkarissa sekä 
muissa tehostetun asumis-
palvelun yövalvonnallisissa 
ryhmäkodeissa. Tarvittavat 
asiakasvaihdot tehdään hal-
litusti ja kohdennetusti.

Kokouksessa myös kuul-
tiin raportti vuoden 2012 ta-
lousarvion tammi-kesäkuun 
toteutumasta, johon kuului 
myös muiden muassa toi-
mialakohtaiset raportit. Li-
säksi Pudasjärven kaupunki 
päätti sitoutua Iijoen kalatie 
II –hankkeen rahoitusohjel-
maan.

Edellisessä kaupungin-
hallituksen kokouksessa va-

Yläkartanon
toimintamuutos
parantaa ikäihmisten 
palveluita

littiin vaalilautakuntien ja 
vaalitoimikuntien jäsenet. 
Vaalilautakunnan varapu-
heenjohtajaksi valittu Mar-
ja-Leena Tykkyläinen toimi 
myös keskusvaalilautakun-
nan varajäsenenä, jolloin 
ei ole suositeltavaa toimia 
vaalitoimikunnassa. Tykky-
läinen sai pitää paikkansa 
vaalilautakunnassa, mutta 
hänen varajäsenyytensä kes-
kusvaalilautakunnassa siir-
rettiin Kari Laakkoselle.

Opetus- ja sivistysjohta-
jan virka pitäisi täyttää mah-
dollisimman nopeasti, sil-
lä Juha Vallalle myönnettiin 
ero virasta 1.11.2012 alka-
en. Valta on jo jäänyt pois 
tehtävästä pitämättömien 
vuosilomien vuoksi. Kau-
punginjohtajalle annettiin 
tehtäväksi käynnistää viran 
täyttöprosessi siten, että toi-
menkuvaa ja nimikettä voi-
daan laajentaa myöhemmin 
sivistys- ja palvelujohtajaksi.

Kaupunki järjestää huu-
tokaupan tarpeettomak-
si jääneestä tavarasta 27.9. 
klo 10 alkaen teknisen toi-
men hallin takapihalla. Huu-
tokaupasta ilmoitetaan pai-
kallislehdissä ja internetissä 
myös lähempänä tilaisuutta. 
Kaupattavana on kaupungin 
eri kohteista vapautuneita 
kalusteita ja irtotavaraa, jot-
ka ovat tällä hetkellä varas-
toituna teknisen toimen hal-
liin. (jk)

Oulun seudun ammatti-
opisto järjesti Syysmark-
kinat lauantaina 8.9. Am-
mattiopiston pihapiirissä. 
Mukana oli paljon uutta ja 
paljon vanhaa, sekä kenties 
jotakin lainattuakin. Yleisön 
mielestä erittäin piristävää 
olivat uudet ideat, kuten pe-
räkärrykirppis ja apuväline-
esittely. Yhtä videoesitystä 
lukuun ottamatta kaikki oli 
tällä kertaa sijoitettu pihapii-
riin ja sisätiloissa alakertaan. 
Näin huonommin liikkuvat-
kin pääsivät joka paikkaan 
tutustumaan. Kuitenkin jäl-
leen peräänkuulutettiin 
syysmarkkinoilla syksyn sa-
toa, jota oli saatavilla tällä 
kertaa minimaalisen vähän.

Lasten viihtyvyyteen oli 
satsattu paljon. Tarjolla oli 
poniratsastusta, temppu-
rataa, lasten musiikkia jota 
esittivät Mamma ja Mesi-
kämmen sekä Basso-Bossu. 
Musiikin tahdissa yleisön 
leikittäjinä toimivat avusta-

Uusia tuulia Syysmarkkinoilla

jat Iida ja Rebekka.
Kuntavaalien alla myös 

eri puolueet olivat esillä 
markkinoilla. Perussuoma-
laisten teltalla iloittiin siitä 
että lapsiperheet pysähtyvät 
keskustelemaan kaikenlai-

Sarakylästä lähtöisin olevat, Ruotsissa asuvat Matti Ke-
tola ja Ainu Saarijärvi tulivat markkinoille peräkärrykirp-
piksen kanssa. Marja Laurila löysi itselleen uuden jau-
holaarin. 

Perinteinen huutokauppa on aina yleisön suosiossa.

sista ajatuksistansa. Keskus-
tapuolueen teltalla oli halu 
olla näkyvillä ja ottaa opiksi 
ihmisiltä tullutta palautetta 
sloganilla: ”Meillä ei kaupa-
ta muuta kuin keskustelua”.

Suun sai makeaksi sisä-

tiloissa komeilla munkeilla 
ja juomisilla tai tunnelmal-
lisesti kodassa räiskäleillä ja 
nokipannukaffeilla. Ruoka-
la tarjosi tuhdin lounaan ja 
pikkunälkään sai ostaa gril-
limakkaroita.

Päivä huipentui huuto-
kauppaan, joka keräsi paljon 
markkinaväkeä. Tavaraa-

kin oli tarjolla runsaasti, eikä 
meklarina toiminut prosessi-
puolen opettaja Juha Jurmu 
turhaan vitkastellut nuijies-
saan tavaroille uusia omis-
tajia.

Markkinapäivän päät-
teeksi arvottiin Kontiotuot-
teen grillikatos, jonka olivat 
koonneet ammattiopiston 

saha- ja prosessiteollisuu-
den 1. vuosikurssin oppilaat. 
Grillikatos meni tällä kertaa 
Aila Pertulle naapuripitä-
jään Ranualle. 

Markkinapäivän kruuna-
si aurinkoinen syyssää, joka 
keräsikin markkinoille run-
saasti väkeä. (ts)
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Kokoonnuimme perjantai-il-
tana 7.9. Keskustan Siuruan 
paikallisyhdistyksen kun-
tavaalitilaisuuteen Virtalan 
koululle. Väkeä tuli pikku-
hiljaa todella mukavasti. Ta-
lon isäntä Matti tarjosi tu-
lokahvit. Tilaisuus alkoi 
juhlasalissa kun kello lä-
hestyi seitentä. Osaston pu-
heenjohtaja Jukka Kuha ava-
si tilaisuuden, jonka jälkeen 
virityimme laulamaan sei-
saaltaan Maakuntalaulua. 
Vaalipäällikkömme Urpo 
Puolakanaho antoi tilanne-
katsauksen ehdokastilan-
teesta. 

Ehdokkaiksi lupautu-
neet esittelivät itsensä. Hilk-
ka Parkkisenniemi ja Hannu 
Hiltula epäilivät osaamis-
taan ja ehdokkaaksi alka-
mistaan, mutta Kerttu piti 

Keskustapuolueelle 
uusia ehdokkaita

molemmille omat kannus-
tuspuheenvuorot. Yleisökes-
kustelu oli myös heitä kan-
nattamassa aplodien kera 
ja näin Hilkka ja Hannu al-
lekirjoittivat heti ehdokas-
suostumukset. Toivotimme 
heille ja kaikille ehdokkail-
le vaalimenestystä ja onnit-
telut. Ilta jatkui kunnallis-
järjestön puheenjohtaja Mari 
Kälkäjän selostuksella järjes-
tötyöstä sekä kaupunkimme 
tulevan vaalikauden tärkeis-
tä asioista. 

-Valtuustoryhmätyösken-
telyyn ja ryhmäkokouksiin 
osallistuminen on tärkeä ja 
ehdoton asia. Tällöin pysyy 
asioista ajan tasalla ja tietää 
mistä päättää! 

Rakhauella entinen valtuutettu 
Kerttu Simu (ent. Vengasaho)

Miksi kannattaa mielestäni olla keskustalainen?

1) Voitte luottaa siihen, että Keskustan arvopohja on kestävä 
hyvän elämän hyväksi.  

2) Kunnilla ja kaupungeilla on keskeinen paikka kehitystyössä. 
Teemme kaikkemme, että ihmisillä on työtä ja toimeentuloa 
kotiseuduilla mahdollisuuksien mukaan. 

3) Ei ole suurta intoa lähteä kuntavaaleihin mukaan. Siihen on 
osasyynä nykyisen hallituksen politiikka, joka ei tue syrjäseu-
tuja selviytymiseen. 

Siis emme menetä uskoa kotiseutumme tulevaisuuteen. Siksi 
vetoan teihin rakkaat pudasjärveläiset: 
Lähdetään yhdessä kehittämään
kotikaupunkiamme vastuullisesti. 
Ilmoittaudu heti Suomen Keskustan 
ehdokkaaksi, vaalipäällikkö 
Urpolle 0400 151 687.

Kerttu Simu

Syksyn aikana Pudasjär-
ven mhy suorittaa lentolan-
noituksia Hetekylän alu-
eella noin 100 ha kokoiselle 
alueelle. Lannoituksessa on 
tarkoitus levittää suomet-
siin tuhkaa noin 400 000 ki-
loa. Suunnitelmissa on, että 
lannoituskohteita saataisiin 
enemmänkin tehtyä samalla 
kertaa. Ongelmana on tällä 
hetkellä Kemera rahoituksen 
vähyys. Suometsien terveys-
lannoituksien taloudellinen 
kannattavuus on kuiten-
kin niin hyvä, että isännän 
omarahoitteisena hankkee-
na toteutettunakin sijoitus 
maksaa itsensä pois noin 10 
vuodessa. Tämän jälkeen 
lannoitus tuottaa voittoa vie-
lä yli 20 vuoden ajan. Lento-
lannoitettavan kohteen tulisi 
olla noin kilometrin, kahden 
päässä koneen laskeutumis-
paikasta ja vähintään 20 ha 
kokoinen että sen lannoitus-
kustannukset ei nousisi koh-
tuuttomiksi. Tästä johtuen 
usean isännän yhteishank-

Lentolannoituksia
tulossa syksyn aikana

keet ovat kannattavuudel-
taan parhaimpia.

– Kopterin käytöstä veloi-
tetaan lentotuntien mukaan 
ja mitä kauempana kohteet 
on laskeutumispaikasta, sen 
kalliimmaksi se tulee. Yleen-
sä homma ei kaadu siihen 
etteikö laskeutumispaikkaa 
saada tarpeeksi lähelle. Mut-
ta tuo Kemera rahoitus tuo 
nyt ongelmia toteutuksien 
suunnitteluun ja on ynnäil-
ty että lannoitus tulisi mak-
samaan omilla kustannuksil-
la lennettäessä noin 400-500 
euroa hehtaarille. Mutta lo-
pulliset lannoitettavien alu-
eiden pinta-alat ja kustan-
nukset selkenevät syksyn 
kuluessa. Lisätietoja tuhka-
lannoituksesta ja vireillä ole-
vista hankkeista saa mhy:n 
alueneuvojilta. 

