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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

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                                                                              

OHUT PALVIKINKKU- 
JA KALKKUNALEIKE 

200g

DONITSIT 
8kpl/385g

VAASAN KOULUNÄKKI
                 4 x 1,6kg

  FRILLA 100g
  JA
  CRYSTAL 100g
  LANKA

MIESTEN 
JAMES TAKKI LEMMIKIN PETI

JAUHELIHA- JA 
MEETVURSTI 
PIZZAT 200g

KARJALAN-
PIIRAKKA

TUMMA
6kpl / 390g

Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

MEILTÄ KANERVAT
CALLUNAT
MARJAKANERVAT

PUNAINEN LENKKI 
500G

5,90
kerä

29,00
alk.

38,-38,50

SODA TUNIKA
BOCO TUNIKANAISTEN

69,90

kpl0,99

pkt1,59

pkt1,79

1,-pkt

pss2,49

pkt21,95

TÄSSÄ LEHDESSÄ
HUIPPUKYMPPI
-liite

Samsung Galaxy Xcover (168 €) + DNA Onni M (2,90 €/kk) + DNA Liikkuva Laajakaista M 
-lisäpalvelu 5 €/kk (norm. 9,90 €/kk). Onni M ja Liikkuva Laajakaista M –liittymien avaus 
2,90 €. Sopimuskausi yhteensä 363,40 €. Laitteen hinta ilman liittymää ostettaessa 199 
€. Uuteen DNA Onni M -liittymään 1200 min norm. hintaisia kotimaan matkapuheluita 
(50 min/kk, väh 3,45 €/laskutuskausi). Ei koske liittymätyypin vaihtajia. Käyttämätöntä 
puheaikaetua ei korvata, eikä se siirry seuraavalle laskutus-
kaudelle. DNA Onni M: sis. 100 min. kotimaan puheluita DNA-
matkapuhelinliittymiin/laskutuskausi. Puheluissa minuuttive-
loitus. Ylimenevät ja muut kotimaan norm. hintaiset puhelut 
ja tekstiviestit 0,069 €/min&kpl. DNA Liikkuva Laajakaista M 
enimmäisnopeus 1 Mbit/s on saavutettavissa 3G-verkossa 
(norm. vaihteluväli 0,25-0,8 Mbit/s). Ei koske tarjousaikana 
irtisanottuja ja samalle henkilölle tai samaan talouteen uudel-
leen tilattuja liittymiä. 24 kk:n jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi 
voimassa olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Edut voimas-
sa 30.9.2012 asti. Lisätiedot www.dna.fi

790
€/kk

24 kk sopimus

1200 min puhetta
Puhelut ja tekstarit
0,069 €/min & kpl

DNA Kimppa -sopimus yht.

1200 min

GALAXY XCOVER
KESTÄÄ KOVEMPAAKIN

KÄYTTÖÄ

168€
Kertamaksulla

* DNA Kimppa -sopimuksella

Samsung
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KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO Kauppatie 6,

93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620,
044-547 0703

HUOLTO 0440-821 620Ma-Pe 9.00-17.00 • La 9.00-13.00

Varaa aika silmälääkäriin!

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

040 821 1819

Seuraavat vastaanottoajat:
to 20.9., to 27.9., to 11.10.

Piirteet kauniisti esiin ammattilaisen
tekemällä pigmentoinnilla!

Syystarjouksena pigmentoinnin ottajalle 
lämmin suklaaparaffiinihemmottelu käsille 

ilmaiseksi syys-lokakuun ajan!

Kulmat 390€
Silmien rajaukset 380€

Huulet 390€

Tervetuloa nauttimaan!

VÄRIÄ JA LÄMPÖÄ SYKSYYN

Varaa aikasi!
Puh. 040 726 6266 / Kati

Kauppatie 1
(Parturi-Kampaamo Saletti)

19,90

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

Puh. 040 524 2545
Avoinna: ma – pe 9.00 – 17.00

la 10.00 – 14.00

(31,15)

-nivelille, lihaksille, luustolle-

Nokkos-kalkki-
vihersimpukka-inkivääri 
140
+ veloituksetta otsalamppu
( rajoitettu erä! )

HUIPPUTARJOUS!



2 3nro 38PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti19.9.2012 19.9.2012nro 38

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

Kuunnellaan hiljaa
Kuunnellaan hiljaa, laululeikin tunnelmaa

Kirkkohetken päätteeksi nautittiin kahvit ja mehut pullan kera – ja hyvältä maistui.

Viime viikon torstaina 13.9 
seurakuntakoti täyttyi iloi-
sista lasten ja aikuisten ää-
nistä. Oli alkamassa päivä-
hoidon kirkkohetki, jonne 
saavuttiin sekä jalkaisin että 
linja-auton kyydissä mat-
katen.  Pyhäkouluopetta-
jat Sinikka Pietilä ja Sinik-

ka Luokkanen toivottivat 
kaikki kirkkovieraat terve-
tulleiksi.  Yhdessä laulettiin, 
leikittiin, rukoiltiin ja kuun-
neltiin Raamatun kertomus-
ta pienestä Mooses-vauvas-
ta.  Kirkkohetken jälkeen 
nautittiin vielä kahvit ja me-
hut pullan kera.

”Kuunnellaan hiljaa. 
Kuin kirkonkellot soivat 
pian äänet triangelin”. (Juk-
ka Salminen)

Sinikka Luokkanen,
lapsityönohjaaja

Elämä on lahja
Vuosia sitten ystäväni pyysi minua pitämään juhlapuheen 
syntymäpäiväjuhlassaan. Minulle se oli arvokas, mutta vai-
kea kunniatehtävä! Mitä osaisin puhua päivänsankarille ja hä-
nen vierailleen. Helpottaakseni tilannettani kysyin ystävältä-
ni: ”Mitä toivot minun puhuvan?” Hän vastasi välittömästi: 
”Puhu elämästä Jumalan lahjana.” 

Ajattelin, että ystävälläni oli kiitollinen mieli 60-vuotispäi-
vänään eletystä elämästään – elämän lahjasta, johon sopi mo-
nia eri osia: iloa ja surua, työtä ja lepoa ja paljon muutakin. 
Minusta tuntui, että puheen voi pitää Ps. 103 ajatuksin: ”Ylis-
tä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinul-
le tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki 
sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi 
minut armolla ja rakkaudella.”

Jumalan antama elämä kokonaisuutena on meille käsit-
tämätön ihme; lapsen syntymästä ja kehittymisestä elämän 
sammumiseen, kuolemaan saakka. Jokaisella elämällä on Ju-
malan antama tarkoitus. Elämän ihmettä on: pienen lapsen 
äkillinen kuolema, sairaan vanhuksen pitkä elämä, meille täy-
sin ymmärtämätöntä. Päiviemme määrä on elämän antajan 
käsissä, meiltä salassa. 

Johanneksen evankeliumi kertoo, että Isä (Jumala) on elä-
män lähde ja hän on tehnyt myös Pojasta (Jeesuksesta) elä-
män lähteen (Joh. 5:26). Elämää ei ole pelkästään tämä ajal-
linen elämä, vaan elämää on myös kuoleman jälkeen. Ensi 
sunnuntain evankeliumissa Johanneksen mukaan sanotaan: 
”Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin 
antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo (Joh. 5:21).” 

Jumala antaa lahjana myös kuolemanjälkeisen elämän: ”Ju-
mala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kado-
tukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän (Joh. 3:16).” 

Tiedän, että ystäväni tarkoitti elämän lahjalla kokonai-
suutta – sekä ajallista että iankaikkista elämää sitten kuo-
leman jälkeen taivaan kodissa. Tiedän, että ystäväni omistaa 
uskolla Jeesuksen sovintotyön Jumalalle kelpaavana vanhurs-
kautena, ja saa kerran kuulla kutsun Isän siunattujen jouk-
koon.

Jumalan lahjavanhurskauden voi vieläkin omistaa sitä kai-
paava Jumalan valtakunnan evankeliumista. ”Ah tiesi usko 
haltuun Herran ja turvaa Isään rakkaaseen. Hän auttaa nyt ja 
kruunaa kerran myös sinut taivaan autuuteen. Ken tiensä us-
koo Herralle, ei rakenna se hiekalle.”

          
  Arvo Niskasaari

Pudasjärven kirkkoneuvos-
to valitsi maanantaina 10.9. 
diakonin virkaan Helena 
Koivukankaan.  Hakijoita 
virkaan oli seitsemän ja kol-

Helena Koivukangas diakoniaviranhaltijaksi
me heistä valittiin haastatte-
luun. Sekä haastattelu että 
valinta tapahtui Sarakylän 
kappelissa. Helena Koivu-
kangas siirtyy uuteen vir-

kaansa Oulunkaaren kun-
tayhtymän Pudasjärven 
terveyspalvelun mielenter-
veysyksiköstä sosiaaliohjaa-
jan toimesta. ts

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
su 23.9. klo 10, Juha Kukku-
rainen, Leena Loukko, Keijo 
Piirainen.
Omaishoitajien kirkkopyhä, 
kirkkokahvit.
Sauvakävelyilta tiistaina 
25.9. klo 18-19.30 Liepees-
sä. Kävelemme yhdessä noin 
tunnin lenkin, jonka jälkeen 
on iltapala ja –hartaus. Olet 
tervetullut mukaan sauvojen 
kanssa tai ilman sauvoja!
Ystävän kammari tiistai-
na 18.9.  ja 25.9. klo 12-13.30 
seurakuntatalolla. Kamma-
rissa saadaan nauttia tois-

temme seurasta kahvikup-
posen äärellä ja ohjelmaakin 
on luvassa kahvin jälkeen. 
Tervetuloa!
Omaishoitajien kirkkopy-
hä  sunnuntaina 23.9. seu-
rakuntatalolla. Kirkkopyhä 
alkaa klo 10 messulla. Mes-
susta siirrymme nauttimaan 
kirkkokahvit, joiden jälkeen 
luvassa on pientä ohjelmaa. 
Olet lämpimästi tervetul-
lut viettämään kirkkopyhää 
kanssamme!
Tulossa:  Vanhemman väen 
retki 16.10 Taivalkoskel-
le,  Koillismaan alueen nä-
kövammaisten leiripäi-
vä Kuusamossa 24.10 sekä 
vanhemman väen leiripäivä 
Hilturannassa 25.10. Näis-
tä tapahtumista tulevat tar-
kemmat tiedot myöhemmin. 
Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa to 20.9. 
klo 11.
Kuorot:  lapsikuoro to  20.9. 
klo 17, kirkkokuoro to 20.9. 

klo 18.
Rippikoulutyö: Rippikoulun 
lauantaipäivät seurakunta-
talolla klo 9.30-13.15. La 29.9. 
Talviripari ja Kesäripari 1, la 
6.10. Eräripari ja Kesäripari 
2 ja la 13.10. MUUT-ryhmä. 
Mukaan kynä ja pyyhekumi. 
Vihkot saa talon puolesta.
SEURAKUNNAN
VARHAISNUORTEN 
KERHOT: Kerhot alkavat 
viikolla 39.
Puuhakerho 6-9v. Torstaisin 
klo 17-18.30 seurakuntatalol-
la Rönössä. 
Kokkikerho 6-9v. Tiistaisin 
klo 17-18.30 seurakuntatalol-
la Rippikoulusalissa 
Kokkikerho 10-12v. Maa-
nantaisin klo 17.30-19 seu-
rakuntatalolla Rippikou-
lusalissa, kokkikerhoihin 
mahtuu kumpaankin 10 en-
simmäiseksi ilmoittautunut-
ta. Ilmoittautumiset Tiina In-
keroiselle  viestillä p.040 571 
4636.  Lapsen nimi, ikä ja 

mahd. ruoka-allergiat Puu-
hakerho 6-12v. Livon kou-
lulla tiistaisin klo 17-18.30 
PARTIOT:
Pudasjärven Mesikämmenet 
partiolippukunta kaipailee 
lisää jäseniä riveihinsä. Kaik-
ki ikäkausiryhmät ottavat 
enemmän kuin mielellään 
uusia partiolaisia mukaan. 
Ensimmäinen kokoontumi-
nen kaikille ikäluokille kes-
kiviikkona 26.9. klo 18-19 
seurakuntatalon nuorisosa-
lissa. Jatkossa ryhmät ko-
koontuvat seuraavasti:
Sudenpennut (7-9v.) Keski-
viikkoisin klo 17-18 Seura-
kuntatalon nuorisosalissa
Seikkailijat (10-12v.) Keski-
viikkoisin klo 18-19 Seura-
kuntatalon nuorisosalissa
Tarpojat (12-15v.) Keskiviik-
koisin klo 19-20 Seurakunta-
talon nuorisosalissa
Käy myös tutustumassa si-
vuihin www.partio.fi
Lapsiparkki perjantaisin klo 

9.30 - 12 seurakuntakodissa. 
Perhekerhot:  ke 19.9. ei per-
hekerhoa seurakuntakodis-
sa, molemmat ryhmät to 
20.9. klo 10-13, Puhoksen ky-
lätalossa ke 19.9. ei kerhoa , 
Petäjärinteen kylätalossa ma 
24.9. klo 10-13.
Kirkkoherranvirasto ja toi-
mistot suljettuna ke 19.9. 
Rauhanyhdistykset: Syys-
myyjäiset  Sarakylän kou-
lulla pe 21.9. klo 19. Seurat 
Kollajalla Pauli Pähtilällä su 
23.9. klo 13 (Timo Määttä, 
Heikki Tiirola). Seurat Ku-
renalan ry:llä su 23.9. klo 
17 (Arvo Niskasaari, Jaakko 
Sääskilahti).
Kastettu: Moona Julia Kaija-
la, Essi Katariina Puolakan-
aho
Haudattu:  Helli Amanda 
Heikkilä 91 v, Hilkka Sinik-
ka Wunsch 62 v, Irja Liisa 
Niskasaari 40 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Onnellisten ihmisten päivä
Hannuksessa (Kuusamontien varressa) 
la 22.9.2012 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.