Erkki Riihiaho

Jutussa olevat tiedot saa-
tu toiminnanjohtaja Tuomas 
Pihlajalta

Maakuntakaavan julkais-
tu luonnos mietityttää ja he-
rättää kysymyksiä maan-
omistajissa ja Pudasjärven 
Metsänhoitoyhdistykses-
sä. Kyseisessä kaavassa suu-
rimmat suojeluvaraukset on 
tehty Utajärven, Muhoksen 
ja Pudasjärven alueille.

 Pudasjärveltä on esitetty 
yksityisten ja valtion maita 
suojeltavaksi yhteensä 8500 
ha. Määrä on hyvin merkit-
tävä lisäys jo olemassa olevi-

Uusi Maakuntakaavaluonnos mietityttää 
Metsänhoitoyhdistyksessä

en kohteiden lisäksi. Luon-
noksessa on esitetty myös 
ojitettuja ja metsittyneitä 
kohteita suojeltavaksi.

– Kyllä tähän täytyy kan-
taa ottaa ja toimenpitei-
tä tämä asia vaatii. Osaan 
maanomistajiin ollaan asi-
an tiimoilta oltu jo yhteydes-
sä ja loputkin kuullaan tässä 
asiassa vielä. Sen lisäksi että 
maata menee suojeluun voi 
ongelmia tulla myös uusien 
suojelumääräyksien myötä. 

Ongelmia voi aiheutua suo-
jelualueiden liepeillä muun 
lainsäädännön mukaises-
sa lupaharkinnassa, esimer-
kiksi tienrakennuksessa, 
pellonraivauksessa tai met-
säojituksissa, kertoi toimin-
nanjohtaja Tuomas Pihlaja. 

 Luonnoksen myötä soilta 
menee myös turvetuotanto-
oikeus. Osalle maanomista-
jista tämä on tärkeä ja hyvin 
myönteinen asia. Osa taas 
haluaa hyödyntää soitaan. 

Samoin kuin tuulivoimaloil-
le ja rakennuspaikoille on 
varattu omat alueensa luon-
noksessa. Yhteensä koko 
asia kaikkine haaroineen on 
niin pulmallinen kokonai-
suus, että maanomistajia on 
Pihlajan mielestä nyt kuulta-
va tarkalla korvalla ja Metsä-
hoitoyhdistys joutuu esittä-
mään oman, maanomistajien 
kuulemisesta muodostu-
neen kannanoton asiaan. (er)

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sessa ratkottiin karaokemes-
taruus lauantaina 1.9. Lop-
pukilpailuun oli selvittänyt 
tiensä 15 kilpailijaa, joista 
mestariksi lauloi Niilo Lei-
viskä Tyrnävältä. Hän sai 
kunnian lisäksi palkinnok-
si ensi kaudeksi vapaalipun 
Jyrkkäkosken tansseihin ja 
kaikki kolme parasta saivat 
SM-maastokisojen paidat. 
Toiseksi parhaana palkittiin 

Jyrkkäkosken 
karaokemestari

Niilo Leiviskästä

Kilpailun kolme parasta oikealta Niilo Leiviskä, Sinikka Pätsi ja Tanja Vähäkuopus. 

Sinikka Pätsi Kuusamosta ja 
pudasjärveläinen Tanja Vä-
häkuopus oli kolmantena. 

Yleisö sai kuunnella esi-
tyksiä ja monet siirtyivät 
parketille tanssimaan viih-
dyttävän tanssimusiikin tah-
dissa. 

Karaokekisan vetäjä-
nä toimi, kuten koko kesän 
ajan, Martti Huttunen Ma-
ran karaokesta. Tuomarei-
na toimivat tangokuninga-

tar Arja Sipola, tähtiartisti 
Riitta-Liisa Hyrynkangas ja 
rokkarina kuuluisuutta saa-

nut Maija Paukkeri. He neu-
voivat viimeisenä finaalis-
sa kuudelle laulaneelle, että 
esiintymiseen kannattaa 
kiinnittää huomiota. Kisan 
tasoa tuomarit luonnehtivat 
korkeaksi ja kilpailijoiden 
esiintymisiä hienoiksi. Lo-
puksi ennen palkintojen ja-
koa tuomarit lauloivat kukin 
yhden kappaleen. ersityksis-
tä kuuli, että he ovat todella 
ammattilaissolisteja.

Pudasjärven Urheilijoi-
den puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo kertoi, että kara-
okekisa oli uutta tänä kesänä 
Jyrkkäkoskella. Kisa sai siinä 
määrin suosiota, että käytän-
töä tullaan jatkamaan myös 
ensi kesänä, tosin jotain uut-
ta kilpailuun kehittäen. 

Heimo Turunen

Kilpailun tuomarina toiminut Arja Sipola haastattelemas-
sa kisan voittajaa Niilo Leiviskää.

Laulajat odottamassa 
omaa esiintymisvuoroaan.
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Syötteen alueen majoitusvälitys Ohjelmapalvelut

Puh. 040 777 1800, 040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi

alk 115,-/huoneisto, 
220,-/ viikkoRuskatarjous 2 vrk

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

Romekievarintie 1, 93280 Syöte, p. 044 083 8668

Elintarvikkeet, matkamuistot, tuliaiset ...

Avoinna ark klo 9-20 ja su klo 9-18.

Omppu lähikauppa, kahvio, matkamuistomyymälä, tekstiililiike, Lääkekaappi, Veikkaus, Matkahuolto-
asiamiespiste, Syötteen Posti, Alkon tilauspalvelupiste, INFO-piste, Syötteen avainpalvelupiste ja nettipalvelu

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Ryhmille savusaunomiset & huskytarhavierailut

mm. hieronnat, aromahieronnat
Omaan hyvinvointiin

Hyvää mieltä, lämpöä ja rentoutusta syksyyn!

www.syotteenerapalvelut.fi

Johanna 0400 604772
Janne 050 528 6441

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. 08-838 105
0400 302 910

Lomatontteja myy-
tävänä Kelosyötteen 

alueelta!

• majoituspalvelu • saunatupa • savusauna 
• luxus poreallas • ratsastusmahdollisuus

Palvelut:

Jelena puh. 040-5057096
Ensio puh. 0400-677110

KARSIKKOLAMMENTIE 5 93280 SYÖTE

hakamajat@gmail.com

Teerelän mökit  
p. 0400 673 709 
info@teerelanmokit.net   

Perjantaina 
Luontokeskuksessa: vaihtuvan näyttelyn avajaiset Luontokeskuksella klo 
18.00. Näyttelyn nimi  ”Värein leikkiä luonnossa”  Taiteilija Anni Tuovinen.
Hotelli Iso-Syötteellä: 18-21 kestävyys seminaari
Safaritalolla: 19:30-20:30 luento hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Johan-
na Määttä

Lauantaina
SyöteResort Caravanissa Ruskatreffit koko päivän
Ruskamarkkinat klo 10-14 
 •Mukana; Rintajoupin autoliike asuntovaunut ja -autot
 •Ojan Rauta, moottorikelkat ja mönkijät
 •Nuorisotilassa myyjiä joka lähtöön
Luontokeskuksessa ilmaiset opastetut kierrokset pysyvään 
näyttelyyn Lastuja Selkosilta klo 10 ja 13

Huippukymppi juoksutapahtuma  
www.huippukymppi.fi
 10.00  Kisakanslia avautuu   
 11.00  kunniakierrostapahtuma  
 12.30  T/P 11 v. ja 13 v. 2 km:n juoksu 
 13.15  Siirtyminen lähtöpaikalle  
 14.00  HUIPPUKYMPIN Startti   
10 km 
 M, M40, M45, M50, M55, M60, M65, Mkunto, 
 N, N40, N45, N50, Nkunto, Nsauvakävely
5 km 
 M17, N17, P15, T15, M/N sauvakävely

Ohjattu kevyt sauvakävely 
14:30 Safaritalolta Johanna Määttä, 
Raisa-huskyn ruskaretki huipun luontopolulla 
16:00 Metsähallitus, opastettu luontopolku Iso-Syötteen huipulla
Luppovesi palaa klo 18-21 
• Myytävänä limukkaa, kahvia, pullaa,  makkaraa ja pikkupurtavaa • Imi-
taattori Ari Kettukangas viihdyttää  • Esittelyitä mm. Metsähallitus •Tikan 
heittoa ja leikkimielisiä kilpailuita. • Lasten ongintakilpailu ja kasvomaala-
usta • Melontaa ja soutelua • Kokon sytytys ja ilotulitus 
Ravintolaohjelmaa 
Pärjänkievari: Pe Sami Pilvilä, La Ruskakaraoke-kisat 
Hotelli Iso-Syöte: Pe Disco ja karaoke snapsibaarissa, 
La MEIJU SUVAS & Disco snapsibaarissa

OHJELMA

RUSKAVIIKONLOPPU
SYÖTTEELLÄ 21.-22.9.2012!!!  

Soita ja varaa 
oma vuorosi - pian! 

Nauti tunnelmallisista syysilloista
lämpimässä kylpytynnyrissä omalla kotipihallasi

Puh. 040-960 3058

Palvelemme Pudasjärvellä Syötteellä

www.luontoon.fi/syote   www.retkikartta.fi   yhteiso.luontoon.fi

Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat:
www.luontoon.fi/tapahtumat

Tapahtumat:
21. – 22.9. Syötteen Ruska –viikonlopun aikana lauantaina 22.9. ohjelmaa 
myös Syötteen luontokeskuksessa.
13.10. Lasten tapahtumapäivä
19. – 25.10. Lasten luontoviikko

Vaihtuvat näyttelyt:
5. – 16.9.  “Yhteinen perintömme – 
matka halki kansallispuistojen”, 
Tea Karvisen luontovalokuvia
21.9 – 26.10.  “Värien leikkiä luon-
nossa”,  Anni Tuovisen luontoaiheisia 
maalauksia
27.10. Eteenpäin “Jää, vesi ja lumi”, 
Kerttu Karjalaisen valokuvia

Syötteen luontokeskus  Erätie 1, 93280 Syöte
Puh: 0205 64 6550, Fax. 0205 64 6551
syote(at)metsa.fi
Avoinna: 22.6.–28.10.2012 joka päivä klo 10–17
29.10.–31.12.2012 ti–la 10–16 (Suljettu 24.–25.12)

15.9 Romeot
Karaoke & disco Snapsibaarissa

22.9. Meiju suvas
Karaoke & disco Snapsibaarissa

29.9  Crystal
Karaoke & disco Snapsibaarissa

Hotelli iso-syötteen 
syyskuun tanssit

puh . 040 7654 202
www.atenmokit.fi

Majoitu Kelosyötteellä
kelomökeissä tunturi-

lammen rannalla.

Uniikkikoruja!!!

PUDASJÄRVI

Sähkötie 1 Pudasjärvi 
puh. 020 789 0450
ark. 8-21, la 8-18

MUKAVASTI MATKAN VARRELLA

Ilmoittautumiset 13.9. mennessä 
pekka.lindval@pp.inet.fi 

Sorasyöte sunnuntaina 16.9. 
Maastopyöräilytapahtuma

Varaa muonituspalveluun 5 € ja 
peseytymiseen ja ruokailuun 15 €.

Syötteen kyläkauppa Ay

Näköalatie 1215 Syöte, p. 044 032 2652
Pizzeria-kahvila, Syötekyläntie 1257, p. 044 344 8558

VAnhAnAjAn Perinteinen SekAtAVArAkAuPPA
• Päivittäistavarat • Polttoaineet, polttopuut • Rautakauppatavaraa  • Auto- 

ja kelkkatarvikkeet • Asusteet • Matkamuistot • DVD-vuokraus  • Veikkaus

Polttoaineautomaatti 24h seteli/kortti
Ma-La 9-21, Su 10-18 / kesäaikana Ma-La 9-19, Su 10-15

Pudasjärven Matkailu Oy
puh. 08-823400

Romekievarintie 1 • 93280 Syöte
keskusvaraamo@isosyote.fi

nettivaraukset 24h • www.syote.net

Tiedustelut ja varaukset: Hotelli Pikku-Syöte, puh. 08 815 4000 tai myynti palvelu@pikkusyote.fi

SyöteCaravan, Pärjänkievari ja Romekievari ovat
nyt osa SyöteResort -palvelukonseptia, tervetuloa!

Palvelemme pe ja la 11-02 (keittiö 11-22) ja su 11-15.
Pe ja la Legendassa Karaoke-karkelot klo 21 alkaen.

Caravanin talvipaikat varataan nyt, 
myös viikonloppupaikkoja!

P. 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi

Pärjänkievari palvelee jälleen viikonloppuisin pe-su

Varaukset ja tiedustelut 0400 499 215

RUSKATREFFIT CARAVANISSA 21.-23.9.
KYSY MYYNTIPAIKKOJA!



10 11nro 37PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.9.2012 12.9.2012nro 37 

jalavan kauppa

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski • Puh. 08-841 005
ari.jalava@jalavankauppa.inet.fi • www.jalavankauppa.net

Perinnevaatteita, kalastus– ja metsästystarvikkeita, erävaatteita, kenkiä sekä muodikkaita 
naisten vaatteita. Aitoja 1930-50 –lukujen naisten vaatteita. Mekkoja, takkeja, korsetteja ym.

Kuntien rajat vain 
kartalle vedettyjä viivoja
Kuntien rajoilla ei ole ollut koskaan suurtakaan merkitystä ihmisten kanssakäymi-
sen kannalta. On toki tiedetty että se ja se paikka on toisen kunnan tai pitäjän alu-
eella, mutta siihenpä sen vaikutus on sitten jäänytkin, ja yhteydenpito on jatkunut 
entiseen malliin. Siksipä Syötteen alueen ja Taivalkosken yksityisten ihmisten ja 
yrittäjien välinen yhteistyö ja kanssa käyminen on ollut luontevaa iät ja ajat, ja jat-
kuu edelleen luoden hyvää kasvupohjaa myös tuleville yhteisille touhuille. 

MARKET
Talonpojantie 1 Taivakoski
Puh. (08) 841 572
jarkko.jokipera@k-market.com
www.k-market.com

Palvelemme 
ma-pe 8-21, la 8-21, su 11-21

TAIVALTORI

Taivalkosken Eläinlääkärinä toimiva Sauli Holmström 
on nähnyt virkauransa karjatalouden murroksen hyvin 
läheltä. Hirvaskoskelta kotoisin oleva Sauli Holmström 
valmistui -81, toimi vakituisena eläinlääkärinä Savukos-
kella 81-89 välisen ajan ja muutti Taivalkoskelle -89. Sil-
loisena toiminta-alueena oli Taivalkoski, Pudasjärvi ja 
Ranua. Pudasjärvi kuului 15 vuotta Holmströmin piiriin 
ja kaikki tilalliset tuli Pudasjärveltä hyvinkin tutuiksi.

 – Silloin karjaa oli jokaisessa kylässä ja liki jokaises-
sa talossakin. Vuorokautiset ajomatkat ja työpäivät saat-
toivat venyä hyvinkin pitkiksi. Lehmien sairaudet olivat 
siihen aikaan yleisimmät eläinlääkäriä työllistävät työ-
tehtävät.

Nykyisenä toiminta alueena Holmströmillä on Tai-
valkoski. Kuusamo. Posio. Vaikka karjatiloista on lopet-
tanut kolme neljäsosaa, eli Taivalkosken 180 karjatilasta 
on jäljellä enää 40, niin nautojen pääluku on pysynyt ku-
takuinkin samana.

– Tämä johtuu siitä että tilojen navetat ja karjaluvut 
on suuremmat nykyisin. Vaikka navettakoot on kasva-
neet niin silti esimerkiksi tulehdustaudit ei leviä nave-
toissa lehmästä toiseen yhtään sen enempää kuin en-
nenkään, paremminkin päinvastoin. Mutta huolella on 
tietenkin oltava. Taivalkosken karjatilat on pakkaantu-
nut suurimmalta osalta Tyrävaara, Kosto, Metsäkylä 
alueelle.

 Eläinlääkärin työtä lisäävät nykyisin porojen loishoi-
dot ja lihantarkastukset sekä lemmikkieläinten erilaiset 
hoidot ja leikkaukset, joita hän sanoo tekevänsä mielel-
lään.

 Holmström osti vuonna 2005 Iso-Syöte Auto ja Ren-
gas liikkeen joka on työllistänyt 3 miestä.

– Tekniikka ja autot on kiinnostaneet aina ja kun ti-
laisuus tuli niin en malttanut olla ostamatta. Liikkees-
sä korjataan ja huolletaan kaikkia moottoriajoneuvoja 

sekä pienkoneita. Rengasmyynti on myös huomattava 
osa liiketoimintaa. Korjaamossa on nykyaikaiset laitteet 
autojen vikakoodien lukemiseen ja vikojen hakemiseen. 
Kaikki asentajat ovat käyneet autosähköasentajan koulu-
tuksen. Ei voi sanoa etteikö nykyiset autot olisi parempia 
kuin ennen vanhaan jos lasketaan vuotuiset ja auton elin-
ikäiset ajokilometrit yhteen. Sähkö- ja erilaisia tietokone-
vikoja nykyisissä autoissa on, mutta nekin viat alkavat 
olla jo vähentymään päin ja ne tunnistetaan hyvillä tie-
tokonetestereillä.

Holmströmin perheeseen kuuluu vaimo Ulla, neljä 
poikaa sekä neljä tyttöä sekä lukuisat perheeseen kuu-
luvat pienet ja hieman suuremmat lemmikkieläimet. 
Holmström huolehtii kunnostaan päivittäisillä hiihto- ja 
kävelylenkeillä ajokoiransa kanssa. Kerran viikossa on 
1-3 tunnin kovempi hiihto- tai juoksulenkki. E.R

Juha Virkkunen
Syötetie 9
93400 Taivalkoski
gsm 0400 261 253

Meillä kohtaat mennyttä ja nykyaikaa lupsakkaan tarinoinnin muodossa ja tu-
tustua poronhoitoon, voit ajaa porolla tai jopa traktorilla, osallistua vuoden-
ajan mukaan talon töihin, myös porohommiin isännän mukana, nauttia talon 
pirtissä kahvit savuporovoileivän kera, nälän yllättäessä myös porokäristyksen 
tai poronlihavellin vahvistamana. Teemme kalastus- ja luontoretkiä tilan ja seu-
dun alueella oleviin luontokohteisiin ja käydä tilalla olevassa suuressa kodassa 
keittämässä avotulella kahvit ym. ja seurata mm. teeren soidinta keväällä.

Palvelen teitä suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksan kielillä.

VIRKKUNEN

Tavoitat meidät Taivalkosken ja Iso-Syötteen 
hotellien ja ohjelmapalveluyritysten kautta 
ja tietysti suoralla yhteydenotolla.

Eläinlääkärinä maaseutumurroksen aikana

Pudasjärven 4H- yhdistyksen ja Syötteen luontokeskuk-
sen lauantaina 8.9. yhdessä järjestämä opastettu sieni-
retki sai ruokasienistä kiinnostuneet ihmiset liikkeelle 
ja ilmoittautumaan mukaan.  Osallistujia olisi ollut run-
saasti enemmän kuin mitä nyt mukaan sopi. Retkellä op-
paina toimivat kauppasienineuvoja Anne Leinonen Ou-
lusta, Tiina Salonpää Pudasjärven 4h- yhdistyksestä. ja 
luontokeskuksesta luonto-opas Eeva-Liisa Kanniainen.

Seuraava tapahtuma Syötteen luontokeskuksessa 
on lauantaina 13.10. Kyseessä on Taivalkosken kun-
nan Naperoviikon ja luontokeskuksen retkipäivä lap-
sille. Tilaisuuteen on järjestetty linja-autokyyditys 
lapsille ja vanhemmille Taivalkoskelta luontokeskuk-
seen ja takaisin. 

Anne Leinonen, Eeva-Liisa Kanniainen ja Tiina Sa-
lonpää järjestelemässä sieninäyttelyä kuntoon.

Retkipäivä lapsille

Sieniretkijuttu seuraavalla sivulla kokonaisuudessaan

Lähellä Syötettä - Palvelemme Taivalkoskella
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Pudasjärven 4H- yhdistyk-
sen ja Syötteen luontokes-
kuksen lauantaina 8.9. yh-
dessä järjestämä opastettu 
sieniretki sai ruokasienistä 
kiinnostuneet ihmiset liik-
keelle ja ilmoittautumaan 
mukaan.  Osallistujia olisi ol-
lut runsaasti enemmän kuin 
mitä nyt mukaan sopi. Ret-
kellä oppaina toimivat kaup-
pasienineuvoja Anne Leino-
nen Oulusta, Tiina Salonpää 
Pudasjärven 4h- yhdistyk-
sestä. ja luontokeskuksesta 
luonto-opas Eeva-Liisa Kan-
niainen.

 Pudasjärven 4H- yhdis-
tys järjesti sieninäyttelyn ja 
asiantuntemuksen paikalle. 
Luontokeskus järjesti puit-
teet ja markkinoinnin. Edel-

Sieniretkestä tuli suosittu

Kauppasienineuvoja Anne 
Leinosella riitti neuvotta-
vaa vanhassa kuusimet-
sässä viihtyvissä sienila-
jeissa

lisellä viikolla käytiin Salon-
pään kanssa katselemassa ja 
suunnittelemassa reittiä ja 
maastoa valmiiksi. Kanniai-
nen kertoo etukäteisjärjeste-
lyistä.