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Olen mukana Kiimingissä Onnellisten ihmisten päivillä.

Hyvän Olon Hetki • Tmi Seija Erkkilä
Koko kehon vyöhyketerapia • Intialainen päähieronta

Koliikkivauvan hieronta • Kuumakivi hieronta
p. 045-8953 253 

Olen mukana Kiimingissä Onnellisten ihmisten päivillä.

Lakarin koululla vietettiin 
valtakunnallista Liikenne-
turvallisuusviikkoa 10. – 
16.9., johon kuului jokaiselle 
koulupäivälle jotakin liiken-
neturvallisuuteen liittyvää 
tekemistä. Tiistaipäivän tee-
mana oli polkupyörän tar-
kistus ja taitorata pyörille 
sekä polkuautoille. Luokat 
kävivät vuorotellen taitora-
dat läpi, kaksi luokkaa ker-
rallaan, jolloin toiset op-
pilaat olivat autoradalla ja 
toiset pyörärastilla. 

- Tietotekniikan tunneil-
la etsittiin Liikenneturvan si-
vuilta opiskeluaineistoa lii-
kenteestä, jossa Turvapupu 
opastaa liikkumaan. Kuvaa-
mataidon tunneilla oli askar-
teluna opetusta heijastimen 
tärkeydestä ja musiikin tun-
neilla laulettiin uusia sekä 
vanhoja liikennelauluja. Lii-
kennemerkit kuuluivat tie-
tenkin jokaiseen päivään, 
opiskellen niitten merkitys-
tä ja värittäen merkkejä sekä 
havainnoitiin jalankulkijan 
ja pyöräilijän tilanteita. Per-
jantaipäivään liittyi vielä 
poistumisharjoitukset kata-
strofien varalta, kertoi rehto-
ri Mervi Sammelvuo.

Taiturit tantereella
Polkuautoradalla koulun-
käyntiavustaja Viena Liehu 
huuteli ohjeita pienille au-
toilijoille kun aina ei tahto-
nut katseet pysyä ajoradas-
sa eikä kädet rattipyörässä. 
Jonkin verran kiirettä ja kil-
pailuakin lienee ollut muka-
na.

Opettaja Heikki Turves 
teki pyörän kuntotarkistuk-
sen ennen radalle lähtemis-

Liikenneturvallisuusviikko 
Lakarin koululla

Aku Alatalo kaasuttelee 
mersulla parkkiin. 

Kolmasluokkalainen Niko Niva sanoi että 
rata oli helppo ja viisi virhepistettä tuli 
pyörän varustelutasosta. Niko taituroi-
massa hienosti viimeisellä rastilla, jonka 
jälkeen hän sai itselleen ajokortin. 

Oppilaita odottamassa vuoroaan pyörän 
tarkistukseen ja taitoradalle.

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

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

JOKAISELLE JOTAKIN!

Uutuus! Liitutaulutarraa 2m rulla
+ liidut vain 19.90€/pakkaus

Tarrasta voit leikata haluamasi
muotoisia ja kokoisia liitutauluja.

Upea, uusi tapa sisustaa! Tervetuloa tutustumaan!

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

tä. Mikäli pyörän kunto oli 
joltakin osin vajaa, siitä sai 
virhepisteen. Taitoradal-
la oli monenlaisia koukeroi-
ta mukana joista piti yrittää 
selvitä virhepisteittä. Kol-
mosluokan oppilaat olivat jo 
kovasti taitavia näissä tehtä-
vissä ja kaikki saivat ajokor-
tin jossa luki: ”Tämän kortin 
haltija voi kulkea koulumat-
kansa polkupyörällä liiken-
nesääntöjä ja tarpeellista va-
rovaisuutta noudattaen, jos 
vanhemmat antavat siihen 
luvan.”

Lapset olivat innoissaan 
ylimääräisestä ulkoiluhet-
kestä lämpimässä syyssääs-
sä. 

Yhteispelillä  
se sujuu…
Liikenneturvallisuusviik-
ko oli Opetushallituksen ja 
Liikennekasvatuksen yh-

teistyöverkoston järjestä-
mä. Viikon aikana kouluissa 
eri puolilla maata kiinnitet-
tiin erityistä huomiota kou-
lulaisten liikennetaitoihin 
sekä koulukuljetusten tur-
vallisuuteen. Poliisi valvoi 
Liikenneturvallisuusviikol-
la tehostetusti koululaisia 
kuljettavien taksien ja linja-
autojen turvalaitteiden sekä 
alkolukkojen käyttöä kuin 
myös liikennettä koulujen 
läheisyydessä.

Liikennekasvatuksen yh-
teistyöverkostoon kuuluu 
lukuisia liikennealan toimi-
joita. Mukana olevat järjestöt 
ja yritykset osallistuivat vii-
kon järjestelyihin monin eri 
tavoin. Vahinkovakuutus-
yhtiö If lahjoitti alussa eka-
luokkalaisille ”Keltanokka 
liikenteessä” –lippikset.

Terttu Salmi

KAnnOT POiS
PiEnELLÄ

TEHOKKAALLA
jYRSimELLÄ

PUH. 040 822 4983

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 
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AUTOTALLI

ULKO-OVI + KARMIT
100x210cm, lasilla, valkea

PROMASTER VAKUUMIKONE
650w

UPO MIKROAALTOUUNI
M11

ESPINA PUUTARHAMÖYHIN
vm. 2011

ESPINA TELA LUMILINKO
vm. 2011

3 kpl

HOOVER HELKAMA
LIESITUULETIN 50cm

AIRISTO LÄMMINVESIVARAAJA 
Vaakamalli, 100l, takuu 3 vuotta

KAARITALLI
6x3x2,7m

CARAVAN KAARITALLI
7,5x3,5x3,5m

59,50
PREGO LIHAMYLLY
1200w

ELRAM IMURI
1400w

7 kpl

299,- 79,-
2 kpl

149,- 295,- 595,-

29,95 59,50
49,50

79,- 395,- 795,-

259,-
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Lukijan kynästä

Valtioneuvosto antoi äskettäin eduskunnalle selonteon raja-
esteiden poistamisesta pohjoismaissa. Rajaesteet ovat Poh-
joismaiden kansalaisten arkea koskettava asia ja rajaesteiden 
poistamiseksi voidaan tehdä paljon parantamalla maiden yh-
teistyötä. Tämän vuoksi 2000-luvun alussa käynnistettiin Suo-
men aloitteesta Rajaton Pohjola -prosessi, jonka tarkoituksena 
oli teettää selvitys pohjoismaalaisten vastavuoroisista oikeuk-
sista. Tavoitteena on luoda aiempaa selvemmät käytännön yh-
teistyömallit rajat ylittävien työkyvyttömyys- ja kuntoutus-
tapausten hoitamiseksi. Suomi ja Ruotsi tekevät parhaillaan 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on ratkaista kuntoutusetuuk-
siin liittyvä ongelma. Ongelma syntyy siitä, että rahaetuuksista 
vastaa edellinen työskentelyvaltio, joka myös järjestää tarvitta-
van kuntoutuksen. Tarkoituksenmukaisinta kuitenkin olisi, että 
kuntoutus voitaisiin järjestää asuinmaassa.

Rajaesteiden poistaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa tu-
loksia ei synny kovin nopeasti. Muiden Pohjoismaiden lainsää-
dännön seuranta ja ennakointi olisivat tehokkaan rajaestetyön 
perusta. Suomessa tätä tehtävää hoitavat käytännössä eri mi-
nisteriöiden kansainvälisten yksiköiden virkamiehet sivutyö-
nään, joten seuranta ei voi olla toivotulla tasolla. Rajaesteiden 
poistamisen ohella on tärkeää huolehtia siitä, ettei lainsäädän-
nöllä luoda uusia rajaesteitä. Yksi esimerkki pitkäjänteisen työn 
tuloksista on Ruotsista eläkettä saavien verotus, joka muutet-
tiin vuoden 2009 alusta lukien verovelvollisen kannalta sel-
keämmäksi. Muutoksen jälkeen Ruotsissa eläkkeestä peritty 
vero vähennetään Suomessa perittävästä verosta.

Lopputuloksena on se, että kaikki Suomessa asuvat eläke-
läiset maksavat yhtä paljon veroa samansuuruisesta eläkkees-
tä. Muutos ei koske sopimuksen allekirjoituspäivänä 4.4.2008 
Suomessa asuneita ja Ruotsista eläkettä saaneita henkilöitä. 
Heihin sovelletaan edelleen ns. vapautusmenetelmää, jossa ve-
rosta tehdään laskennallinen huojennus, joka voi olla Ruotsis-
sa pidätettyä veroa suurempi tai pienempi. Tämä on se epä-
kohta, jonka vangiksi on moni Ruotsista Suomeen muuttanut 
jäänyt. Eli jos verottajan tekemä laskennallinen huojennus on 
pienempi kuin Ruotsin perimä vero, silloin henkilön verotus 
on suurempi kuin pelkästään Suomessa samansuuruista elä-
kettä saavalla.

Pohjoisilla alueilla on todettu olevan mittavat energia- ja 
mineraalivarat. Näiden alueiden taloudellisen aktiivisuuden li-
sääntyessä raja-alueiden toimivuus vaikuttaa erityisesti Poh-
jois-Suomeen. Myönteisten taloudellisten vaikutusten lisäk-
si esille tulevat nousemaan rajojen ylitysten ongelmakohdat. 
Nämä on ratkaistava poliittisella tasolla ja tätä palvelee val-
tioneuvoston selonteko rajaesteiden poistamisesta. Talouden 
kasvusta seuraa sekä yritysten että työntekijöiden liikkumis-
ta rajojen yli. Rajaesteiden poistamisella voimme vaikuttaa yri-
tysten ja siten myös työntekijöiden mahdollisuuksiin osallistua 
urakoihin sekä työn tekemiseen naapurimaissamme. Suomi ei 
pysty yksin olemassa olevia rajaesteitä poistamaan, siksi poh-
joismaiden yhteistyö on tärkeää. Rajaesteiden poistaminen on 
kansantalouden kannalta järkevää, rajat ylittävä taloudellinen 
vuorovaikutus vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
ja ylläpitää raja-alueiden elinvoimaa. Pohjoismaisena kantavana 
ajatuksena pitää olla kaikkia osapuolia hyödyttävän vapaan liik-
kuvuuden edistäminen.

Raimo Piirainen 
kansanedustaja (sd)

Rajaton Pohjola

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335   

Toivotamme hyvää syksyä kaikille!

PENSAAT 

20,- / 4 kpl

-50% Suljemme puutarhan
pe 21.9. klo  18

Vielä ehtii istutella!

MONIVUOTISET KUKAT

CALLUNAT JA
KELLOKANERVAT!

Kekkilän TALVISUOJA ja 
Biolan juuresturve

AVOINNA KE-PE 9-18

Taidehuone Pudikissa avat-
tiin kolmen taiteilijan yh-
teisnäyttely ma 17.9. Näyt-
telyn nimi ”Maan korvessa” 
on mielikuvittelijoiden mat-
katoimisto joka tarjoaa vä-
rikkään matkakertomuksen 
Afrikan kuumuudesta myrs-
kyjen kautta Salla-järven 
pohjaan. Punaisena lankana 
taiteilijoitten välillä on tuttu 
lasten virsi, josta aiheesta jo-
kaiselta löytyy oma taidenä-
kemys.

Avauspuheessaan kult-
tuuriohjaaja Birgit Tolonen 
kiitteli taiteilijoita suuresta 
yhteisnäyttelystä, joka käsit-
tää kaikkiaan 84 teosta. 

- Näyttelyn yleisilme on 
syksyyn sopiva väri-ilotte-
lu, joka vie katsojan pienelle 
kulttuuriretkelle. Teoksissa 
on mielenkiintoisesti sekoi-
tettu eri tekniikoita ja mate-
riaaleja, joista syntyy erilaisia 
efektejä katselijan tulkitta-
vaksi. Taidehuone Pudikissa 

Taidenäyttely avattiin Pudikissa
on ollut esillä monipuolista 
taidetta. Tämä näyttely antaa 
elämyksiä sekä henkistä vire-
yttä ja on erittäin tärkeä meil-
le pudasjärveläisille., sanoi 
kulttuuriohjaaja Birgit Tolo-
nen.

Taiteilijat Helen Aal-
to, Tessa Suhonen ja Heik-
ki Länkinen tapasivat Limin-
gan taidekoulussa vuosina 
2011-2012 opiskellessaan Päi-
vi Vehviläisen ohjauksessa. 
Siellä he huomasivat jotakin 
hengenheimolaisuutta töit-
tensä välillä, josta syntyi aja-
tus yhteistyöstä.

- Olen asunut kuusi vuotta 
Afrikassa ja se näkyy töissä-
ni auringon kirkkaina värei-
nä, jotka pikkuhiljaa alkavat 
muuttumaan pohjoisen tum-
memmiksi sävyiksi, kertoi 
psykologi, henkilöstökoulut-
taja ja toimittaja Helen Aalto 
omista teoksistaan.

- Minun aiheeni ovat sy-
vällä lapsuudessa ja suurim-

massa osassa töissäni esiin-
tyykin lapsia.

Dramatiikka on myös vah-
vasti kuvattuna, opasti oman 
taiteensa sielunelämään Tes-
sa Suhonen.

- Johtotähtenä töissäni on 
rakkaus luontoon ja värien 
sekä tekniikoitten monipuoli-
nen käyttö, avasi puolestaan 
töitänsä artenomi, taiteen 

maisteri Heikki Länkinen. 
- Näyttelyssä voi piipah-

taa lenkkipolulta poiketen 
tai kansalaisopiston oppitun-
tien välissä. Taidetta ei tarvit-
se pelätä. Tämä on tällä erää 
viimeinen näyttely Pudikis-
sa. Näyttely on avoinna 7.10. 
asti, viimeisteli kulttuurioh-
jaaja Birgit Tolonen. (ts)

Helen Aalto teoksensa ”Hieronymys mielessäin” vierellä.