Lauantai valkeni aurin-
koisena. Täysimääräinen 
osallistuja joukko löysi syk-
syisestä metsästä runsaasti 
erilaisia sieniä ja kyseltävää 
riitti. Leinonen ja Salonpää 
opastivat ryhmää koko ret-
ken ajan erilaisten sienten 
tunnistamisessa ja erityis-
tuntomerkeistä.

Reitti vei luontokeskuk-
selta polun reunustoja seu-
raillen Annintuvalle, jossa 
perehdyttiin sieniin tarkem-
min Annen avulla.  Tämän 
jälkeen palailtiin takaisin sa-

moja maisemia pitkin luon-
tokeskukselle. Sieniä löytyi 
reissun aikana hyvin run-
saasti, kun taas syötäväksi 
kelpaavia sieniä ei maastos-
sa ollut kovin paljon. Muka-
na olleille kertyi tällä reissul-
la paljon uutta tietoa sienistä 
ja kokoajan Annelle riittikin 
kysymyksiä.  

Luontokeskukseen pys-
tytettyä sieninäyttelyä kävi 
katsomassa noin 300 ihmis-
tä. ER

Taivalkosken matkailuyrit-
täjät järjestivät venetsialais-
tyyppisen Palava Koski ta-
pahtuman viisi vuotta sitten 
ensimmäisen kerran kokei-
luluontoisesti. Tapahtuma 
sai kuitenkin niin myöntei-
sen vastaanoton, että se jäi 
elämään ja järjestettiin nyt 
kuudennen kerran.

Palava Koski oli osa Tai-
valkosken Tuhansien tari-
noiden viikonloppua & Pa-
lava koski – tapahtumaa. 
Viikonlopun ohjelmassa oli 
tarjolla niin musiikkia, tans-
sia, runoa, kirjallisuutta, 

Palava koski tapahtuma kuudennen kerran

Koskishow on 
erittäin paljon tai-
toa vaativa laji 
etenkin kun sitä 
harrastetaan 
vuolaasti virtaa-
vassa koskessa, 
jonka virtausta 
on vaikea nähdä 
valojen ja varjo-
jen seassa.

Koski palaa

teatteria, taidetta kuin ruu-
miinkulttuuria. Viikonlop-
pu huipentui Palava koski 
tapahtumaan Taivalkosken 
melontakeskuksessa, ohjel-
massa oli mm. melojien kos-
kishow, tulitaidetta, musiik-
ki- ja tanssiesityksiä sekä 
ilotulitus, satojen jätkän-
kynttilöiden palaessa pime-
nevässä syysyössä.

Palava Koski tapahtuma 
oli kerännyt paikalle jälleen 
kerran runsaan katselija-
määrän, joille oli tarjolle niin 
silmän kuin korvankin iloa 
runsain mitoin. (er)

Syöteajon pikkuveli So-
rasyöte saa sunnuntaina 
16.9. tulikasteensa. Tasai-
sen maan polkijajoukko 
Oulusta pähkäili Pekka 
Lindvallin johdolla, miten 
saadaan aikaiseksi uuden-
lainen ajo kasvavalle pyö-
räilijäjoukolle. Tässä se 
nyt on, Sorasyöte. 

Reitti suunniteltiin 
mahdollisimman lyhyek-
si, mutta mukaan mahdol-
lisimman paljon nousua. 

Sorasyöte 2012 uudenlainen ajo pyöräilijöille
Kuudenkymmenen kilomet-
rin matkalle saimme mah-
dutettua lähes 1000 metriä 
nousua ja sen kyllä huomaa 
matkan aikana.

Liikkeelle lähdetään Iso-
Syötteen alapuolelta Syö-
teshopin edestä. Aluksi 
matka suuntautuu pikitie-
tä kohti Pikku-Syötettä. En-
simmäinen nousu alkaa jo 
ennen kunnon lämmittelyä. 
Pitkä ja loiva nousu käy al-
kupaloiksi. Pikku-Syötteen 

hissien ala-asemien sivuit-
se reitti suuntaa kulkunsa 
soratielle. Tällä pätkällä on 
kunnon soratielasku, jonka 
jälkeen palaamme hetkeksi 
pikitielle ja siirrymme latu-
pohjalle. Suuntaamme hie-
non luontokeskuksen kaut-
ta soratielle ja pariin kunnon 
nousuun.

Jälleen pikitielle ja pari 
maistiaisnousua. Pian suun-
ta taas soratielle ja kohti ko-
vaa Mustarinnan nousua. 

Jos tähän mennessä ei ole 
lämmin, niin nyt tulee. Kun-
non vääntämisen jälkeen tu-
leekin pelastava taukopaik-
ka. Taukoilun jälkeen pieni 
vääntö ja kohti todella vauh-
dikasta laskua. Tässä laskus-
sa täysjousto on poikaa ja 
jarrujen syytä olla kunnossa. 
Varalaskupaikkoja ei ole.

Laskun jälkeen alkaa 
kumpuileva ja terävänousui-
nen Näköalatie jatkuen aina 
Pikku-Syötteelle asti. Luon-

nollisesti täällä nousemme 
Pikku-Syötteelle. Ne jotka 
ovat ajaneet Syöteajon, tietä-
vät nousun ja varsinkin sen 
viimeiset 50 metriä. Tässä 
saattaa kuski nitkahtaa.

Sitten onkin pitkä las-
ku aina Isolle-Syöteelle asti. 
Hiki kuivuu varmasti. Pie-
ni seesteinen pätkä ja alkaa-
kin kaiken kruunaava Iso-
Syötteen nousu. Nousua ja 
matkaa on. Ensikertalaiselle 
varmasti ainutkertainen ko-

kemus. Ylhäällä odottaa 
helpotus ja voitettu olo. 
Upeat maisemat kruunaa-
vat täyteisen olon.

Reitti on testattu maas-
topyörillä ja cyclocross 
-pyörillä. Näille pyöril-
le aivan loistava reitti. 
Rohkeasti kokeilemaan ja 
haastamaan itsensä.

Sora Syöte –tiimi

Ilmoittautumiset 13.9 mennessä pekka.lindval@pp.inet.fi . Varaa muonituspalveluun 5 € ja peseytymiseen ja ruokailuun 15 €.
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LUKUVINKKI LAPSILLE

Chapman, Jane: Ei nukuta yhtään! (2012)

On nukkumaanmenoaika, mutta Peetua ei nukuta. Ei 
sitten tippaakaan. "En halua mennä nukkumaan!" hän 
kihertää. "Minä haluan leikkiä!"
Mutta koska jonkun täytyy sentään mennä nukkumaan, 
mummu ilmoittautuu vapaaehtoiseksi niin että Peetu saa 
valvoa. Se on Peetusta hyvä idea! Mutta mummun nukut-
taminen on työläämpää kuin hän oli luullutkaan...

LUKUVINKKI NUORILLE

Abrahamson, Emmy: Kuinka selviytyä 
puolalaisesta äidistä (2012)
16-vuotiaan ruotsalaistytön Alicjan toiveissa on rauhal-
linen kesäloma, mutta turha toivo, siitä pitävät huolen 
Alicjan puolalainen äiti ja koko muu suku, joka tunkee 
nokkansa perheen asioihin. Ensin päätetään hakea 
Puolasta remonttimiesrevohka, jonka tekemisiä Alicja 
(ainoana ruotsinkielentaitoisena) saa suu vaahdossa 
selitellä viranomaisille, sitten päädytään putkaan Paavin-
fanitusmatkalla ja lopulta Alicja vielä leimaantuu kahjoksi 
stalkkaajaksi (kohteena TIETENKIN Alicjan oikea ihas-
tus, suloinen Ola Olsson), vaikka syypää on vinksahtanut 
serkkutyttö!    

LUKUVINKKI NUORILLE AIKUISILLE

Rouhiainen, Elina: Kesytön (2012)

Kallion kasvatti Raisa Oja on kunnianhimoinen taiteili-
janalku, jonka elämä muuttuu kertarysäyksellä, kun hän 
joutuu muuttamaan kauas Kainuun korpeen.
Uusi elämä Hukkavaaran kylässä on kuitenkin ihmeel-
lisempää kuin Raisa olisi osannut odottaa. Kylässä 
vaikuttaa esimerkiksi asuvan lähinnä poikkeuksellisen 
kauniita nuoria. Tahtomattaankin Raisa huomaa pian 
unelmoivansa Mikaelista, koulun vaikutusvaltaisimmasta 
pojasta, jonka omituiset silmät tuntuvat hakeutuvan yhä 
useammin Raisan suuntaan. Mutta mitä Mikael ja muut 
hukkavaaralaiset oikein piilottelevat? Ja miksi Raisa oike-
astaan on lähetetty tänne, susirajalle? Salaisuudet ovat 
vasta alkaneet paljastua.

LUKUVINKKI AIKUISILLE

Glattauer, Daniel: Kun pohjoistuuli
puhaltaa (2011) & Joka seitsemäs aalto (2012)

Kaikki alkaa väärään osoitteeseen joutuneesta säh-
köpostista. Emmi haluaa perua lehtitilauksensa, mutta 
viesti tupsahtaa vahingossa Leon inboxiin. Lehtitilauksen 
peruminen ei käy käden käänteessä, ja viestit alkavat kul-
kea kahden tuntemattoman välillä. Pian naimisissa oleva 
Emmi ja omasta parisuhteestaan toipuva Leo kirjoittavat 
toisilleen päivittäin - viimeiseksi illalla ja ensimmäiseksi 
aamulla. Sähköpostirakastavaiset eivät tiedä toistensa 
ikää tai silmien väriä, mutta he tuntevat toistensa aja-
tukset. Päivän kohokohdiksi tulevat sähköpostiohjelman 
kilahdukset uuden viestin saapumisesta. Intohimo on 

herätetty kirjallisesti, ja meiliystävykset miettivät, kestäisikö sähköinen rakkaus tapaa-
misen todellisuudessa.  Kun pohjoistuuli puhaltaa on älykäs, hauska ja koukuttava. 
Rakastuneet elävät tiuhaan kulkevissa viesteissä, joiden perusteella he luovat toisistaan 
mielikuvia. Myös vetävä tarina pitää otteessaan: Miksi Emmin puoliso lähettää Leolle 
viestin? Miten sähköinen rakkaustarina päättyy? Tapaavatko Emmi ja Leo vihdoin toi-
sensa? Daniel Glattauer (s. 1960) on itävaltalainen toimittaja ja kirjailija. Kun pohjoistuuli 
puhaltaa on hänen kahdeksas romaaninsa.  Sähköpostirakastavaisten tarinaa on myyty 
yksistään Saksassa yli miljoona kappaletta, ja kirjan käännösoikeudet on myyty jo 34 
maahan. Emmin ja Leon tarina jatkuu jatko-osassa Joka seitsemäs aalto.

KIRJASTON

KUUKAUDEN

LUKUVINKIT

Asunto- ja viestintäministe-
ri Krista Kiuru piipahti ter-
vehtimässä pudasjärveläisiä 
maanantaina 10.9. Koillis-
maan kiertueensa päätteek-
si. Vastaanotto tapahtui ra-
vintola Street4:ssa.

Paikalle oli saapunut kau-
pungin edustuksen lisäksi 
koko joukko kiinnostuneita 

Ministerivierailu Pudasjärvellä
pudasjärvisiä.

Puhutelluimmat asiat mi-
nisterille olivat laajakaista-
hanke, hirsirakentaminen 
sekä kuntaliitokset.

Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma kertoi avauspu-
heessaan ministerille haja-
asutusalueilla nopeiden ja 

toimivien tietoliikenneyhte-
yksien merkityksestä. Laa-
jakaista kaikille -hankkeen 
toteuttamiseksi kaupungin 
puolesta toivottiin vetoapua 
myös ministeriön tahol-
ta. Ministeri Kiuru oli hy-
vin myötämielinen kyseisel-
le hankkeelle.

Hirsirakentamisesta mi-

nisteri Kiurulle esiteltiin 
Pudasjärvellä jo toteutu-
neita kohteita sekä tulevia 
hankkeita. Hirsirakennus-
ten etuna on egologisuus ja 
muunneltavuus. Lisäksi hir-
sirakennuksen elinkaari on 
moninkertaisesti pidempi 
kuin yleisempien rakennus-
materiaalien. Ministeri oli 

Ministeri Krista Kiuru vastaanotti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Eero Oinas-Panuman tervehdyksen. Ministe-
rin vieressä kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, takana tekninen johtaja Eero Talala, valtuutettu Jari Jussila, kehittä-
misjohtaja Mikko Kälkäjä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki ja valtuutettu Tapio Pohjanvesi.

Välitön ja iloinen Ministeri Kiuru sekä valtuutettu Päivi 
Pohjanvesi, joka on ollut suuressa roolissa korkean ta-
son vierailun saamiseksi Pudasjärvelle.

hyvin kiinnostunut hirsira-
kentamisesta ja kaikesta sii-
hen liittyvästä energiatalou-
dellisuudesta.

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila ojensi ministeri 
Kiurulle muistoksi Pudasjär-
vellä vierailustaan Kaleva-
la korun, jonka suunnittelun 
alkuperä on 1700-luvulta ja 
lähtöisin Kuren kylästä Pu-
dasjärveltä.

Kuntaliitokset  
puhuttivat
Kuntauudistus herätti kysy-
myksiä ministerille. 

- Uudistuksia tarvitaan 
myös kuntasektorilla, mut-
ta niitä ei saa runnoa väki-
sin. Reunaraamit on oltava, 
miten kuntien sisällä voisi 

tehdä päätöksiä kohtuulli-
sesti, sanoi ministeri Kiuru 
painottaen että lähipalvelut 
on säilytettävä omassa kun-
nassa.

- Suuri kysymys on myös 
se kuinka saataisiin ikään-
tyvät suomalaiset asumaan 
kotona. Palveluasumisen li-
säämistä tarvitaan, esteet-
tömyys on tärkeää ja palve-
luiden saatavuus on oltava 
lähellä, luetteloi ministeri 
vielä illan päätteeksi.

Läksiäisiksi ministeri 
Krista Kiuru toivotti pudas-
järveläisille kaikkea hyvää ja 
lupasi viedä tärkeät tervei-
semme ja huolen aiheemme 
Arkadianmäelle. 

Terttu Salmi
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HONDA MÖNKIJÄ
TRX 420 FE
SÄHKÖVAIHTEINEN

VIHREÄ KYLLÄSTETTY
TERASSILAUTA

HOX! LOPUT
PIHAKIVET
POISTOHINTAAN!

PREGO TUHKAIMURI
1200w - tilavuus 20l

JAHTI & VAHTI ENERGIA
15kg

YKI KANOOTTI

SÄHKÖPATTERIT 
JA PUHALTIMET 
SAAPUNEET!

HOX!

SISÄLTÄÄ:
PUSKULEVYN,
VINSSIN,
LUOVUTUSHUOLLON

LOPUT CROSSIT JA MÖNKIJÄT!!
SAMURAI CROSSI 70cc

SAMURAI CROSSI 125cc

COMANCHE MÖNKIJÄ 50cc

699,-

21,60
säkki

0,89metri

39,50

1,29

2 kpl

1 kpl
795,-

1 kpl

1 kpl 1 kpl

299,-

399,- 399,-

6990,-
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Pudasjärven Urheilijat ry:n 
voimistelujaosto suunnitte-
lee osallistuvansa 6.-9.6.2013 
järjestettäviin Sun Lahti –
voimistelun suurtapahtu-
maan Lahteen. Sinne odote-
taan jopa 15 000 voimistelijaa 
ja liikkujaa ympäri Suomen 
ja jaoston jäsenet sekä oh-
jaajat odottavat innolla pää-
sevänsä yhdessä jumpparei-
den kanssa kokemaan näin 
suuren massatapahtuman.

Sun Lahti -tapahtumassa 
voimistelijat esittelevät tai-
tojaan neljän päivän aikana 
ulkolavoilla, iltanäytöksissä, 
luokkakilpailuissa ja päätös-
juhlassa nähtävissä suurissa 
kenttäohjelmissa. Ajatuksis-
sa on saada seurasta osallis-
tujia ainakin kenttänäytök-
siin.

Osana Sun Lahti –tapah-
tumaa taistellaan myös MM-
mitaleista, kun joukkuevoi-
mistelun huiput kohtaavat 
toisensa Isku Areenalla. Suo-
mi hakee kotikisoista mita-
lia, joka on lajin tason nou-
sun myötä kova tavoite. 
Voimisteluliitto onkin aloit-
tanut syksyllä 2011 valmen-
nusprojektin tukeakseen 
huippujoukkueita matkalla 
Lahteen.

Voimistelijat suureen
voimistelufestivaaliin

Valmennusprojekti tarjo-
aa laadukasta valmennustu-
kea Suomen kärkijoukkueil-
le mm. yhteisten leirityksien 
ja testauksien muodossa, on 
kertonut joukkuevoimiste-
lun päävalmentaja Veera 
Kuparinen.

Jos haluat osallistua Sun 
Lahti tapahtumaan, seuraa 
voimistelujaoston tiedotteita 
ja nettisivuja.

Seuraavaa suurtapahtu-
maakaan ei tarvitse odot-
taa seitsemää vuotta, vaan 
jo heinäkuussa 2015 Helsin-
gissä järjestetään kansainvä-
linen voimistelutapahtuma 
Gymnaestrada, jonne odote-
taan jopa 25 000 voimisteli-
jaa 60 maasta. 

Jaana Valkola

Lauantaina kilpailut alkoi-
vat kouluratsastuskokeella 
ja jatkuivat iltapäivällä jän-
nittävällä rataestekokeel-
la. Sunnuntain teemana oli 
maastoesteratsastuskoe. Sa-
malla ratkottiin myös Poh-
jois-Suomen kenttäratsas-
tuksen aluemestaruudet. 
Kisassa yhteispistemäärä 
ratkaisi paremmuuden. Jo-
kainen osio suoritettiin sa-
malla ratsukolla, joka vaatii 
erittäin kovaa kuntoa sekä 
hevoselta että ratsastajal-
ta. Aurinkoinen syyssää ja 
vapaa pääsy alueelle näkyi 
myös runsaslukuisessa ylei-
sömäärässä.

- Järjestelyt saatiin hyvissä 
ajoin valmiiksi opiskelijoit-
ten avustuksella, jotka osal-
listuivat ahkerasti kaiken-
laisissa kilpailujärjestelyissä, 

Hevosvoimia liikkeellä

esteiden maalaamisessa sekä 
risujen hommaamisessa. 
Kaiken kaikkiaan viimeiset 2 
– 3 viikkoa on ollut hyvin tii-
vistä toimintaa jotta kisapäi-
vinä kaikki olisi viimeisen 
päälle kohdillaan, kertoi ra-
taestekokeen johtaja Hanna 
Niskasaari. 

Kilpailun johtaja ja maas-
toradan suunnittelija Hannu 
Kinnunen oli tyytyväinen 
kilpailujen kokonaisuuteen 
esitellessään vaativan B-luo-
kan kisarataa, johon osallis-
tui ainoastaan 7 ratsukkoa. - 
Rata ja esteet ovat vaativia ja 
estekorkeus nousee jopa 140 
cm asti.  Koska esteet ovat 
korkeita, ne on oltava hevo-
selle hyvin hahmoteltavis-
sa ja pohjien pitää olla kun-
nossa, opastaa Kinnunen ja 
jatkaa että maastoesteratsas-

tuskoe on ratsastuksen ku-
ninkuuslaji. 

Maastoradat suunnitel-
laan luokan tasoa vastaa-
vaksi. Tasosta riippuen es-
teitä oli tänä vuonna 11 – 23 
kappaletta. Ratojen pituudet 
vaihtelivat 1400 – 2700 m. 

Tämän vuoden kenttä-
ratsastuskilpailu oli järjes-

tyksessään 11. Koko kisavii-
konloppuna oli yhteensä 57 
ratsukkoa ympäri Suomea 
ratkomassa paremmuutta 
Pudasjärvellä. 

Terttu Salmi

Tutustumisluokassa ratsastava Sari Sundhom ja 13-vuoti-
as tamma Silke seuraavat tarkasti ympäristön tapahtumia. 

Ratsukot tekivät komeita esteitten ylityksiä. 

Kenttäratsastustapahtuman voimatrio, avustaja Mikko 
Törmänen, kilpailujen johtaja Hannu Kinnunen ja ratsas-
tuskokeen johtaja Hanna Niskasaari.

Pudasjärven lentokentällä 
oli sunnuntaina 9.9. vauhtia 
ja pärinää kun Taivalkosken 
moottorikerho järjesti tälle 
kesälle jo seitsemännen ker-
ran autojen ja moottoripyö-
rien kiihdytystestiajot, No 
speed limit –race. Tapahtumi-
en tarkoitus on antaa moto-
risteille mahdollisuus turval-
liseen harjoitteluun suljetulla 
alueella. Kenenkään miel-
tä pahoittamatta kiihdyttäjät 
pysyvät näin pois katukuvas-
ta. Talkoolaisia tapahtumis-
sa kentän laidalla pyörii 5-8 

Vauhdin hurmaa lentokentällä

Moottoripyöräsarjan voitta-
jaksi kaasutti kempeleläi-
nen Jari Määttä. 

Taivalkosken moottoriker-
hon puheenjohtaja Teppo 
Niskasaari nosti peukkua 
onnistuneen kiihdytyspäi-
vän päätteeksi. 

Oululainen Bomber -temppuporukka esittivät taitojaan yleisölle. Vasemmalta lukien 
Raisa Holappa, Tomi Koskela, Juho Maajärvi, Juuso Maajärvi sekä Antti Pekkanen.

henkilöä, mutta hommat hoi-
tuvat jopa neljänkin henkilön 
voimin. 