Heikki Länkinen ja hänen näkemyksensä näyttelyn pu-
naisesta langasta.

Tessa Suhonen ja ”Humala” joka on osa kaksoisikkunal-
le tehdystä öljyvärityöstä.

Kansainvälisen rauhanpäi-
vän liittyvänä Pudasjärven 
veteraanijärjestöt tempaisi-
vat jo neljännen kerran pe-
rinteisessä koko kansan 
liikuntatapahtumassa maa-
nantaina 17.9. Hirvaskosken 
koululla. Järjestelyissä vete-
raanijärjestöjen tukena olivat 
myös vapaat maanpuolus-
tusjärjestöt sekä Sotkajärven 
Veto ja Hirvaskosken koulu.

Tapahtumia järjestettiin 

Koko kansan liikuntatapahtuma Hirvaskoskella
samaan aikaan useammil-
la paikkakunnilla Suomessa. 
Tarkoituksena on suomalais-
ten yleinen liikuttaminen ja 
veteraanit haluavat tempa-
uksellaan näyttää mitä voi-
mavaroja he ovat tarvinneet 
rintamalla ja sen jälkeenkin 
elämässään. Säännöllinen 
liikkuminen on tärkeää fyy-
sisen ja henkisen kunnon yl-
läpitämisessä.

- Aiemmin tapahtuma on 
järjestetty Kurenalla, mut-
ta nyt halusimme tuoda lii-
kunnaniloa myös sivummal-
le ja ennen kaikkea nuorten 
ja lasten keskuuteen, selvit-
ti asian tärkeydestä kunnal-
lisneuvos Paavo Pikkuaho 
Pudasjärven Sotaveteraanit 
ry:stä.

- Jokaiselle oli tarjolla 
oman kuntonsa mukainen 

reitti. Matkan pituus ei ol-
lut tärkeintä, vaan liikunnan 
merkitys ja aate hyvän asian 
puolesta. Kaikille osanottajil-
le jaettiin vielä marssin päät-
teeksi pinssi muistuttamaan 
veteraanien kanssa tehdys-
tä yhteisestä ulkoiluhetkestä 
ja vierailusta heidän koulus-
saan, jatkoi Pikkuaho.

Marssijoita Hirvaskosken 

koulun maastossa oli likem-
mäs sata ja väkeä tuli vähän 
kauempaakin, joten veteraa-
nijärjestöjen haaste oli otettu 
hyvin vastaan. Koululaiset 
marssivat teeman merkeis-
sä tämän viikon aikana vielä 
muillakin Pudasjärven kou-
luilla.

Terttu Salmi

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ
www.pudasjarvi-lehti.fi
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MB E220CDiA ilmast. xenon, ym  -10  39500€
BMW 320d aj.80tkm ilmast.   -06  20900€
Skoda Octavia 1.8TSi farm ilmast. aj.85tkm  -09  20900€
Audi A4 2.0 96kw aj.147tkm ilmast. -06  17500€
Audi A6 2.4i V6 Avant ilmast.  -06  16500€
Mini Cooper S 163hv aj.150tkm ilmast.  -04  14900€
MB SLK 230 A Kompressor aj.185tkm ilmast. -00  14900€
Ford Fiesta 1.3i 1-omistaja ilmast. aj.27tkm  -11  14800€ 
Ford Mondeo 1.8TDCi farm, ilmast. 1-om.  -08 14500€
MB E220 CDiA  -05 12900€
MB C200 A Kompressor Sportcoupe aj.135tkm ilmast.  
 -00 12800€
VW Golf 2.0TDi DSG farm ilmast.               -08  11900€
Toyota Corolla 1.4VVT-i aj.92tkm ilmast.  -06  11900€
Hyundai Santa Fe 2.0CRDi  -05  11850€
Audi A6 1.9TDiA   -04  11800€
Opel Tigra 1.4i TwinTop aj.125tkm ilmast.  -05  10900€  
VW Golf 1.9TDi 4-Motion farm ilmast.  -05  10900€
Skoda Roomster 1.6i aj.126tkm ilmast.  -07  10900€
Saab 9-5 2.0T farm. aj.170tkm ilmast.  -05  9900€
MB C200 CDi ilmast.  -03  9900€
Volvo S60 T5A aj.165tkm ilmast. nahat. ym  -00  9800€
Volvo S60 2.4i aj.158tkm ilmast.  -02  9600€
Skoda Octavia 2.0TDi DGS farm ilmast.  -05  9500€
Peugeot 407 1.6HDi farm aj.180tkm ilmast.  -05  8900€
Honda Accord 2.0i farm ilmast.  -04  8900€
VW Passat 1.9TDi 130hv farm. ilmast.   -04  8900€
Volvo V70 2.4i aj.238tkm ilmast.  -04  8900€
Hyundai Santa Fe 2.4i aj.160tkm ilmast.  -01  8800€
Peugeot 307 1.6i farm ilmast.  -07  7500€
Renault Clio 1.4i aj.97tkm ilmast.  -06  7500€
Peugeot 307 1.6HDi Farm ilmast.  -06  7500€
Volvo V70 2.5i 20V aj.125tkm ilmast. ym  -99  6900€
Mazda 3.1.6D  -04  6900€
Opel Astra 1.4i farm ilmast  -05  6850€
Toyota Corolla 2.0D4D ilmast. aj.200tkm  -03  6850€
Ford C-Max 1.6TDi ilmast.  -04  5900€
Bmw 523iA aj.215tkm ilmast. xenon  -98  5900€ 
Fiat Punto 1.2i aj.123tkm ilmast.  -06  5900€
Volvo S80 2.4i ilmast.  -01  5900€
Citroen C4 Coupe 1.6i   -05  5900€
Toyota Yaris Verso 1.3i aj.130tkm  -02  5750€
Fiat Stilo 1.4 Wagon  aj.83tkm. ilmast  -05  5650€
Citroen Xsara 1.6i aj.116tkm ilmast.  -03  5500€
Volvo V70 2.5D ilmast.  -01  4900€
Renault Espace 2.0i aj.180tkm ilmast.   -02  4900€
Mitsubishi Space Wagon 2.4GLXi A ilmast. 7-henk
  -00 4500€
Daewoo Nubira 1.8i aj.157tkm ilmast.  -04  4500€
Audi A4 1.6i aj.190tkm  -97  3950€
Fiat Stilo 1.2i aj.164tkm  -02  2950€
Skoda Fabia 1.4MPi aj.189tkm  -01  2900€
Citroen Saxo 1.1i aj.118tkm  -02  2450€
Volvo V70 2.5TDi ilmast.  -97  2390€
Fiat Marea 1.6i farm.  -99  1900€
Fiat Doblo 1.6JTD aj.42tkm 1-omist.ilmast.tehdastakuu 
voimassa  -11  18900€
Fiat Scudo 2.0JTD ilmast.  -07  11900€
Mitsu L200 Pick-Up 2.5D 4x4  -97  5900€

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16

Ark. 9-17 LA 10-14
Puh:08-344134, 0400-430910

 040-555 2227
www.oulunautoporssi.fi

Trendikkäitä sisustusuutuuksia ja
puutarhasomisteita Karhupajalta!

Tule käymään (Teollisuustie 12)
tai soita Vuokko nyman, 040 592 4716
jarmo Eskola, 040 588 0124

Avoinna: 
Ma-to  7-15.30
Pe       7-13.30

OnPopLiikkua
– viikko Pudasjärvellä

Koillis-golfin golfarit käy-
vät joka vuosi kisaamassa 
isomman kentän mestaruu-
desta. Tänä vuonna matka 
suuntautui Raahentienoon 
golf-kentälle Siikajoelle. Ki-
saan osallistui 11 Koillis-Gol-
fin aktiivipelaajaa. Alku pe-
lattiin pilvisessä säässä, mutta 
iltapäivällä aurinko alkoi 
paistaa kilpaa hyväntuulisten 
kisailijoiden kanssa.

Kisa oli tiukka. Molempien 
sarjojen voiton vei Kumpu-
vaara, naisten sarjassa Mar-
ja-Liisa ja miesten sarjassa 
Osmo. Palkinnot kisaan lah-

Kumpuvaarat
voittamaton kaksikko

joitti Autokoulu Kyytipojat.

Maaret Ihme

Tulokset:
Naiset 
1.Marja-Liisa Kumpuvaara 
278 bogey-pistettä, 2. Tuula 
Hietva 26, 3. Maaret Ihme 24, 
4. Jaana Iinattiniemi 23, 5. Lea 
Törrö 21. 
Miehet
1.Osmo Kumpuvaara 39, 2. 
Jari Jussila 38, 3. Matti Juurik-
ka 35, 4. Mikko Hietava 32, 5. 
Pentti Polojärvi 22, 6. Olavi 
Leinonen 19. 

Olavi Leinonen, Matti Juurikka, Marja-Liisa Kumpuvaara 
ja Jari Jussila jännittävät ennen kilpailua.

Tuula, Mikko, Matti, Lea, Marja-Liisa, Olavi, Osmo, Pertti ja
Jaana tiukan kilpailun tuloksia odottamassa.

SAKO esittelypäivä
PE 21.9 klo 10-17
Jari Länkelä
esillä Steiner ja Burris kiikarit, 
Tikka, Sako, Beretta, Franchi, 
Stoeger aseita ja paljon 
muuta...

ERIKOISIA TARJOUKSIA :)

Tikka kiväärit alk. 829€ (969e)
Stoeger 12/76 delux
puoliautom           499€ (850e)
ULTRAPOINT
gps-tutkapanta    550€
HAU-HAU isojen koirien
nivel-lisäaineistettu ruoka                   
                              19€/15kg
Olympia Perusruoka 
40€/3x15kg eli vain 0,88ekg
Koiranmakkarat  1€ pötky
UISTIMET            -40%
SORSANKUVAT  -40%
HEVOSTARVIKKEET
(ei syötävät)      -35%
ENSIAPUPAKKAUKSET alk. 
3€, iso 3 lehtinen 15€ (39e)
DURACELL taskulamput 5€ kpl

TARJOUKSET VOIMASSA 
VAIN PE 21.9.12 !!!

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

www.anonase.com

Pudasjärvi-lehden ja Min-
nan Bodysportin yhteisesti 
aloittama Painonhallinta- ja 
kuntopiiri on kokoontunut 
keskiviikkoisin jo kolme ker-
taa. Osallistujamäärä yllät-
ti myönteisesti, sillä mukaan 
on tullut yli 30 painonhallin-
nasta ja kuntoilusta kiinnos-
tunutta paikkakuntalaista.

Viime keskiviikkona 12.9 
saatiin paita märäksi niin 
päältä kuin sisältäkin Jyrk-
käkosken maastossa kun-
toillessa. Piirin vetäjä Min-
na Anttila kertoi porukan 
tehneen jälleen upeaa työ-
tä kuntoilun ja painonpu-
dotusrintamalla. Hän ker-
toi, että kiloja on pudonnut 
reilut 55 kiloa ja se on hänen 
mielestään hurja määrä ai-
kaan nähden. 

-Olen saanut useita pa-
lautteita siitä, että on ollut 
hyvät fiilikset lenkkien jäl-
keen ja myös kadonneiden 
kilojen jälkeen. Se on kan-

Painopudotusta jo yli 50 kg

nustavaa kuultavaa, sillä se 
on merkki siitä, että osal-
listujilla on halu ja into teh-
dä töitä oman hyvinvoin-
nin ja paremman jaksamisen 
eteen. Joku kertoi ennen len-
kille lähtöä, että makeaa se 
vain tekee niin mieli. Mie-
liteko voi siis sekoittua nä-
län tunteeseen. Jos toistuvas-

ti syö herkkuja, voimistuu 
makean himo kerta kerralta. 
Säännöllinen ateriarytmi on 
tärkeää, sillä kylläisenä är-
sykkeiden aiheuttamia mie-
litekoja on helpompi vas-
tustaa. Pääsääntöisesti tulisi 
siis syödä 3-5 tunnin välein, 
neuvoi Minna piiriläisiä. (ht)

Kuntopiiriläiset kuuntelemassa Jyrkkäkosken pihalla Minna Anttilan innostavia ohjeita 
niin painonhallintaan kuin kuntoiluunkin. 

Pohjois – Pohjanmaan Liikunta ry. toteuttaa ko. viikkoja läänimme alueella 6 kpl.
Pudasjärvi – on yksi viikon toteutuspaikka.
Viikon aikana on tapahtumia vauvasta vaariin.

ke 19.9.2012 klo 10.00 Ravintoluento , Kari Heljasvaara Vanhusten palvelukeskus/peruttu
 -    11.00 ilmoita mahd. ruokailu ma 17.9 mennessä puh. 040-5856227 
 klo 13.00 Ravintoluento Ylä – asteelaisille Rimminkangas/peruttu
 -     15.00  Kari Heljasvaara
 klo 18.00 Liikuntaolosuhde – tilaisuus Pohjantähti
 -     20.00 Kaupunginvaltuusto + seurat PoPLi/Esko Hassinen

To 20.9.2012   klo10.00 Haipakka – alakoulut Rajamaan lähiliikuntapuisto
 -    14.00 nonstop – tyyliin, paikalla tunnin tai  
kauemmin
 klo  18.00 ILTAHAIPAKKA, perheille Rajamaan lähiliikuntapuisto
 -     20.00 INBODY – mittaus työkeskuksen tiloissa Sampo Laakkonen
 klo 18.00 Avoin ravintoluento Kari Heljasvaara/PoPLi
  Rajamaan ranta/Osviitta

Pe 21.9.2012 klo 15.00 Juoksu – karuselli tapahtuma Suojalinna
  Janne Ukonmaanahon ja Juha Tarsan ohjaamana
  Tytöt ja pojat 9 – 15 vuotiaat
 klo 18.00 Kestävyysseminaari Hotelli Isosyöte
  Jussi Saarela, Esko Paavola,  Heino Ruuskanen
  Janne Ukonmaanaho, Josphat Menjo
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Kuntamarkkinat ovat vuo-
sittain Helsingissä Kuntata-
lolla järjestetty julkisen hal-
linnon suurtapahtuma, jossa 
tänä syksynä 12.9.-13.9.2012 
ohjelman pääteemoina oli-
vat kuntavaalit ja kuntauu-
distus. Reilun kahdensadan 
seminaarin ja ajankohtai-
sista asioista annettujen tie-
toiskujen ohella Kuntamark-
kinoilla oli mahdollisuus 
saada tietoa monien useiden 
eri alojen näytteilleasettajien 
toiminnasta ja tarjonnasta.