- Tällä kertaa testipäi-
vä jouduttiin sääuhan vuok-
si siirtämään lauantailta sun-
nuntaille, joka karsi jonkin 
verran porukkaa, mutta sil-
ti täällä oli 55 ajajaa, totesi 
moottorikerhon puheenjoh-
taja Teppo Niskasaari.

- Meillä on kuudes toi-
mintakesä lopuillaan ja tämä 
Pudasjärven lentokenttä on 
ihan valtakunnallisesti huip-
pupaikka järjestää ajoja, sil-
lä täällä on ainoa täyspitkä 
varttimailin rata. Kiihdyttäjät 
ovat tälläkin kertaa Espoo-
Rovaniemi –linjalta, kertoi 
Niskasaari.

Taivalkosken mootto-
rikerhon toiminta on ollut 
ponnahduslauta useammal-
la kiihdyttäjällä isommille 
areenoille niin SM-sarjoissa 
kuin eurooppa-sarjoissa aja-
villekin. Harrastajamäärä on 
koko ajan tasaisesti kasvanut 
ja kiihdytysajoistakin on tul-
lut koko perheen harrastus.

Tunzmannit 
kiemurtelivat
Oululainen neljän miehen ja 
yhden naisen joukkio ovat 
iloista, veitikka silmäkulmas-
sa touhuavaa porukkaa. Kei-
tä he oikein ovat? He ovat 
Tunzmanneja, jotka keulivat 
ja pitävät hauskaa mootto-
ripyörien päällä tasamaalla. 
Temppuiluun kuuluu kai-
kenlaista akropatiaa, mitä 
suinkin keksii tehdä, etupyö-
rällä ajoa, takapyörällä ajoa, 
tankin päällä seisomista jne. 
– tietenkin kädet irti ohjaus-
tangosta.

- Tämä on meidän harras-
tus ja teemme tätä näytös-
mäisesti kaikenlaisissa tapah-
tumissa, minne pyydetään. 
Täällä Pudasjärven lentoken-
tällä esiinnyimme yleisölle 
silloin kun oli kiihdytyksistä 
tauko, kertoi Tunzman Antti 
Pekkanen.

- Tulemme mielelläm-
me Pudasjärvelle harjoittele-
maan kun tänne ei ole kuin 
tunnin ajomatka Oulusta ja 

Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven 
yksikön kankailla oli lauantaina ja sunnuntaina 

8. – 9.9. hevosvoimia liikkeellä kun siellä kisailtiin 
ensimmäistä kertaa kansallisesta kenttäratsastuksen 

Joukkue-SM:sta.

täällä on niin loistavat olo-
suhteet. Oulussa on vähän 
vaikea löytää virallisia paik-
koja missä harjoitella, sum-
maa Juuso Maajärvi kaikkien 
poikien mielipiteet.

- Emme halua tuottaa ke-
nellekään mielipahaa keu-
limisillamme, siksi harjoit-
telemme vain niillä alueilla 
joille olemme saaneet viral-
lisen luvan, selventää Juho 
Maajärvi.

- Pyörät eivät ole tarkoitet-
tu maantieajoon erilaisten va-
rustelujen vuoksi. Käytämme 
näitä vain tähän harrastuk-
seen, sanoi Tomi Koskela.

Kaikki miehet kertovat 
harrastaneensa tätä lajia jo 
pitkään. Ensimmäiset kak-
sipyöräiset moottorivehkeet 
ovat olleet alla jo 4-vuotiaina.  
Ryhmän maskotti ja rouda-
ri Raisa Holappa toimii myös 
temppujen kuvaajana.

- Olen jonkin verran har-
joitellut temppuja ja omakin 
pyörä on, mutta se on vielä li-
halaatikossa, kertoi Raisa.

Iloinen porukka lähti aja-
maan hyvillä mielin takaisin 
Ouluun ja uusia temppuja 
opettelemaan. TS
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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

Palveluhakemisto
    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

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

myös asennettuna

Sähköasennus M.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

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

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään puolukkaa

Kotipalvelu
Mesimarja

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

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

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

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT
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

0400 251 671

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi  p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

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

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

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

AarreArkku

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

Pe 10-18, La 10-14

PUUNKORJUUN JA METSäNVILJELyN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJäRVENTIE 1081
93100 PUDASJäRVI

METSäPESäLä Oy

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

Joukko pudasjärveläisiä 
nuoria palasi sunnuntaina 
9.9. ensimmäiseltä isoskou-
lutuksen viikonloppuleiril-
tä Hilturannasta. Opettaji-
na viikonlopun aikana oli 
nuorisotyönohjaaja Tiina In-
keroinen sekä erityisnuori-
sotyönohjaaja Marko Väyry-
nen. Isonen on rippikoulun 
käynyt nuori, joka on suo-
rittanut seurakunnan isos-
koulutuksen. Ensimmäisen 
vuoden jälkeen nuoret voi-
vat toimia isosina varhais-
nuorten leireillä ja kun koko 
koulutus on takana, heillä 
on mahdollisuus olla isose-
na rippikoululeireillä. 

- Isoskoulutus on puoli-

Isoskoulutusta Hilturannassa
toistavuotinen, johon kuu-
luu viisi viikonloppukoulu-
tusta. Tämän ensimmäisen 
koulutusviikonlopun aihei-
na oli mm. isoskoulutuksen 
tavoite ja sisältö, mikä tai 
kuka on isonen, isosen ase-
ma leirillä, isosen tehtävät 
leirillä ja Raamattutyösken-
tely.

Viikonloppukoulutuk-
sien lisäksi nuoret toimivat 
isoskoulutuksen aikana apu-
ohjaajina seurakunnan tilai-
suuksissa ja tapahtumissa, 
kertoi Marko Väyrynen Pu-
dasjärven seurakunnasta.

- Halukkaat voivat osal-
listua näitten isoskoulu-
tusten lisäksi vielä kahtena 

viikonloppuna kerho-ohjaa-
jakoulutukseen, johon tu-
lee Haukiputaalta 15 nuorta 
meidän kahdeksan pudas-
järveläisen lisäksi, kertoi 
Natalia Koivula, joka odot-
teli kotiin pääsy kyytiä niin 
ikään isoskoulutuksessa ol-
leen Petteri Juurikan kanssa.

- Tämän kerho-ohjaaja-
koulutuksen käyneet nuo-
ret voivat pitää seurakunnan 
varhaisnuorten kerhoja, mis-
tä maksetaan pieni palkkio, 
jatkoi Väyrynen vielä pork-
kanana.

Terttu Salmi

Hilturannan leirikeskuksesta isoskoulutuksesta palaavat Petteri Juurikka ja Natalia Koivula.



16 17nro 37PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.9.2012 12.9.2012nro 37 

PUDASTORI
MYYDÄÄN

iLMOitA 
iLMAiSekSi!

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

Kolmio, uusi asunto keskellä
Pudasjärveä, katutasossa.
Rauhaisa piha. 2 mh, kt, oh, 
et, sauna, varasto/ autoläm-
pöpaikka. Hei vapaa. Vuokra 
740e puh. 045 309 9862.

Iin Rantakestilässä rivitalon 
päätyhuoneisto 3h +k + sa + ph 
+ wc autokatos ja ulkovarasto 
72m2. Rakennettu 2009. 1.10. 
alkaen Puh.0500 935 425.

VUOKRATTAVANA

Hyväkuntoinen Range Rover 
-74 isolla keulavinssillä. Hyvät 
renkaat. Puh: 040 708 6704.

Moottorikelkka Yamaha SRX
500 sporttimalli Vm. 2000 mit-
tarissa 10462 km, siisti, hyvä-
kuntoinen. Puh. 045 350 2979.

Opel Vectra, farmari, diesel, vm 
06. Puh 050 322 8366.

Hyväkuntoinen heittopyörämal-
linen perunan nostokone, ham-
masratasvälitteinen. Puh.040 
508 4792.

Kivääri 30-60 betra, sekä
asekaappi kahdeksalle aseelle.
puh. 0400 253 800.

Akkuvirralla toimiva 5 kupin 
kahvikeitin PerfectCofee MC 
05 autoon, asuntovaunuun 
yms, uudenveroinen, hp 15 e. 
Puh. 040 570 8718.

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

Tarvitaan pihan laatoitus- ja 
pohjustustyöt. Ota yhteyttä. 
Suunnitelma on valmiina. Puh 
040 848 9890. 

Pihakirppis Juhontie 4a, pe 
14.9. klo 10-17. Mm. uudet 
farkut koko 48-50, naisten ke-
säkengät koko 41, Partylite 
kynttilä lampetit mustat, pöytä-
puhallin, 2 sänkypeittoa, jalalli-
nen naulakko ym.

Yhden euron kirppis entisen 
Körkön leipomon pihalla Lu-
kiontie 1 to-pe 13.-14.9. Si-
sätiloissa myös paljon halpaa 
tavaraa.

SEKALAISTA

Monipuolinen laulajatar 
Anne Mattila tanssitti Iso-
Syöte hotellilla porukkaa 
lauantaina 8.9.

Tunnettua laulajaa oli 
saapunut katsomaan ja 
kuuntelemaan normaalikä-
vijämäärää enemmän väkeä. 

Anne Mattila vieraili
Hotelli Iso-Syötteellä

Pirteänä esiintyjänä tunnettu 
Anne Mattila Mistral orkes-
terinsa kanssa esitti ohjelmis-
tonsa aikana tunnetuimmat 
hittinsä, mutta seassa oli 
myös hieman tuntematto-
mampia kappeleita. Osa ho-
telille saapuneista käytti par-

Anne Mattila tarjosi takuuvarmaa ja laadukasta viihdettä yleisölleen illan aikana.

kettia hyväkseen ahkerasti 
ja osa keskittyi yksinomaan 
kuuntelemaan ja nauttimaan 
ammattitaidolla esitetystä 
hyvästä musiikkitarjonnas-
ta. (er)

Jyrkkäkosken kesä on jo hu-
vien osalta taputeltu, mut-
ta vielä on kuitenkin jäljellä 
koko kesäkauden päätösil-
ta ensi viikon tiistaina 18.9. 
Kutsun sinne kaikki seu-
ran jäsenet, kaikki urheili-
jat ja heidän taustajoukkon-
sa sekä kaikki ne, jotka ovat 
talkoilleet Pudasjärven Ur-
heilijain järjestämissä eri ti-
laisuuksissa ja toiminnoissa: 
Umpihangen MM-kisoissa, 
maastojuoksun SM-kisoissa, 
Kesäpilikissä, Jyrkän kun-
nostustalkoissa ja huveissa, 
Syötehiihdossa, Juhannus-
kisoissa, kaikissa eri jaosto-
jen järjestämissä kilpailuissa 
ja tapahtumissa. Haluamme 
näin lämpimästi teitä kaik-
kia kiittää siitä suurenmoi-
sesta työstä, jota olette seu-
ran hyväksi tehneet.