Kuntavaalit ja kuntauudistus 
esillä Kuntamarkkinoilla

Kuntaliiton hallitukses-
sa mukana olleiden puo-
lueiden edustajat pääsivät 
”Kuukausi kuntavaaleihin - 
puoluejohtajat tentissä”- ti-
laisuudessa tuomaan asiaan 
omat näkökulmansa ja vas-
taamaan yleisön antamiin 
suoriin ja tekstiviestein lä-
hetettyihin kysymyksiin ja 
kannanottoihin. Kuntauu-
distuksen moninaisista kiin-
nostavista kiemuroista piti 
avauspuheenvuoron Henna 
Virkkunen teemalla ”Kun-

tauudistuksesta on monek-
si”, jonka jälkeen arvovaltai-
nen paneeli keskusteli Päivi 
Laajalan johdolla omista nä-
kemyksistään ja kokemuk-
sistaan asiaan vastaillen 
kuulijoiden kysymyksiin.

Kaikkiin Kuntamarkki-
noilla olleisiin seminaarien 
ja tietoiskujen aiheisiin voi 
tutustua www.kuntamark-
kinat.fi/ohjelma-osoitteessa.

Sointu Veivo

Marja-Leena Törrö, Seija Turpeinen ja Sointu Veivo osallistuivat Pudasjärveltä julkisen 
vallan suurtapahtumaan kuntamarkkinoille. 

Pintamojärvi-yhdistys pe-
rustettiin lauantaina 15.9. 
Yhdistykseen liittyi perusta-
vassa kokouksessa 26 jäsen-
tä. Pintaemojärvi-yhdistyk-
sen tehtävänä on selvittää ja 
edesauttaa järven vedenlaa-
dun paranemiseen johtavia 
toimenpiteitä, rahoitusta, 
toimia yhteistyössä paikal-
lisen kalastuskunnan kans-
sa vedenlaadun parantami-
seksi sekä estää korroosion 
lisääntyminen. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
Ari Korteslahti ja jäseniksi 
Jukka Mäkelä, Pekka Airak-
sinen ja Tuula. A. Tolkkinen. 
Pintaemojärvi-yhdistykseen 
voi liittyä kaikki asiasta kiin-
nostuneet ottamalla yhteyttä 
hallituksen puheenjohtajaan 
Ari Korteslahteen.  

Elokuun alkupuolel-
la joukko vakituisia Pinta-
mojärveläisiä ja mökkiläisiä 
kokoontui keskustelemaan 
Pintamojärven vuosi vuo-
delta heikentyneestä tilas-
ta. 60 vuotta säännöstelyn 
alla ollut järvi on pahoin 
liettynyt eroosion vaikutuk-
sen myötä ja vesi samentu-
nut kelluvan lietteen ja le-
väkasvuston seurauksena. 
Ennen järven syvin pouka-
ma on nykyisin liettynyt 19 
metrin syvyiseksi. Pahin jär-
ven saastuttaja on säännös-
tely, joka vaikuttaa paljon 
laajemmin kuin itse Pinta-
mojärven alueella. Jatkuva 
virtaamien vaihtelu irrottaa 
lietettä ja soraa myös järveen 
laskevista ojista ja niiden lat-
vajärvistä. Rannalla sijaitse-
vien mökkien ja talojen jäte-
vedet sekä maatalous tuovat 
osaltaan oman kuormituk-

Pintamojärvi-yhdistys
edesauttaa järven tervehtymistä

sena järveen. Viime vuosi-
kymmenien voimaperäinen 
suo-ojitus ja järeät metsän-
käsittelymenetelmät ovat 
tuoneet oman lisänsä järven 
lietemääriin. Voimayhtiöllä 
on säännöstelylupa kolmeen 
metriin saakka. Nykyisen 
voimayhtiön kanssa on so-
vittu 1,5 metrin säännöstely-
rajasta.

Kokouksessa arvioitiin, 
että ennen järven näkösy-
vyys oli 1,5- 2 metriä, nykyi-
sin jos puoli metriä näkee, 
niin sekin on jo rohkeas-
ti arvioitu. Järvessä on tehty 
säännöllisiä tutkimuksia jär-
ventilasta. Muutama vuosi 
sitten havaittiin, että järven 
syvänteet ovat hapettomas-
sa tilassa ja sen seurauksena 
on ollut veden samentumis-
ta sekä voimakkaita kesä-
ajan sinileväkukintoja. Ha-
pettomat olosuhteet johtavat 
pohjan prosessien häiriinty-
miseen. Normaalitilantees-
sa pohja sitoo ravinteita. Ha-
pettomassa tilassa pohjaan 

vajonneet ravinteet liukene-
vat uudelleen veteen ja ai-
heuttavat ns. sisäistä kuor-
mitusta sekä kasvattavat 
kemiallista hapenkulutusta. 

Runsas särkikalakanta 
heikentää myös veden laa-
tua tonkimalla pohjia ja syö-
mällä vesikirppuja, jotka pi-
tävät levien määrää kurissa. 
Vesien samentuminen hyö-
dyttää arvokaloista kuhaa, 
jota on istutettu Pintamojär-
veen ja jonka kanta on nyky-
ään vahva. Sen sijaan muut 
arvokalakannat ovat romah-
taneet. Järven tilaa voi ensi-
alkuun parantaa hoitokalas-
tuksella eli särkien poistolla, 
ruovikoiden niittämisellä 
sekä hapettamisella. Hapet-
tamisesta saadut kokemuk-
set kertovat sen tehon ole-
van pienaluevaikutteinen ja 
sillä on omat riskinsä koska 
se voi sekoittaa hapettoman 
veden laajemmalle alalle 
kuin mitä se oli hapetuksen 
alkaessa. (er)

Pintamojärvi-Yhdistyksen perustamiskokouksen pu-
heenjohtajana toimi Ari Korteslahti ja sihteerinä Vesa Kil-
peläinen.Pudasjärven Rissasenperäl-

tä, noin kolme kilometriä 
Ranuan tienhaarasta Kuu-
samoon päin rakenteilla ole-
van huvilan pihapiiristä pe-
lastettiin to 6.9. kalasääski. 
Oululainen Tuomo Kukko-
la ilmoitti asiasta ensimmäi-
senä Pudasjärvi-lehteen, kun 
hän oli mökkinaapurin kans-
sa ihmetellyt isoa lintua, joka 
majailee ihmisten pihapiiris-
sä ja päästää kahden metrin 
päähän itsestään kalaisan 
Kivarinjärven rannalla.

Havainnon oudosti käyt-
täytyvästä linnusta teki 
myös Irja Piri, joka soitti hä-
täkeskukseen, josta tehtävä 
siirtyi Pudasjärven poliisille. 
Partio otti linnun toimitetta-
vaksi Ranuan eläinpuistoon 
hoitoon ja eläinlääkärin arvi-
oitavaksi.

Linnun tunnistamisek-
si tarvittiin myös asian-
tuntija-apua, joka löytyi 
Pohjois-Pohjanmaan lintu-
tieteellisestä yhdistyksestä 
Taivalkoskelta. Rengastaja 
Jani Suua pystyi Pudasjär-
ven poliisin antamien tun-
tomerkkien ja valokuvan 
perusteella tunnistamaan 
linnun kalasääskeksi.

- On hyvin harvinais-
ta että sääksi nälkiintyy ka-
lavesien äärellä, selvitti Jani 

Heikkokuntoinen kalasääski 
löytyi Mutkantieltä

Suua.
- Lintu oli rengastettu ja 

rengas on lähetetty rekiste-
rikeskukseen selvitettäväksi 
että missä ja kenen toimesta 
rengastus on tapahtunut, jat-
koi Suua.

Ranuan eläinpuiston in-
tendentti Mari Heikkilä lähti 
Pudasjärven poliisia vastaan 
ottaakseen linnun eläinpuis-
ton puolesta heille hoidetta-
vaksi.

- Lintu oli aluksi pir-
teä, mutta kun villieläimen 
saa käsin kiinni niin se kie-
lii todella huonosta kunnos-
ta, kertoi intendentti Mari 

Heikkilä.
- Meillä Ranuan eläin-

puistossa eläinlääkäri tutki 
linnun ja antoi sille nestet-
tä sekä ravintoa, sillä eläin 
oli nälkiintynyt ja kuivunut. 
Hoidosta huolimatta sääk-
si menehtyi sunnuntaina 9.9.

Eviran suorittamassa 
ruumiinavauksessa selvi-
si eläimen huonon kunnon 
alkuperäinen syy. Linnulta 
löytyi hauli vasemmasta sii-
vestä, selvitti Mari Heikkilä 
Ranuan eläinpuistosta.

Terttu Salmi

Tuomo Kukkola ihmetteli ja kuvasi pihapiiristään löyty-
neen suuren linnun, joka osoittautui kalasääskeksi. 

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

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

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

www.rautioky.fi



8 9nro 38PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti19.9.2012 19.9.2012nro 38

Työterveyslaitoksen alueellinen 
neuvottelukunta Syötteellä
Työterveyslaitoksen alueel-
linen neuvottelukunta ko-
koontui toimintakautensa 
kaksipäiväiseen päätössemi-
naariin hotelli Iso-Syötteel-
le. Neuvottelukunnan toi-
minta ja tehtävät perustuvat 
Työterveyslaitosta koske-
vaan valtioneuvoston ase-
tukseen ja sen nimeää Työ-
terveyslaitoksen johtokunta 
aina kolmivuotiseksi toi-
mikaudeksi. Tämän neu-
vottelukunnan toimikau-
si alkoi 2010 ja se päättyy 
nyt vuoden 2012 lopussa. 
Neuvottelukunnan jäsenet 

edustavat työsuojelu- ja ter-
veydenhuolto-viranomaisia, 
eri yhteiskuntapiirejä, kes-
keisiä työmarkkinajärjestöjä 
sekä kunkin alueellisen toi-
mipisteen keskeisiä järjestö-
jä, yhteisöjä sekä toimialoja.

Päätösseminaarissa neu-
vottelukunta käsitteli laa-
jasti työpaikkojen ja työn-
tekijöiden työhyvinvointiin 
liittyviä asioita sekä toimen-
piteitä ja toimintamalleja. 
Asiantuntijaluennot käsitte-
livät mm. kuumaa ja kylmää, 
unen ja levon merkitystä 
sekä palautumista. Vanhem-

Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipisteen neuvottelukunnan jäsenet kokoontuivat kaksipäiväiseen seminaariin Syötteellä.

Jutun kirjoittaja aluejohtaja 
Tiina Rajala

Vanhempi tutkija Juha 
Oksa kertoi mm. masto-
työntekijöiden fyysisen toi-
mintakyvyn ylläpidosta 
erilaisissa ilmasto-olosuh-
teissa.

pi tutkija Juha Oksa kertoi 
mm. mastotyöntekijöiden 
ja palomiesten fyysisen toi-
mintakyvyn ylläpidosta ja 
työsuorituksesta palautumi-
sesta erilaissa ilmasto-olo-
suhteissa. Professori Mikael 
Sallinen esitti tutkimuspoh-
jaisesta ja käytäntöön vietyä 
tietoa siitä, miten unen laa-
tu ja erilaiset työjärjestelyt 
vaikuttavat ihmisen työ- ja 
toimintakykyyn, virkeyteen 
sekä elämisen laatuun. 

Tilaisuuteen oli kutsut-
tu keskiviikkona 12.9 myös 
alueellisia matkailualan yri-

tyksiä kuulemaan matkailu-
alan työntekijöiden ja myös 
matkailijoiden suojautumi-
sesta sekä turvallisuudesta. 
Tutkimusinsinööri Kirsi Jus-
sila kertoi MatkaSutu -hank-
keesta ja sen tuloksista ja 
hankkeen tuottamista työka-
luista matkailualan pienille 
yrityksille. Matkailu on kas-
vava ala ja se on myös alu-
eellisesti merkittävä toimiala 
sekä työllistäjä.

Neuvottelukunnat seu-
raavat alueensa elinkei-
no- ja työelämän muu-

toksia ja se voi tehdä 
aloitteita ja esityksiä työ-
suojelu- ja työhyvinvointia 
edistävistä toimenpiteistä. 
Neuvottelukunta valmis-
teli kokouksessaan lausun-
non, jossa se esittää Oulun 
yliopiston hallitukselle pää-
toimisen työterveyshuollon 
professuurin viran perusta-
mista. 

Tiina Rajala
Työterveyslaitoksen 
Oulun aluetoimipisteen 
aluejohtaja

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

YAMAHA-MÖNKIJÄ esittely
lauantaina 22.9.2012

klo 9-14

SYÖTTEELLÄ 
Safaritalon pihassa.

Tervetuloa!
Tiedustelut p. 040 587 0856

Rotax® 650 V2 -moottori, 3-asen-
toinen dynaaminen ohjaustehostin, 
runsas varustelu tehdasasennettuna.

can-am.fi

Metsän-
hoito-

paketti
Takavinssi, pohja panssari & 
etutavaratelineen koroke.

Edun arvo 867 e.

talvi-
paketti

Puskulevy &  
kahvan lämmittimet

Edun arvo 876 e.

Bensa-
seteli

TAI TAI

Edun arvo 500 e.

11990,- + toimituskulut  
    XXX e

kAupAn päälle yksI mAhTAvIsTA syyseduIsTA!

2012-malli

SKI-DOO®  LYNX®  SEA-DOO®  EVINRUDE®  JOHNSON®  ROTAX®  CAN-AM®

brp.com

t TrakTorimönkijä

OUTLanDER
™

 T3  
maX 650 XT

™

400€

Tulotie 1 • 93100 Pudasjärvi
www.pienkonehuolto.fi



HUIPPUKYMPPI
HUIPPUKYMPPI – KESTÄVYYSSEMINAARI
Perjantai 21.9.2012 klo 18.00 – 21.00
 
Heino Ruuskanen: Tilaisuuden avaus
Esko Paavola:   Suomalaiset nuoret hiihtäjät kansainväliselle tasolle, 
   Kerttu ja Iivo Niskanen.
Reijo Kangas: Urheilu- ja valmennuspsykologia    
Janne Ukonmaanaho:  Palautuminen pitkän tauon jälkeen -- uudelleen liikkeelle.
Jussi Saarela:  Juoksuharjoittelun perusteet
Josphat Menjo:  Kenialaisten harjoittelu ja armeija, 10000 metrin juoksun 
   maailman kärkiaika vuonna 2010 – alle 27 min.
   1. Viikon harjoitusohjelma peruskuntokaudella
   2. Viikon harjoitusohjelma valmistavalla kaudella
   3. ARMEIJAN SYSTEEMI - 
 Keskustelut jokaisen luennon jälkeen – seminaariin ei osallistumismaksua.
 Tiedustelut:  Heino Ruuskanen 0400 34097
   Kahvitarjoilu

3. HUIPPUKYMPPI 
Lauantai 22.9.2012 

klo 10.00 Kisakanslia avautuu
klo 11.00 Kunniakierros  Hotelli Iso-Syötteen parkkipaikan 
  ympäristössä 400 m mittaisena lenkkinä.
klo 12.30 Start:  2 km T/P 13 ja 11 v.
klo 13.00 Lähtöön siirtyminen.     - Linja-autokuljetus
klo 14.00 Start: 
  5 km  T15, P15, T17, P17, M/N sauvakävely 
  10 km  M, M40, M45, M50, M55, M60, M65, Mkunto, 
   N, N40, N45, N50, Nkunto, Nsauvakävely
  Sauna ja suihkut Hotelli Isosyötteellä
  Arvontapalkintojen noutaminen
klo 16.00 Palkintojen jako sarjojen parhaille (3) 
  Isosyötecupin (11,13,15 ja 17 v. T/P) 
  kokonaiskilpailun palkintojen jako

RUSKAVIIKONLOPPU SYÖTTEELLÄ 21.-22.9.
OHJELMA

Perjantaina 21.9. 
- 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. Johanna Määttä
Lauantaina 22.9.
-	 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  
-	 Ohjattu	kevyt	sauvakävely	
 14:30 Safaritalolta Johanna Määttä, Raisa-huskyn ruskaretki huipun luontopolulla 
 16:00 Metsähallitus, opastettu luontopolku Iso-Syötteen huipulla
- Klo 18-21 Luppovesi palaa  
	 •	Myytävänä	limukkaa,	kahvia,	pullaa,		makkaraa	ja	pikkupurtavaa	
	 •	Imitaattori	Ari	Kettukangas	viihdyttää	•	Esittelyitä	mm.	Metsähallitus	
	 •	Tikan	heittoa	ja	leikkimielisiä	kilpailuita	•	Lasten	ongintakilpailu	ja	kasvomaalausta	
	 •	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

Hotelli Iso-Syöte

Kansainvälinen juoksutapahtuma Iso-Syötteellä 22.9.2012 klo 14
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–Viikossa pyrin käymään 4-5 
kertaa sen verran raskaalla 
lenkillä, että hiki irtoaa kun-
nolla. Olen tullut huomaa-
maan, että stressinsietokyky 
paranee hyvän yleiskunnon 
myötä ja muutenkin hyvän 
kunnon avulla voi ja jaksaa 
paljon paremmin töissä, ker-
too Kuukasjärvi.

-Lenkkeilyn rinnalla kara-
te ja kahvakuula ovat liikun-
nassa hyvinä monipuolista-
jina. Kolmisen vuotta sitten 
tehty selkäleikkaus pysäytti 
toviksi raskaamman liikun-
taharrastuksen, mutta toi-
pumisen edistymiseen ja pe-
ruskunnon ylläpitämiseen 
kävelylenkit olivat sopiva lii-

Liikkuminen auttaa jaksamaan
kuntamuoto. Siitä sitten hil-
jakseen taas hiihtäminen ja 
lenkkeily alkoivat sujua. 

– Selkäleikkaus onnis-
tui niiltä osin, että sen het-
kiset välilevyasiat saatiin 
kuntoon. Osa kivuista jäi kui-
tenkin edelleen säteilemään 
jalkaan. Kymmenen marato-
nia ennätin juosta ennen leik-
kausta ja sen jälkeen jouduin 
tunnustamaan itselleni, että 
siihen se taisi minun osalta 
sitten jäädäkin. Mutta nyt on 
alkanut tuntumaan siltä, että 
se yhdestoista maraton voisi 
olla mahdollista juosta. Sitä 
asiaa täytyy nyt tutkailla ja 
kuulostella ennen kuin alkaa 
toteuttamaan maratonin jat-

kosuunnitelmia.
Talvisin Kuukasjär-

ven juoksulenkit muuttu-
vat hiihdoksi, jossa kilomet-
rit taittuvat nopeammin ja 
hiihto on hölkkäämistä mo-
nipuolisempi liikuntalaji. 
Hiihtoladulta Juha poikke-
aa mielellään umpihankeen. 
Umpihankihiihdon MM-ki-
soissa Kuukasjärven joukkue 
onkin ollut aina mukana kun 
se on ollut mahdollista. 

Jokatalvinen hiihtovaellus 
on talven kohokohta, jolloin 
Kuukasjärvi kumppanei-
neen suuntaa reissunsa Hal-
tin ja UKK-kansallispuiston 
seutuville.

– Täällähän meillä on 

Hotelli Iso-Syötteen johtaja Juha Kuukasjärvelle on tullut elämäntavaksi hyvän 
peruskunnon ylläpitäminen ja hän on ollut aina aktiivinen liikkuja.

mahtavat hiihtomaisemat ja 
mahdollisuudet. Pohjoiseen 
lähdemme oikeastaan sen 
vuoksi, että siellä on maise-
mat hieman erilaiset ja en-
nen kaikkea oudot. Yleensä 
tehdään viiden vuorokau-
den reissu. Päivässä hiihto-
matkaa kertyy 20–40 km ja 
vaelluksen koko pituus nou-
see päälle sadan kilomet-
rin. Päivittäinen matka riip-
puu hyvin paljon keleistä ja 
yöpymispaikasta. Siellä kun 
torpostaa hyvien kavereiden 
kanssa, niin se on melkoinen 
irtiotto yrittäjän arjesta, tuu-
mii Kuukasjärvi. E.R.

Juha Kuukasjärvelle liikunta on tullut elämänta-
vaksi ja hän on alun perin ideoinut Huippukymp-
pi –tapahtuman.

Huippukympin historiaa

Juha Kuukasjärvi seuraamassa viime vuonna 
Huippukympin lähtöä.

Hotelli Iso-Syötteen johta-
ja Juha Kuukasjärvi oli mie-
tiskellyt jo pitemmän ajan 
juoksutapahtumaa, jossa jo-
kainen saisi juosta tai kävel-
lä itseään tai kaveriaan vas-
taan. Mutta erilaisia matkoja, 
maratonista muutaman sa-
dan metrin pyrähdykseen 

oli niin paljon jo tarjolla, ettei 
mikään niistä ei tuntunut tar-
peeksi vetävältä.  

– Sitä matkaa ja tapah-
tumaa mietiskelin itsekseni 
lenkkipoluilla hilkutellessa. 
Ajattelin, että kymppi olisi 
sellainen matka, joka liikun-
taa harrastaneille ei olisi liian 

pitkä matka, etenkin kun sen 
saisi taittaa vaikka kävellen. 
Kypsyttelin ajatustani pikku-
hiljaa eteenpäin ja sitten yh-
tenä päivänä tuli mieleen, 
että miksi se pitäisi juosta ta-
saisella. Entä jos reitti olisi-
kin Iso-Syötteen alta huipul-
le. Olisi se ainakin erilainen 
tapahtuma mihin on totuttu.

Kerran sitten samassa 
pöydässä sattuivat istumaan 
Kuukasjärven lisäksi Heino 
Ruuskanen ja Jorma Jokela, 
jotka tarttuivat heti ajatuk-

seen kiinni.
– Siitä se sitten lähti ke-

hittymään. Tapahtumaa 
alkoi toteuttamaan Pudas-
järven Urheilijat. Yksin 
tuollaisen tapahtuman jär-
jestämiseen ei olisi mitään 
mahdollisuutta. Pudasjär-
ven Urheilijoilla sen sijaan 
oli valmis organisaatio ja 
vankka kokemus urhei-
lutapahtumien järjestämi-
sestä. Ja nyt juostaan jo 
kolmas Huippukymppi 
lauantaina 22.9. E.R.

Joukko pitäjän miehiä ko-
koontui taas tavan mukaan 
viettämään Kallenpäiviä Pik-
kukankaalle vuonna 1945. 
Tuona tammikuun lopun 
pakkasiltana syttyi Pudasjär-
ven urheilumiesten mielissä 
ajatus perustaa pitäjään oma 
urheiluseura. Paavo Kuos-
manen sai tehtäväkseen käy-
dä SVUL:n Oulun piirissä 
kyselemässä neuvoja ja ha-
kemassa papereita urheilu-
seuran perustamista varten.

Seuraavassa kokoontumi-
sessa tutustuttiin papereihin 
ja päätettiin kutsua urhei-

Pudasjärven Urheilijat
luseuran perustava kokous 
koolle Osuuskaupan pirttiin 
helmikuun 18 päivänä. Ko-
kouksessa innostus oli suu-
ri ja väkeä pirtin täydeltä. 
Nimen seuralle ehdotti Kal-
le Kolehmainen ja tämä nimi 
sai kannatusta. Ensimmäiset 
hiihtokilpailut järjestettiin 
23.3.1945.

Pudasjärven Urheilijain 
merkin on suunnitellut Olga 
Harju. Seuran nykyisenä pu-
heenjohtaja toimii liikun-
taneuvos Seppo Sammel-
vuo. Pudasjärven Urheilijat 
järjestää vuosittain erilai-

sia urheilutapahtumia ja he 
osallistuvat monen suuren 
perinteiseksi muodostuneen 
tapahtuman tuottamiseen, 
joista Huippukymppi, Um-
pihangen MM-kisat, Syöte-
hiihto ja Pilikkiviikko ovat 
tunnetuimmat. Näiden lisäk-
si Urheiluseura on viritellyt 
Jyrkkäkoski huvikeskuksen 
uuteen nousuun.

Urheiluseurassa on seit-
semän vireästi toimivaa ala-
jaostoa, joista laaja-alaisin on 
Heimo Ruuskasen luotsaa-
ma yleisurheilujaosto.

Pudasjärven Urheilijain merkin on suunnitellut Olga Harju.

Heino Ruuskanen toimii Pudasjärven urheilijoiden yleisurheilujaoston pu-
heenjohtajana. Häneltä sujuu luontevasti kaikkien kisojen organisointi ja joh-
taminen, kuten mm. Huipppukympistä vastaaminen. Hänen vierellään lähes 
20 vuotta urheilukisojen puitteissa yhteistyötä tehnyt Antti Lähteenmäki, joka 
on tuonut 90-luvulta lähtien kenialaisia kisoihin Pudasjärvelle muun muassa 
huippukympille.
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Puh. 040 777 1800, 040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo
www.isosyotteenmatkailu.fi

alk 115,-/huoneisto, 
220,-/ viikko

Ruskatarjous 2 vrk

Syötteen alueen majoitusvälitys
Ohjelmapalvelut

Pudasjärven
Matkailu Oy

puh. 08 - 823400
Romekievarintie 1

93280 Syöte
keskusvaraamo@isosyote.fi

nettivaraukset 24h

www.syote.net

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. 08-838 105
0400 302 910

Lomatontteja myytävänä Kelosyötteen alueelta!

• majoituspalvelu
• saunatupa
• savusauna

• luxus poreallas
• ratsastus-
  mahdollisuus

Palvelut:

Bonusta 
pankkiasioinnista.

Yhdessä hyvä tulee.

*Maansiirtotyöt 
*Kaivutyöt

*Sorat, murskeet, hiekat,
myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt
*Lumityöt

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

Maansiirto Oy
SYÖTTEEN

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Ruokamullantoimitukset

• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 697 234
 Puh. J.R 040-5353247, T.R 040-9634830
j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

0400 387 230 
TAKSIPALVELUT Poijula

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

PUDAS-KONE, Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. 08-822415

expert tarjoukset
Finlux 32”
LCD TV   FLY 905 U

Samsung 24”
LED TV/monitori LT 24B 300

- 2 HDMI
- Antenni- ja kaapelitalouksiin

- Full HD
- Antenni- ja kaapelitalouksiin

299€ 239€

Yrittäjä, keskity olennaiseen!
Saat meiltä täydellisen verkkolasku-
ratkaisun, kattaen sähköiset
taloushallinnon palvelut paperilaskun
skannauksesta, osto- ja myyntilaskujen
käsittelyyn ja arkistointiin. Sinun ei tarvitse
investoida teknologiaan, eikä niiden osaajiin.
Käyttöönotto ei vie aikaa, sujuu ripeästi ja vaivatta
ja on helppokäyttöinen. Toimistomme on toteuttanut
sähköistä taloushallintoa vuodesta 2007.
Ota yhteyttä taloushallinnon ammattilaiseen!