Tämä ilta on samalla 
myös kesälajien päätöstilai-
suus, jossa suunnistus- ja 
yleisurheilujaosto esittele-
vät kesäkauden toimintaan-
sa ja saavutuksiaan. Illan oh-
jelmassa on tämän lisäksi 
leikkimielisiä kilpailuja, ar-
vontaa ja makoisaa suuhun-
pantavaa: kahvittelua, mak-
karanpaistoa yms.

Ja orkesterikin on solistei-
neen paikalla, pihaa juhlista-
vat värivalot. 

Kaiken kaikkiaan tarjolla 
on mukava ilta mukavassa 

Kutsu kesäkauden 
päätökseen Jyrkällä

seurassa, tervetuloa!
Jyrkkäkosken kesä 2012 

on mennyt varsin mukavas-
ti. Aluetta ja sen rakennuksia 
on edelleen talkoiltu entis-
tä ehompaan kuntoon ja hu-
veihin on riittänyt juhlavie-
raita. Ihmiset ovat kiitelleet 
paikkaa ja sanoneet viihty-
neensä. Piikkinä oli elokuun 
lopun Venetsialaiset, jotka 
LC Pudasjärvi ja PuU järjes-
tivät hyvässä yhteistyössä. 
Väkimäärä lisääntyi edellis-
vuodesta ja ihmisillä oli mu-
kavaa. Uutena kesän ohjel-
massa olivat karaokekisat.

Järjestys niin nuorten 
kuin varttuneemmankin 
väen osalta on ollut edelleen 
ilonaihe. Tämän päivän hu-
viyleisö tulee viihtymään ja 
pitämään hauskaa eikä häiri-
köimään. Ja se on hieno asia 
niin järjestäjille kuin kanssa-
juhlijoille.

Miten sitten ensi kesä? 
Sitä pohdimme niin nuor-
ten kuin aikuistenkin kans-
sa tämän suven kokemukset 
eväinämme. 

Huvikeskuksen por-
tit ovat tähän saakka olleet 
auki ja siten kaikilla on ollut 
mahdollisuus siellä vierail-
la milloin tahansa ja istuksia 
nuotion lämmössä. Tähän 
käytäntöön on liittynyt luot-
tamus siitä, että nuotiovie-
raat siistivät myös jälkensä. 

Viime aikoina näin ei kuiten-
kaan enää käynyt ja olemme 
joutuneet muuttamaan käy-
täntöä. Sisääntuloon on ra-
kennettu lukollinen portti, 
joka kieltää luvattomat vie-
railut. Luvan perästä siellä 
kyllä saa edelleenkin käydä. 
Luvan ja avaimen saa seuran 
toimistosta.

Vielä tärkeä asia. Seuran 
hiihtojaosto on potenut vii-
me aikoina veren vähyyttä ja 
se on huono asia. Hiihto on 
ollut seuran ohjelmassa alus-
ta saakka, vuosien varrella 
on tullut menestystä SM-ta-
solla saakka ja olosuhteet la-
jille ovat Pudasjärvellä hy-
vät ja harrastajiakin löytyy. 
Jaoston tilanteeseen täytyy 
saada parannus ennen kuin 
homma täysin hiipuu. Kut-
sun tässä hiihtourheilusta 
ja lastensa hiihtoharrastuk-
sesta kiinnostuneet ja huol-
ta kantavat pohtimaan asi-
aa Jyrkälle ensi tiistaina 18.9 
puoli kuuden aikaan.

Jyrkällä tavataan tiistai-il-
tana!

Seppo Sammelvuo
Liikuntaneuvos, 
PuU:n pj 

Kaikissa Suomen Kontio-
tuotteen myymälöissä vie-
tettiin sunnuntaina 9.9. 
vuotuista syyspäivää. Ta-
lomyyjä Rainer Tuomaala 
ja kaupanvahvistaja Tapa-
ni Alahäivälä vastasivat Pu-
dasjärven myyntikonttorin 
tapahtumasta.

- Päivä on ollut vilkas, al-
kuun jopa ruuhkaksi asti, 
mutta kaikki asiakkaat olem-
me saaneet palveltua hei-
dän tarpeittensa mukaisesti. 
Kontiotuotteella polkaistiin 
talviehdot käyntiin, mutta 
jokainen kauppahan on eri-
lainen ja kaikki käsitellään 
tapauskohtaisesti, kertoi 
Tuomaala.

Kontiotuotteelta jatkuvasti omakotitaloja:
Keskikokoiset huvilat
nostaneet suosiotaan

- Omakotitalot mene-
vät tasaiseen tahtiin, mut-
ta selkeästi suurimpana 
tuoteryhmänä myydään kes-
kikokoisia huviloita, jois-
ta muodostuu kakkosko-
ti. Uusin mallisto meillä on 
Högsåra, joka edustaa uu-
denlaista muotoilua, kertoi 
Alahäivälä.

- Meillä on palkkalistoil-
la 30 pystytysporukkaa, jot-
ka nostavat rakennuksen 
siihen vaiheeseen mistä asi-
akas on tehnyt kaupan. Asi-
akkaille on tarjolla erilaisia 
asennusvaihtoehtoja perus-
tuksen valamisesta lähtien, 
avaimet käteen saakka. Tä-
män päivän eniten mene-

Kontiotuotteen takapihalla oleva grillikota oli tehty kokeilussa ja testauksessa olevilla 
lohenpyrstösalvoksilla.

vä raaka-aine on lamellihir-
si. Myös laajennuspalvelua 
saa Kontiotuotteelta, selven-
si Alahäivälä.

Seuraava valtakunnal-
linen toimistopäivä on ke-
väällä 2013.

Terttu Salmi
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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!

Yhteinen perintömme - Tea Karvisen valokuvia 5.7.-16.9. Syötteen 
luontokeskuksessa. Näyttelyssä ovat esillä niin suomalaiset kuin 
kaukaisemmatkin kansallispuistot, ja se sisältää kuvia muun muassa 
Grönlannista, Botswanasta ja Alaskasta. Näyttely kiertää Suomen luon-
tokeskuksia seuraavan kolmen vuoden ajan, ja Syöte on sen kolmas 
pysäkki.
Maastopyörätapahtuma SoraSyöte su 16.9.
Hempan hölökkä: pe 21.9. klo 18 Camping Jyrkkäkoskella.   Höl-
kätään, kävellään tai sauvakävellään kukin omaan tahtiinsa 1 tunti. 
Saunominen 2 e, vaihtovaatteet ja saunomisvälineet mukaan!
Tanssikurssit Koskenhovilla jatkuvat tiistaisin klo 19. Lavatanssit ja 
jatkotaso. Ohjaa Ensio Koivula.
Sadonkorjuumyyjäiset Pudasjärven Rauhanyhdistyksellä pe 14.9. 
klo 18.
Siuruan työväentalo: Tanssit la 15.9. klo 21 Siuruantie 2941. Esiintyy 
Trio Tuovilat. Tanssit la 3.11., es Ylix, järj. Ala-Siuruan MS. Tanssit ti 
25.12. klo 21 alk., es Naseva.
Muuttovirtatutkimusten tulosten esittely: ma 17.9. klo 15.30-18 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, järj. Pudasjärven kaupungin Työvarma-
hanke.
Metsätaitokisat. Pohjois-Suomen metsänomistajien Metsätaitokisat 
to 20.9. Syötekeskuksessa, järj. MHY-Pudasjärvi.
Juoksukaruselli – juoksuklinikka pe 21.9. klo 15 7-11-vuotiaat, klo 
15.45 12-15-vuotiaat, Pudasjärven Suojalinnalla. Tutustumista kehonhal-
lintaan ja monipuolista liikuntaa. Ohjelmasta vastaa Pohjolan Juoksijat 
sekä Virpiniemen liikuntaopiston Juoksukaruselli hanke yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa. Maksuton tapahtuma.
Huippukymppi, nyt kolmatta kertaa, la 22.9. 
(Katso www.kilpailukalenteri.fi)
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Teemme Teatteriretken Ouluun
Näytelmään Kahden suhde yhteen 

su 4.11. Lähtö linja-autoasemalta klo 10.
Hinta + lippu teatteriesitykseen 25 e /hlö. 
Mahdollisuus ruokailuun ennen esitystä.
Sitovat ilmoittautumiset:
Pentti 0400 198 385. 

Pudasjärven Näyttämö ry

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!

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. 

Kotimaisia omenoita, luumuja,
rinkeliä, karkkeja, kala- ja liha-
säilykkeitä, pikkuleipäkassi 10e, 
herkkukurkkupönttö 10e. 
Pudasjärven torilla pe 21.9.
Vuorilampi

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 14.9.

PUBISSA KARAOKE

auki 00-03.30
WinttiLauantai 15.9.

PUBISSA KARAOKE

Lippu 10 € sis. ep.

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

DJ MrM

Lippu 4 € sis. ep

TULOSSA

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
MARAN KARAOKE
to  klo 15 - 21
pe  klo 15 - 04
la  klo 12 - 04
su  klo 12 - 18

PUB
ma - pe  klo 10.30 - 14

YÖKERHO
pe 24 - 04
la 24 - 04

Ravintola Kurenkoskes-
sa esiintyy perjantaina 14.9. 
Tanssiorkesteri Channel 
Four, joka on tullut suoma-
laiselle tanssikansalle tu-
tuksi  jo vuodesta 1985. Or-
kesteria on kuultu muiden 
muassa säestämässä Napa-
kymppi –tv-sarjasta tuttua 
Kari Salmelaista. Musiikil-
linen linja on säilynyt koko 
orkesterin historian ajan: re-
hellistä tanssimusiikkia ja 
tuoreita iskelmiä.

Vuosikymmenten aikana 
on moni vielä tänä päivänä-
kin eri orkestereissa soitte-
leva muusikko viihdyttänyt 
tanssikansaa Channel Fou-
rin riveissä. Kyseessä on siis 
eräänlainen suomalaisen 
tanssimusiikin ”Bluesbrea-
kers”.

Tanssiorkesteri Channel 
Four Kurenkoskessa

Musiikki on kuljettanut 
orkesteria keikkamatkoil-
la Nuorgamista Hankoon, 
Suomesta Ruotsiin, Välime-
ren rannoille ja muihin tu-
ristikohteisiin ympäri maa-
ilmaa. On se kuljettanut 
bändiä myös äänitysstudi-
oille – tuloksena 6 pitkäsoit-
toa ja useita pienempiä jul-
kaisuja; äänitteet sisältävät 
myös paljon omaa musiikil-
lista tuotantoa, jota toivo-
taan jatkuvasti keikoilla tänä 
päivänäkin.