Etappina Oy | taloushallinnon tili-,tuki- ja tietopiste

Kirkkotie 1, PL 10, 93401 TAIVALKOSKI
Puh. 020 7780 450
toimisto@etappina.fi   www.etappina.fi

Limingan V
Uudenvuodenjuoksu

31.12.2012
toimisto@liminkajuoksee.net
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ToimiTsijalisTa 
Kilpailun johtaja Heino Ruuskanen
Kisakanslia / Tulospalvelu Riitta Jaakola, Mirja Laakkonen, 
Ratamestariryhmä Jorma Jokela, Janne Kinnunen, Onni Tyni, Jouni Rinne
Radanmittaus Ismo Pudas
Kuuluttaja Jorma Jokela ja Jouni Rinne 
Lähettäjä Jussi Saarela
Kilpailun lääkäri Jouni Vikstedt 

Ajanotto/Maalituomarit Kauko Seppänen (johtaja), Anna-Liisa Seppänen, 
paikalla klo 11.30 Pirkko Hyvärinen, Kari Turunen, Irene Illikainen
juoma maalissa Eeva Tyni, Heikki Turves

Ajanotto 8 km Lauri Suorsa, Pirkko Suorsa, Paavo Ervasti, Aino Ervasti

Liikenteenohjaus Mika Pesonen, Kauko Seppänen 
risteys 3. ja 8. Arto Ylilehto, Eero Vierimaa,  Vesa Pesälä
risteys 8.uusi kierros Arto Ylilehto, Eero Vierimaa, Heidi Ylilehto
Lähtö ja 9. Vesa Kortetjärvi, Anitta Kortetjärvi
risteys 4. ja 10. Arto Kuurola, Eila Kuurola
risteys 10. Heikki Kuurola, Arto Kuurola, Eila Kuurola
risteys 5. ja 11. Ilpo Jaakola, Jenna Kortetjärvi
risteys 1. Antti Härkönen, Tuomo Jokikokko, Taisto Luukkonen
risteys 2.  Lauri Suorsa. Paavo Ervasti
risteys 6. Pauli Harju, Tarja Tolonen
risteys 7. + huolto Ritva Kujansuu, Jouko Ojala, Martti Taivaloja, Helinä Valkola                        
Huoltotoimikunta Juha Kuukasjärvi (johtaja), Ritva Kujansuu, Helinä Valkola,
Eeva Tyni

SAAVU PAIKALLE : Ajanottajat klo 11.30
 Liikenteenohjaus klo 12.30
 Huoltotmk klo 12.00
 Kisakanslia klo 10.00

Toimitsijoille ruokailu tunturihotelli Syötteellä ja kahdet kahvit.
Ilmoitus mahdollisesta esteestä, Heino Ruuskanen 0400 346 097

MIEHET YL   
  
1. Josphat Menjo KENIA
2. Lewis Korir KENIA
3. Juha Hiltula Kokkolan kaupunki
4. Peter Kibet KENIA
5. Ossi Peltoniemi ONMKYU
6. Arto Hiltula KempMklubi
7. Janne Ukonmaanaho YlikNM
8. Lauri Holappa Oulun Pyrintö
9. Henri Vanha ONMKYU
10. Jukka Sarajärvi PudasjU
11. Markus Isola UtajU
12. Rami Oravakangas PyhäjPohti
13. Kimmo Kymäläinen Suomussalmi
14. Topias Tyni TaKu
15. Sauli Kuopus PudasjU
 
  
MIEHET 40 v. 
  
26. Kari Kokko Oulun Pyrintö
27. Ari Junnonen Vantusselän Virkiä
28. Jouni Kylmäkuoma Vantusselän Virkiä
29. Kai Ojala Paksumahat
30. Juha Kuukasjärvi Hotelli Isosyöte
31. Sami Klemola Oulu 
 
  
MIEHET 45   v.  
  
36. Veli-Pekka Mäkelä Kaustinen
37. Sampo Laakkonen PudasjU
38. Juha Viuhkola PudasjU
39. Taisto Latvalehto LaitVeto
40. Petri Huhtala ONMKYU
41. Hansi Kitti ONMKYU
   
  
MIEHET 50 v. 
  
46. Pertti Kylmälä Lahti Sport 35+
47. Sven-Erik Libäck IS Söderby
48. Juha Hautaniemi OulunHS
49. Reijo Polojärvi PudasjU
50. Taisto Puurunen PudasjKunto
51. Juha Laakkonen PudasjU
 
  

MIEHET 55 v. 
  
55. Juha Ronkainen PudasjU
56. Mikko Koivukangas ONMKYU
57. Kari Jylhänlehto PudasjU
58. Viljo Kirjavainen Hauhon Sisu
59. Kari Mursu IK Kronan 
  
  
MIEHET 60 v. 
  
65. Timo Illikainen PudasjU
66. Olavi Peura ONMKYU
67.   Kauko Tuisku RDS
 
  
MIEHET KUNTO    
  
85. Benjamin Aapaoja Posion Tilitoimisto
86. Timo Heikkilä Sarakylä
87. Heimo Turunen Pudasjärvi - lehti
88. Jyrki Alasuutari Tyrnävä
89. Pekka Pöyliö NTOL-racing
90. Mika Alakurtti NTOL-racing
91. Lasse Moilanen PudasjU
92.  Veli-Pekka Saari Oulainen
 
  
NAISET YL    
  
110. Perile Nengampi KENIA
111. Sarah Kiptoo KENIA
112. Päivi Lumijärvi LNM
113. Veera Kauppila LapLu
 
  
NAISET 40 v. 
  
124. Jaana Junnonen Vantusselän Virkiä
125. Päivi Kylmäluoma Vantusselän Virkiä
126. Monica Kinnunen Saarijärvi

Huippukymppi osallistujalista 
NAISET 45 v. 
  
132. Kaisa Mäkelä Kaustinen
133. Paula Matinaho Ii
134. Mirja Keskiaho PudasjU
NAISET 50 v. 
  
138. Leila Harju RaSVe
139. Sisko Hiltunen ONMKYU
140. Helena Rantakari RaSVe
141. Satu Paasimaa PudasjKunto
 
 
NAISET KUNTO    
  
146. Ritva Aapaoja Posion tilitoimisto
147. Susanna Vuoti Lumijoki
148. Hanna Blom 
149. Virpi Holappa Pudasjärvi
150. Tuula Torniainen 
151. Laura Torniainen 
152. Niina Moilanen PudasjU
153. Katariina Kuukasjärvi Hotelli Isosyöte
  
  
NAISET  SAUVAKÄVELY  10 km 
  
168. Raija Anttila LNM
169. Sinikka Vuoti LNM
 
 
NAISET/MIEHET 5 km sauvakävely 
  
178. Markku Hyttinen LNM
179. Urpo Savilaakso LNM
 
 
MIEHET 17 v.  5 km 
  
196. Santeri Hyvärinen PudasjU
197. Juha-Matti Inget PudasjU
198. Pauli Moilanen Lapin Lukko
199. Arttu Liipo Oulun Pyrintö
200. Sakari Ylönen Oulun Pyrintö
201. Joonas Rinne SaPu
  
  

NAISET 17 v.  5 km 
  
211. Pia Vähäkuopus Oulun Pyrintö
 
 
POJAT 15 v.  5 km 
  
221. Jarkko Paukkeri Lumijoen Lumiukot
222. Aleksi Härkönen PudasjU
223. Samuli Hussa HaapavU
224. Tero Koivula PudasjU
225. Taneli Härkönen PudasjU
  
  
TYTÖT 15 v.  5 km 
  
231. Elina Heikkinen Oulun Pyrintö
232. Emma-Noora Jaakola PudasjU
233. Janika Ahola RaVe
234. Minttu Rinne SaPu
 

POJAT 13 v.  2 km 
  
241. Joni Heikkinen Oulun Pyrintö
242. Eelis Valikainen Kalajoen Junkkarit
243. Juha-Matti Broström Oulun Pyrintö
  
  
TYTÖT 13 v.  2 km 
  
251. Jasmin Männistö KuivAura
252. Heidi Vähäkuopus Oulun Pyrintö
  
  
TYTÖT 11 v.  2 km 
  
271. Elli Kylmäluoma Vantusselän Virkiä
272. Emilia Paakkola Laitveto
273. Laura Paakkola Laitveto

Virpiniemen liikuntaopisto on teh-
nyt koko olemassaolonsa ajan yh-
teistyötä Oulun alueen urheiluse-
urojen kanssa. 

Viime aikoina seurojen kanssa 
käydyissä keskusteluissa on esille 
noussut tarve lasten ja nuorten juok-
suinnostuksen käyttämistä osana 

Juoksukaruselli hanke aktivoi nuoria liikkumaan
maaseudun ja seurojen toimintaym-
päristön kehittämistä. Näistä syistä 
Virpiniemen liikuntaopisto on päät-
tänyt lähteä kehittämään Juoksu-
karuselli toimintaa yhdessä Oulun 
ympäristönseudun urheiluseurojen 
kanssa. Pudasjärvellä juoksukaru-
sellin juoksuklinikka tapahtuma on 

7-15-vuotiaille nuorille Suojalinnan 
kentällä perjantaina 21.9 klo 15 al-
kaen. 

Murrosikä on selvä taitekoh-
ta liikunta-aktiivisuuden kannalta. 
Nuorten liikunta vähenee selvästi 
15 ikävuoden jälkeen. Nuorille pi-
täisi luoda olosuhteet ja sosiaalinen 
ympäristö, joka tukee ja kannustaa 
liikkumaan ilman tulostavoitteita. 
Periaatteena pitäisi aina olla, että 
liikkuminen on mukavaa ja muut-
kin tekevät sitä. Liikkuminen lapse-
na ja nuorena lisää todennäköisyyt-
tä liikkua myös aikuisena. Liikunta 
ja sen harrastaminen varsinkin seu-
rassa on keskeinen osa paikallista 
identiteettiä. Juoksu on liikuntalaji, 

joka sopii lähes kaikille. Juoksu on 
helppoa, tehokasta ja se on yksi tär-
keimmistä liikunnan perustaidois-
ta. Sen harrastamiseen ei tarvitse 
hankkia kalliita välineitä ja liikun-
tapaikka alkaa joka ovelta. Juoksu 
on myös yhteisöllinen laji ja sitä on 
helppo harrastaa ryhmissä.

Juoksukarusellin ideana on to-
teuttaa lapsille ja nuorille juoksutoi-
mintaa uudella raikkaalla tavalla. 
Periaatteena on ”Juoksu On Maail-
man Mukavin Asia”. Toiminta sopii 
kaikille taidoista, tiedoista, kunnos-
ta ja asuinpaikasta riippumatta. 

Hankkeessa nuoret toteuttavat 
itse toimintaa ikäisilleen vertaisoh-
jaajina ja lapsille varsinaisina ohjaa-
jina. Nuoret tekevät itse: suunnit-
televat, ohjaavat ja liikkuvat. Myös 

lasten ja nuorten vanhempia hou-
kutellaan mukaan toimintaan, mikä 
lisäisi paikallista vaikuttavuutta.

Juoksukarusellin kohderyhmä-
nä ovat 7–18 -vuotiaat nuoret. Juok-
sukarusellin järjestämä toiminta 
on avointa myös muiden alueiden 
nuorille mahdollisuuksien mukaan. 
Tarkoituksena on käyttää seurojen 
ja seuratyön vahvuuksia maaseu-
dun ja kylien aktivoimiseksi.

Hankkeessa myös hyödynne-
tään teknologiaa kuten internetin ja 
yhteisöllisyyden mahdollisuuksia. 
Verkkopalvelut ovat päivittäinen 
osa nykyisten lasten ja nuorten elä-
mää ja palvelut ovat tasapuolises-
ti kaikkien saavutettavissa ajasta ja 
paikasta riipputta.
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Ruska viikonlopputapahtuma al-
kaa perjantaina 21.9 Hotelli Iso-
Syötteellä kestävyysseminaarilla, 
jossa on useita eri luennoitsijoita. 
Hyvinvoinnista ja jaksamisesta lu-
ennoi Johanna Määttä klo 19.30 Sa-
faritalolla. Illan päätteeksi on Ho-
telli Iso-Syötteellä Disco ja karaoke 
snapsibaarissa sekä Pärjänkievaris-
sa esiintyy Sami Pilvilä.

Lauantaina kunniakierrostapah-
tuma tunturin huipulla Hotelli Iso-
Syötteen läheisyydessä alkaa klo 11 
ja Huippukymppi juoksutapahtu-
ma lähtee klo 14.00 Safaritalon lä-
heisyydestä. SyöteResort Carava-
nissa on Ruskatreffit koko päivän 
sekä Ruskamarkkinat klo 10–14.  
Johanna Määtän johtamaa ohjat-

tua, kevyttä sauvakävely alkaa klo 
14.30 Safaritalolta. Metsähallituk-
sen järjestämä opastettu Raisa-hus-
kyn ruskaretki huipun luontopo-
lulla alkaa klo 16. Luppovesi palaa 
yleisötapahtuma on klo 18-21, jossa 
on runsaasti erilaisia ohjelmanume-
roita ja lopuksi kokon sytytys ja ilo-
tulitus. 

Lauantai-illan päätteeksi Hotelli 
Iso-Syötteellä esiintyy Meiju Suvas, 
snapsibaarissa on disco sekä Pär-
jänkievarilla Ruskakaraoke-kisat.

Kestävyyseminaari  
kaikille urheilusta  
kiinnostuneille
Kestävyysseminaari järjestetään 
Huippukymppitapahtumaan kuu-
luvana perjantaina 21.9 Hotelli Iso-
Syötteellä. Seminaarin osa-alueita 
ei ole rajattu, vaan se on suunnat-
tu kaikille urheilusta kiinnostuneil-
le ja urheilua harrastaville. 

Seminaari on herättänyt paljon 
kiinnostusta ja osallistujia uskotaan 
tulevan runsaasti. Huippukympin 
johtaja Heino Ruuskanen avaa se-
minaarin kello 18.00, jonka jälkeen 
seminaarin vetää Liikuntaneuvos 
Jussi Saarela. Hän on toiminut kes-
tävyysjuoksun valmentajana 45 
vuotta ja oli Suomen kestävyysur-
heilun lajipäällikkönä -70 luvulla.

Esko Paavola Vuokatin urhei-
luopistolta kertoo juniorihiihtäjien sa. Veteraaneissa vanhat huippu-

kympin konkarit Juha Ronkainen, 
Kari Jylhänlehto sekä Mikko Koi-
vukangas mittaavat voimiaan taas 
kerran. 

Kuusikymppisissä juoksee van-
ha konkari Olavi Peura. Lisäksi 
kymmeniä paikkakuntalaisia juok-
sun ja kuntoilun harrastajia osallis-
tuu tapahtumaan kukin oman kun-
tonsa ja vointinsa mukaan. Myös 
sauvakävelijöitä on kutsuttu mu-
kaan. 

Syötteen Ruskaviikonloppuna järjestetään lauantai-iltana 
yleisötapahtuma ”Luppovesi palaa”, jossa viime vuonna oli 
yli 500 henkeä mukana. Tulet paloivat ympäri järveä ja järven 
päällä leimusi kokko. Ilotulitus kruunasi vielä illan. Lisävalais-
tusta toi kuu, joka kuvassakin kumottaa.

Talkoolasten työpanos on kisojen onnistumiseksi ratkaisevan 
tärkeä ja kisakanslian lisäksi tarvitaan väkeä hyvin monis-
sa tehtävissä. Numerolappua noutamassa pudasjärveläinen 
yrittäjä Markus Urmala, joka tällä kerralla ei ole mukana, kos-
ka juoksee Kiimingissä ½ maratonin.

Iivo ja Kerttu Niskasen valmennuk-
sesta ja valmennusmenetelmistä 
sekä heidän kehityksestään hiihtä-
jinä. Niskaset kuuluvat tällä hetkel-
lä Suomen suurimpiin lupauksiin 
hiihdossa.

Kenialainen juoksijaihme 
Josphat Menjo kertoo omasta pe-
rusharjoittelumenetelmästään sa-
moin kuin valmentautumista-
voistaan itse kilpailuun. Menjo on 
armeijan palveluksessa ja hän va-
lottaa myöskin millä tavoin armei-
ja on mukana ja edesauttanut mies-
tä urheilu-uralla.

Josphat Menjo tulee Syötteelle 
torstaina ja on alueella sunnuntai-
hin saakka. Menjon mukana tulee 
neljä muuta kovaa kenialaista juok-
sijaa mittaamaan kuntoaan Huip-
pukymppi-juoksussa.

Urheilu-ja valmennuspsykolo-
giasta luennoi Reijo Kangas. Kan-
gas valmentaa tämän hetkistä SM-
triathlonisti Panu Lietoa.

Viime vuonna EM-kisojen 3000 
m esteissä juossut Janne Ukon-
maanaho kertoo kuinka tärkeää 
on palautua pitkän tauon jälkeen 
ja lähteä uudelleen liikkeelle. Jussi 
Saarela luennoi Juoksuharjoittelun 
perusteista.

Kunniakierros kierretään 
Huippukymppi tapahtuman 
yhteydessä
Tämän vuoden Kunniakierros pää-
tettiin siirtää tällä kertaa Huippu-
kymppi tapahtuman yhteyteen. 
Kunniakierros on rahakeräyskam-
panja nuorisovalmennustoiminnan 
hyväksi. Kunniakierrosta on kier-
retty yhtäjaksoisesti vuodesta 1982 
alkaen. Tapahtumasta saadut va-
rat menevät pääosiltaan suoraan 
nuorisovalmennustoimintaa tu-
kemaan. Vuonna 2011 kampanjan 
avulla saatiin kerättyä 6 000 000 eu-
roa nuorille.

Kunniakierros kierretään 22.9 
Hotelli Iso-Syötteen parkkipaikan 
ympäristössä 400 metrin mittaisena 
lenkkinä klo 11.00.

IsoSyöte CUP 2012
Huippukymppi juoksutapahtu-
ma on viimeinen osakilpailu Poh-
jois-Pohjanmaan piirin nuorten 
juoksijoiden oma GP-kilpailusar-
ja ja sarjan voittajat selviää Huip-
pukymppitapahtuman jälkeen. Iso-
Syöte Cupin kilpasarjat ovat  T/P 
11 – 13 – 15 ja N/M 17.

Juoksijalupaus  
Joonas Rinne mukana
Suomen lupaavimpiin kestävyys-
juoksija kykyihin lukeutuva Saari-
järven Pullistuksen Joonas Rinne 
on tulossa Huippukymppi tapah-
tumaan.

Rinne sijoittui toiseksi 800 met-
rillä nuorten Suomi–Ruotsi –maa-
ottelussa11.9.2011  Espoon Leppä-
vaarassa. Rinteen aika oli 1.52,34, 
mikä on hänen oma ennätys ja sa-
malla 16-vuotiaiden uusi Suomen 
ennätys.

Jämsän karnevaalissa 14.6.2012 

Joonas Rinne juoksi 800 metril-
lä 17-vuotiaiden poikien Suomen 
ennätyksen 1.51,02. Aika on kak-
si sekunnin kymmenystä parempi 
kuin Ari Paunosen 36 vuotta sitten 
juoksema aikaisempi 17-vuotiai-
den Suomen ennätys. Joonas Rinne 
juoksee yhdessä hotelliyrittäjä Juha 
Kuukasjärven kanssa.

Josphat Menjo  
tavoittelee huippuaikaa 
Kenialainen kestävyysjuoksuih-
me Josphat Menjo osallistuu Huip-
pukympille ja tavoittelee tavoite-
ajan 33.30 rikkomista, josta kuittaisi 
1000 euron bonuspalkinnon. Men-
jo oli vuonna 2010 maailman kär-
kituloksen haltija 10.000 metrin 
juoksussa. Viime vuonna tavoite-
ajan alitti reilusti Lewis Korir, joka 
on nytkin kisassa mukana. Huip-
pukympissä on omat sarjansa kil-
pajuoksijoille ja kuntoilijoille sekä 
naisille että miehille. Myös sauva-
kävelijöille on oma sarjansa. Se on 
myös yleisötapahtuma.

Kuka naisista  
alittaa tavoiteajan?
Kuka naisista alittaa tavoiteajan 
38.50 ja saa 1000 euroa, on mielen-
kiintoinen asia seurattavaksi. Viime 
vuonna Flora Candie jäi rajasta kol-
me sekuntia. Tänä vuonna Candie 
ei ole mukana juoksemassa ja onkin 
arvailtu että Perile Nengampi tai 
Sarah Kiptoon kesken käydään ko-
vin vääntö. Tilastojen mukaan Peri-
le Nengampi olisi vahvempi ehdo-
kas.

Pudasjärveläisiä  
mukana
Aina Syötteellä kestävyysurheilu-
tapahtumissa nähdään Kai Ojala, 
huippukympissä hän osallistuu ta-
pahtumaan nelikymppisten sarjas-

Viime vuonna tavoiteajan 
alitti reilusti Lewis Korir, joka 
on nytkin kisassa mukana.

Juoksun ohella paljon muita  
tapahtumia Ruskaviikonloppuna

Pudasjärveläisistä hyvää 
kuntoa osoitti Sampo Laak-
konen, kun juoksi kisan 10 
parhaan joukkoon.

Viime vuonna Flora Candie 
juoksi ajan 38.53 ja ja 1000 e 
palkinto jäi kolmen sekunnin 
päähän.
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TUURITUPA
Osuuspankin talo,  Toritie puh. 0400 363 133

* kahvit ja pullat
* limsat
* päivän lehdet
* makeisia

* Raha-automaattiyhdistyksen pelit
* Veikkausyhtiön palvelut
* ULLMAXIN tuotteita

Pudasjärven Urheilijoiden toimiston palvelut

www.polarprize.fi

UJ OU K S K U
SA R E LL I

J U O K S U K L I N I K K A

klo 15.00-15.45 7-11 -vuotiaat
Klo 15.45-16.30 12-15 -vuotiaat

Ohjelma:
· Tutustumista kehonhallintaan ja juoksemiseen monipuolisen  
   liikunnan avulla 
· Juoksutekniikan opettelua, temppurata, aitajuoksua ja 
   muita ketteryyttä, liikkuvuutta ja liikunnallisuutta lisääviä    
   osiota

www.juoksukaruselli.fi

 

Tapahtuma 
on 

maksuton!

toivottavat Janne Ukonmaanaho ja Juha Tarsa
TERVETULOA TAPAHTUMAAN!

21.9.2012  Pudasjärven Suojalinna

UJ OU K S K U
SA R E LL I

J U O K S U K L I N I K K A

klo 15.00-15.45 7-11 -vuotiaat
Klo 15.45-16.30 12-15 -vuotiaat

Ohjelma:
· Tutustumista kehonhallintaan ja juoksemiseen monipuolisen  
   liikunnan avulla 
· Juoksutekniikan opettelua, temppurata, aitajuoksua ja 
   muita ketteryyttä, liikkuvuutta ja liikunnallisuutta lisääviä    
   osiota

www.juoksukaruselli.fi

 

Tapahtuma 
on 

maksuton!

toivottavat Janne Ukonmaanaho ja Juha Tarsa
TERVETULOA TAPAHTUMAAN!

21.9.2012  Pudasjärven Suojalinna

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

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

Ryhmille savusaunomiset & huskytarhavierailut

mm. hieronnat, aromahieronnat
Omaan hyvinvointiin

Hyvää mieltä, lämpöä ja rentoutusta syksyyn!

www.syotteenerapalvelut.fi

Johanna 0400 604772
Janne 050 528 6441

Isosyötteen hiihtomaja
• kuntorata 5km
• valaistu latu 13 km
• retkeilyalue • UKK-reitti
• majoitustilat 20 hengelle

Tiedustelut ja varaukset:
0400 346 097

NAAMANKAJÄRVEN TOIMINTAKESKUS
Mahdollisuus 50 hlö:n oleskeluun ja
ruokailuun. 5-6 km Syötteelle.
Toimintakeskuksen vuokrahinnat:
Päiväkäyttö  50€/pv
2-3 tunnin käyttö    10€/kerta
Kanoottivarasto    20€/paikka/vuosi

Varaukset: 0400-346 097, heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi,
ja 2-3 tunnin käyttö: Niilo Sarajärvi 0400-398 771

Pudasjärven
lentokenttä

Suunnitteletko:
koulutustilaisuutta,

kokousta, leirikoulua, 
juhlia, illanviettoa tai 
vaikkapa saunailtaa.

Tai onko sinulla  muuten 
tarvetta majoitukseen? 
Jyrkkäkosken hiihto- ja 

juoksureitit lentokentän 
läheisyydessä tarjoavat 
sinulle mahdollisuuden 

ulkoiluun. 
Tule ja viihdy!

Käytettävissäsi ovat
lentokentän koulutustilat.

Kysy lisää:
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Majoitusvaraukset
Erkki Takkinen 040 587 8818 

Ajorata ja muu toiminta
Kauko Seppänen 0400 384 162
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22.9. meiju suvas
Karaoke & disco snapsibaarissa

29.9  Crystal
Karaoke & disco snapsibaarissa

 

LAAJAKAISTALIITTYMÄ 
SYÖTTEEN ALUEELLE JA 
VAPAA-AJAN ASUNTOON
Huippunopea laajakaistayhteys Pudasjärvelle. 
Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia kiinteistöösi 
huippunopea laajakaistayhteys Syötteen alueelle ja 
vapaa-ajan asuntoon. Nopea valokuituverkko mah-
dollistaa vaativienkin sähköisten palvelujen käyttämi-
sen.

Tiedustelut: 

Jari Jussila 040 8266 498

info@kairankuitu.fi

Syötteellä järjestetään mökkiläisille oma 
tiedotusviikonloppu tapahtuma 10.11. Ho-
telli Isosyötteellä.
Tapahtumassa on mukana kaupungin 
edustajana kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä, 
Sykli hankkeesta Marianne Mäntylehto ja Ka-
lamatkalle-hankeesta Mirja Savolainen ker-
tomassa ajankohtaisista aiheista ja asioista 
mökkiläisille.
Syötteen keskusvaraamo pitää sama-
na päivänä välityksessään olevien mökkien 
omistajille omistajatapaamisen. Tarkempia 
tietoja tapahtumasta myöhemmin. JS

tapahtuma Syötteellä 10.11.
Mökkiläisviikonloppu

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

Kansainvälinen hiihto-
tapahtuma, retkihiihto, 
jossa otetaan mittaa 
vain itsestä ja nautitaan 
luonnosta. Seitsemän 
päivää soiden ja vaaro-
jen sylissä taittaa talven 
selän leppoisalla tavalla. 
Tervetuloa sujuttelemaan 
mukavaan seuraan.

Lisätietoa: Ranuan kunta / 
RR koordinaattori 

puh. 0400 176 792, 
anitta.jaakola@ranua.fi

Rajalta rajalle 
-hiihto

Rajalta rajalle -hiihto 2013

 I lähtö: 7. - 13.3.2013
 II lähtö: 8. - 14.3.2013
 III lähtö: 9. - 15.3.2013
 IV lähtö: 10. - 16.3.2013

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Meiju tuikkii kiintotähtenä
Hotelli Iso-Syöte tarjoaa lau-
antaina 22.9. erinomaista 
tanssitunnelmaa, kun laval-
le nousee yli 30 vuotta Suo-
men iskelmätaivaan huipulla 
tuikkinut Meiju Suvas. Hä-
nestä on vuosien saatossa 
kehkeytynyt monipuolinen 
artisti, joka hallitsee kevy-
en musiikin tyylilajit laidas-
ta laitaan. 