Tällä hetkellä yhtyeen 
vahvuuteen kuuluu neljä 
miestä: Risto Nyqvist (rum-
mut ja laulu), Jorma Kyrö 
(koskettimet, harmonikka, 
laulu), Tuomo Tepsa (basso, 
laulu) ja Risto Mattanen (ki-
tara, laulu). (jk)

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

Älä osta sikaa säkissä - käy katsomassa.

HIRVIPORUKAT, MAATILAT, 
PIENKORJAAMOT TAI VASTAAVAT, YM.

Puh. 040 756 2013
Myydään myös Helo sähkökiuas 6kw, uuden veroinen.

CHANNEL 
FOUR



18 19nro 37PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.9.2012 12.9.2012nro 37 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

YHTEISMETSÄILLAN 
 

Tilaisuudessa kerrotaan yhteismetsästä ja sen perustamisesta.  
Lisäksi kuullaan yhdistyksen terveiset. 

 
Ma 24.9. klo 18.00-21.00 Kulttuurikeskus Pohjantähdessä 

os. Teollisuustie 1, Pudasjärvi

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN 
20.9.2012 mennessä: mikko.honkanen@metsakeskus.fi tai p. 040 173 7005

Toimiva metsä hanke järjestää metsänhoitoyhdistys Pudasjärven kanssa

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.

PAM Pudasjärven os. 208
järjestää teatteriretken katsomaan Oulun 
työväen näyttämön komediaan
"Kahden suhde yhteen"
su 28.10.12 klo 14.00.
Esityksen jälkeen on ruokailu. Omavastuu 20 €/hlö, 
sis. kyydin, lipun ja ruokailun. 
Lähtö linja-autoasemalta klo 12.00.
Sitovat ilmoittautumiset 30.9.12 mennessä Paulalle 
tekstiviestillä puh. 040 586 0572, ilmoitathan samalla 
mahdolliset ruoka-aineallergiat. Paikkoja rajoitetusti, 
toimi nopeasti.
Ystävä mukaan, omavastuu 20 €/hlö.
Tervetuloa kaikki jäsenet
mukaan ystävän kanssa!

Johtokunta

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

Pölkky Metsä - Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 020 764 0253 - Fax  020 764 0250
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Petri Tolonen
020 764 0262

Jussi Timonen-Nissi
020 764 0257

Vilho Koivisto
020 764 0232

Seppo Miettunen
020 764 0261

Jukka Heikkinen
020 764 0249

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 6709 003

Aki Huttu
020 764 0254

Teemu Pohjola
020 764 0263

Markus Viitala
020 764 0264

Muuttovirtatutkimusten  
tulosten esittely
Pohjantähdessä (Teollisuustie 1)  
maanantaina 17.9.2012 klo 15.30.

Pudasjärven kaupungin Työvarma-hankkeessa toteutettiin kaksi 
muuttovirtakyselyä kevään 2012 aikana. Toinen osoitettiin Pu-
dasjärveltä vuonna 1995 ja 1996 pois muuttaneille ja toinen Pu-
dasjärvelle 2011 muuttaneille perheille. Kyselyjen tarkoituksena 
oli selvittää perheiden muuttoon ja tulevaisuuden asuinpaikkaan 
vaikuttavia tekijöitä.
Tulosten esittelystä vastaa kyselyiden toteuttaja, Terttu Konttinen 
Intelligence Factory Oy:stä.

Tervetuloa! PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

Suomen Keskusta rp Pudasjärven 
kunnallisjärjestön

yleinen kokous
su 16.9.2012 klo 19 
Pohjantähdessä.

Ehdokaskoulutusta Pohjantähdessä to 27.9
kello 18-21. Kaikki ehdokkaat paikalle!

www.pudasjarvenkeskusta.fi
Olemme myös Facebookissa

Käsitellään mm. kunnallisvaaleihin liittyviä asioita, 
vaaliohjelmaa ja vahvistetaan ehdokasasettelu.
Kaikki kuntavaaliehdokkaat paikalle!

Johtokunta kokoontuu klo 18.30.

Kerttu ja Kauko hanke järjestää 
kyläkuhinat 
torstaina 20.9.2012 klo 18.00-20.00
Iinattijärven koululla. 
Ohjelma:
Laajakaista kaikille, Jari Jussila, Kalamatkailun 
kehittäminen, Mirja Savolainen, kylien neuvosto ja 
aluelautakunta, Jouni Puhakka. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lisätietoja antaa: Jouni Puhakka puh. 040 826 6627. 

Laajakaista kaikille –hanke 
joutuu viivästyttämään ai-
katauluaan Oulun hallinto-
oikeuteen tulleen valituksen 
vuoksi. Pudasjärven kau-
punginvaltuusto päätti ko-
kouksessaan 6.8. myöntää 
rahoitusta ja lainan takauk-
sen Verkko-osuuskunta Kai-
ran Kuidun järjestelemäl-
le hankkeelle. Valitusaika 
tehdylle päätökselle loppui 
maanantaina 10. syyskuuta. 
Hankkeen avulla mahdol-
listetaan laajakaistayhtey-
det Pudasjärven syrjäkyliin. 
Valtuuston päätöksen mu-
kaan rahoitus hankkeelle jär-
jestyi siten, että aina 200 uu-
den tilaajan jälkeen voidaan 
aloittaa seuraavan vaiheen 
rakennustyöt.

Oulun hallinto-oikeu-
teen valituksen tehnyt Pertti 
Manninen vetosi kylien eri-
arvoiseen asemaan työn vai-
heittaisen luonteen vuoksi, 
ja siksi ettei töitä pitäisi aloit-
taa ennen kuin kaikille kylil-
le rahoitus on varmistunut. 
Ensimmäisessä vaiheessa 
oli tarkoitus aloittaa raken-
nustyöt valokuituyhteyksi-

Valitus viivästyttää
syrjäkylien
laajakaistayhteyksiä

en mahdollistamiseksi Pu-
dasjärven pohjoisiin osiin ja 
toisessa vaiheessa rakennus-
töitä jatketaan seuraavalle 
alueelle.

Jari Jussila Kairan Kui-
dusta kertoo, että syksyllä 
alkaneeksi tarkoitetut työt 
viivästyvät monimutkai-
sen valituskäsittelyprosessin 
vuoksi ainakin kevääseen, 
mutta laakereille ei silti jää-
dä makaamaan. Aktiivista 
myyntityötä ja tiedottamis-
ta aiotaan tehdä koko talven 
ajan.

- Valituksen vaikutuksen 
kohdistuvat suoraan syrjä-
kyliin, sillä projektin viiväs-
tyessä laajakaistaa ei saa-
da asiakkaille toivotussa 
aikataulussa. Hätää ei kui-
tenkaan ole, sillä pääsemme 
todennäköisesti aloittamaan 
rakennustyöt heti kevääl-
lä. Ongelmissa saattaisim-
me olla siinä tapauksessa, 
jos käsittely jatkuu tuntuvas-
ti pidempään, mutta se on 
epätodennäköistä. Raken-
nusoikeutta on vuoden 2015 
loppuun saakka, kertoo Jus-
sila. (jk)

Missä piileksii Pudasjärven kotiseutuyhdistys?
Kuka tietää? - Eikö sitä olekaan?

Pudasjärvi ja me kaikki sen asukkaat tarvitsemme 
oman kotiseutuyhdistyksen!

Jos olet samaa mieltä, tule mukaan perustamaan 
Pudasjärven oma kotiseutuyhdistys torstaina 13.9.
klo 16.30 Neli-Iikkalaan, Kauppatie 17.

Tervetuloa!
Ulla-Maija Paukkeri
Kerttu ja Kauko -hanke
Puh. 050 4366024 
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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%
Syyskuussa (10.-17.9.) vie-
tettävän Leipäviikon teema-
na on tänä vuonna "Nauti 
hyvällä mielellä". Elämään 
kuuluu myös herkutteluhet-
kiä, joista saa nauttia hyvillä 
mielin ilman turhaa stressiä. 
Terveellisessä ruokavaliossa 
kokonaisuus ratkaisee. Kun 
arkisyöminen on tasapainos-
sa, mahtuu mukaan myös 
herkkuhetkiä. 

Tämän vuoden Leipävii-
kon teema "Nauti hyvällä 
mielellä" keskittyy makuun 
ja nautintoon. Leipätiedo-
tuksen toiminnanjohtaja 
Kaisa Mensonen muistuttaa, 
että syömisen tarkoitus ei ole 
pelkästään tyydyttää energi-
an ja ravintoaineiden tarvet-
ta, vaan syöminen on myös 
nautinnon hetki. Nykypäi-
vänä tuntuu, että syömme 
vain grammoja, prosentteja 
ja kaloreita. Maku ja nautin-
to saattavat unohtua.

Leipäviikolla nautitaan hyvällä mielellä
Hyvästä ruoasta 
terveyttä ja mielihyvää
Tutkimusten mukaan kieltei-
nen suhtautuminen ruokaan 
saa syömään enemmän, vä-
linpitämätön suhtautumi-
nen vähemmän ja positii-
vinen vähiten. Myönteinen 
suhtautuminen tekee ruuas-
ta maistuvampaa, jolloin vä-
hempikin määrä riittää. Kun 
siis syöt, syö nautinnolla ja 
hyvällä omallatunnolla!

Kiireinen elämänrytmi li-
sää stressiä, joka kasvattaa 
nälkää ja mielitekoja. Stres-
si kohottaa veren kortisoli-
pitoisuutta, häiritsee insulii-
nitasapainoa ja lisää veren 
sokeripitoisuutta. Stressi 
edistää rasvan varastoitu-
mista vatsaonteloon, mikä 
on haitallista. Syömisestä ei 
siis kannata ottaa ylimää-
räistä stressiä.

Ruokailuhetki on tilai-
suus rauhoittua päivän kii-

reiden lomassa ja nauttia 
ruoasta hyvällä mielellä.

 Leipäviikon historia
Leipäviikon ajoittuminen 
syksyyn ei ole pelkkä sattu-
ma. Jo Vanhassa testamentis-
sa kerrotaan sadonkorjuun 
kiitosjuhlista. Monissa kris-
tillisissä kirkoissa viedään 
alttarille leipää, hedelmiä ja 
muuta ruokaa päättyneen 
satokauden kiitoslahjana. 
Ruoka lahjoitetaan vähäva-
raisille tai myydään hyvän-
tekeväisyystarkoituksiin. 
Vastaavia juhlia tunnetaan 
myös ei-kristillisistä us-
konnoista. Leipätiedotus ry 
(entinen Leipätoimikunta) 
järjesti vuonna 1964 loka-
kuussa ensimmäisen Leipä-
rynnäkön, joka myöhemmin 
nimettiin Leipäviikoksi. Ny-
kyään Leipäviikkoa viete-
tään syyskuussa, viikolla 37, 
Viljan-päivän yhteydessä. 
Teema vaihtelee vuosittain.