Meiju on tyylitaituri ja 
erinomainen tunnelmanluo- 
ja. Musiikki-uransa aikana 
Meijulta on ilmestynyt 13 

pitkäsoittoa sekä lukuisia ko-
koelmalevyjä. Hän on soit-
tanut myös rumpuja sekä 
säveltänyt veljensä kanssa 
joululaulun jonka seurauk-
sena Meiju äänitti ensimmäi-
sen singlensä. Vuonna 1982 
ilmestyi hänen ensimmäi-
nen pitkäsoittonsa, joka myi 
kultaa ja platinaa – yhteensä 
sitä myyntiin yli 60 000 kap-
paletta. Meijun tyyli muuttui 
1990-luvulla aikuisemmak-
si uuden tuotantoryhmän 
myötä. TS

LEKSAN KONE JA RAUTA
Kaikkea rakentamiseen

Taivalkoski

3. HUIPPUKYMPPI 2012
Isosyöte

300
Pudasjärven kaupunki

Hotelli Isosyöte

vare@kilpailunumerot.fi
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Matkan varrella

Syötteelle

PUDASJÄRVI

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

TIMPAN KURKIHIRSI
Puh. 0400 682 687

timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi
www.timpankurkihirsi.fi

HIRSIRAKENNUKSET
HUVILAT JA MÖKIT
YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA

MYÖS RAKENNETTUNA

Tehtaalta Ranuan keskustaan 70 km
Tehtaalta Posion keskustaan 60 km

HUIPPUKYMPPI
Kansainvälinen juoksutapahtuma Iso-Syötteellä 22.9.2012 klo 14
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Kesän aikana Hotelli Pik-
kusyötteellä on tehty mit-
tavia ja näkyviä remontteja 
niin sisällä kuin ulkopuolel-
la, ulottuen aina rinnealueil-
le saakka. Näkyvin muutos 
ulospäin on puustonhar-
vennus rinteiden vierellä 
ja samoin kuin hotellin ala-
puolisella alueella. Näil-
lä muutoksilla on helpotet-
tu asiakkaiden tuloa rinteiltä 
hotellille. Hiihtokansalle 
avataan sisäänkäynti hotel-
lin takaa ravintolasalin puo-
lelle. Rinteiden puolelle 
parkkipaikkojen kohdalle 

Hotelli Pikku-Syöte uudistautuu

on tulossa lasten toiminta- 
ja seikkailu alue. Lisäksi ho-
tellin näköalatasanteita on 
remontoitu  näköalojen  ja 
luonnon läheisyyden koros-
tamiseksi.

Hotellin sisällä on teh-
ty kattava julkistentilojen 
remontti jossa on uusittu 
kaikki lattiamateriaalit sekä 
uusittu seinä- ja laipiopin-
noitteet. Ravintolatoiminto-
ja on myös uudistettu; tar-
jontaa ollaan laajentamassa 
ja kehittämässä kokonais-
valtaisesti. Ravintolan muu-
tokset ovat valmiita syys- lo-

kakuussa. Myös viihteellistä 
sisältöä tullaan tarjoamaan 
aktiivisemmin sekä paikalli-
sille asiakkaille että matkai-
lijoille; konsertit ja kevyen 
musiikin ohjelmat ovat saa-
tavilla jo tulevalle pikkujou-
lukaudelle.

Kymmenen hotellihuo-
netta on inva-varustettu ja 
liikkuminen tehty esteettö-
mäksi, jotka muutokset laa-
jenevat vielä hotellin tiloissa. 
Observatorion ja auditorio 
tilojen käyttöä ollaan tehos-
tamassa.

– Pyrimme muutosten 

avulla kehittämään toimin-
taamme kokonaisvaltaises-
ti. Asiakohderyhmänä ovat 
edelleenkin nuorisoryhmät, 
perheet, kokousryhmät sekä 
ulkomaalaiset vierailijat. Ha-
luamme olla mukana aktii-
visesti myös koko Syötteen 
alueen matkailutarjonnan 
kehittämisessä, korostaen 
aktiivisuutta, nykyaikais-
ta toimintaympäristöä sekä 
rauhallista ilmapiiriä. Näis-
tä elementeistä meillä on jo 
pitkä kokemus olemassa ja 
näitä vahvuuksia haluamme 
korostaa myös tulevaisuu-

dessa. Myös tapahtuma mat-
kailu on yksi tulevaisuuden 
kulmakivistä. Pikku –Syöt-
teen tilat sopivat erinomai-
sesti myös massatapahtumi-
en pitopaikaksi, Syötekeskus 
Oy:n johtaja Juha Muotka 
kertoo tulevaisuuden näky-
mistä.

Hotelli Pikku-Syötteen 
tiloihin avaa ovensa myös 
uusi Kauneus ja Hyvinvoin-
tikeskus, joka on ihmisen hy-
vinvointiin kokonaisvaltai-
sesti keskittyvä yritys.

– Syötteen alueella toi-
mivien yritysten yhteistyö 

on meille erittäin tärkeää 
ja siksi pyrimmekin kaikil-
la tavoin kehittämään tätä-
kin puolta osaltamme. Yhte-
nä näkyvänä esimerkkinä on 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
kanssa yhteistyössä raken-
nettu matkailupaketti, jossa 
toimimme majoituspalvelui-
den tuottajana ja jossa asiak-
kaalla on mahdollisuus las-
ketella sekä Iso-Syötteellä 
että Pikku-Syötteellä loman-
sa aikana. (er)

Sisäpuoliset remontit hotellin osalta alkavat olla valmiina. Ulkopuolella hommat vielä 
jatkuvat, kertoo Syötekeskus Oy:n johtaja Juha Muotka

Hotellin näköalatasanteita on remontoitu näköalojen ja luonnon läheisyyden korosta-
miseksi.

Sorasyöte ajot testissä – tapahtumalle 
odotetaan suurta kasvua

Kokeiluluonteinen Sorasyö- 
te ajo toteutettiin 50 pyöräili-
jän voimin sunnuntaina 16.9. 
Ajo ajettiin lähes autolla ajet-
tavia sorateitä pitkin ja sitä ei 
näin pidä sekoittaa maasto-
pyöräilytapahtumiin, joissa 
ajetaan polkuja ja muita met-
sässä olevia ajouria pitkin.

Oululainen Pekka Lind-
vall on vanha Syötteen kävi-
jä. Hän on ollut siitä saakka 
laskettelemassa kun rinteet 
avattiin -80 luvun alussa ja 
on viettänyt Syötteellä pal-
jon vapaa-aikaansa. Reilu 
vuosi sitten Lindvall mietis-
keli, mikä pyöräilytapahtu-
ma sopisi Syötteen ympäris-
töön.

– Haluan ja tahdon että 
Syötteen alueelle saataisiin 

paljon erilaisia tapahtumia 
ja että alue kehittyisi eteen-
päin. Pyöräilyä paljon har-
rastaneena tiedän, että tääl-
lä on Suomen parhaimpiin 
kuuluvat pyöräilymaastot, 
olipa sitten kyse maantie- tai 
maastoajosta. Kehittelin So-
ratie ajoja aikani ja esitin ide-
an Hannu Muraselle, kertoi 
Lindvall

Hannu Muranen, Tuomo 
Pelttari ja Mauri Karvonen 
innostuivat välittömästi asi-
asta ja alkoivat suunnitella 
Lindvallin kaverina eri reit-
tejä ja tapahtuman vaatimia 
järjestelyjä. 

– Talkoilla on tehty 100 
opastetta ja reitit on suunni-
teltu niin selkeäksi, ettei ek-
symisen vaaraa ole, vaikka 

Hannu Muranen ja Pekka Lindvall uskovat että Sora-
Syöte –ajot saa jatkoa ja muutamassa vuodessa siitä ke-
hittyy noin 500 kilpailijan ajotapahtuma.

Arno Hämäläinen Rovanie-
meltä tuli ensimmäisenä 
maalialueelle. Raskas reis-
su ei näyttänyt paljon nuor-
ta miestä rasittaneen.

reittikarttaa ei pitäisikään 
mukana. Reitin yhteenlas-
kettu korkeusero on 1000 
metriä 60 kilometrin mat-
kalla. Eli vastaisia riittää, 
jos vaikeita myötämäkiäkin. 
Tämä oli nyt kokeilu. Us-
komme, että SoraSyöte –ajot 
saa jatkoa ja muutamassa 
vuodessa siitä kehittyy noin 
500 kilpailijan ajotapahtuma, 
suunnitteli Hannu Muranen. 
Saman porukan ideoima on 
myös Syöteajo 400 km pyö-
räilytapahtuma.

Sorasyöte reitin kiersi no-
peimmin Arno Hämäläinen 
Rovaniemeltä. Aikaa Hämä-
läiseltä kului 60 kilometrin 
reitin kiertämiseen hieman 
alle kahden ja puolen tun-
nin. Kiristämisen varaakin 

vielä olisi ollut. Hämäläinen 
kertoi reitin olleen loistava 
siisteine hiekkateineen ja ko-
meine maisemineen. Hämä-

läinen kertoi hänelle sopivan 
parhaiten vaativat reitit, jois-
sa on paljon nousuja ja las-
kuja. (er)

Sorasyöte ajoon osallistui noin 50 ajajaa. Tällä kertaa 
testattiin tapahtumaa ja kaikki kilpailivat vain itsensä kanssa.
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Pudasjärven kaupunki ja 
Vapo Oy solmivat tammi-
kuun 2011 aiesopimuk-
sen, jonka tavoitteena edis-
tää turpeen, energiapuun ja 
näitä toimialoja palvelevan 
kone- ja kuljetusalan liiketoi-
minnan kehittämistä Pudas-
järvellä. Osapuolten tavoit-
teena on tehdä yhteistyötä ja 
kehittää paikallista liiketoi-
mintaa ja luoda edellytyksiä 
paikallisen biopolttoainelii-
ketoiminnan kehittämiselle 
edelleen sekä kehittää Pu-
dasjärven kaukolämpöliike-
toimintaa öljyn korvaamisel-
la kotimaisilla paikallisesti 
tuotetuilla polttoaineilla. 

Aiesopimukseen liitty-
vä Metsäenergiankorjuun 
laadunkehittämiskoulutus 
järjestettiin 13.-14.9 Hotel-
li Iso-Syötteellä. Koulutuk-

Metsäenergiankorjuun laadunkehittämis-
koulutusta metsäalan toimijoille

seen oli kutsuttu alalla toi-
mivia Vapon urakoitsijoita 
ja koneiden kuljettajia Ou-
lun- ja Lapinläänin alueilta. 
Koulutuksen tavoitteena oli 
päivittää metsäenergiakoh-
teiden puunkorjuuseen ja 
varastointiin liittyviä näkö-
kohtia Metsätalouden kehit-
tämiskeskus Tapion julkai-
seman Hyvän metsähoidon 
suositusten pohjalta. Kalle 
Vanhatalo, metsän- ja luon-
nonhoidon laadun asiantun-
tija, MH ja Matti Kymäläi-
nen, bioenergia-asiantuntija, 
MMM, Tapiosta toimivat 
kouluttajina, johdatellen ko-
keneita metsäkonealan am-
mattilaisia ajankohtaisiin 
korjuun laatukysymyksiin, 
joita luokkaopetuksen ohella 
käytiin maastokohteilla käy-
tännönläheisesti havainnoi-
massa.

Metsällä monia arvoja
Metsäkohteilla suoritettiin 
mittauksia ja silmämääräis-
tä arviointia ryhmissä, joissa 
tuli huomioida mm. metsä-
omistajan asettamien tarpei-
den ohella niin lain, met-
sähoitosuositusten kuin 
metsäsertifioinnin vaati-
mukset käytännönläheisesti. 
Yhteenvetona voidaan tode-
ta, että nykyajan metsäomis-
tajankunnan rakenne on mo-
ninaisempi ja metsällä on 

omistajalleen muitakin arvo-
ja kuin rahallinen arvo, joka 
monen omistajan kohdalla 
jää mm. vapaa-ajan virkis-
tyskäyttöä vähäisemmäksi. 
Toinen merkittävä huomio 
oli yhä kasvavat ympäris-
töön liittyvät monimuotoi-
suudennäkökohdat, joiden 
huomioiminen on kasvatta-
nut jatkuvasti merkitystään.

Metsän arvokasvatuk-
sella (laatu) kohdennetaan 
maapohjan puuntuotoskyky 
laadultaan arvokkaimpien 
puiden kasvatukseen, joka 
käytännössä merkitsee hy-
välaatuisen tukkipuusaan-
non maksimointia pääte-
hakkuussa. Hyvälaatuinen 
tukkipuu takaa metsäomis-
tajalle suuremmat kan-
torahatulot ja sahateolli-
suudelle laadukkaan ja 
kilpailukykyisen raaka-ai-
neen. Energiapuunleimikoi-
den harvennukseton yksi 
metsänkasvatuksen, laatu-
puun tuottamisen, vaihe, 
josta metsäomistajan saa jo 
hiukan tuloa, mutta ennen 
kaikkea sillä varmistetaan 
metsän terve kehitys myö-
hempiin kasvatushakkuisiin 
ja päätehakkuuseen, joista 
karttuukin metsänmyyjälle 
merkittävät taloudelliset tu-
lot.

Vapo Oy tunnetaan Suo-
men suurimpana ener-

gia- ja kasvuturpeen tuot-
tajana, jolla on myös pitkät 
perinteet sahaustoimin-
nasta ja muusta bioenergi-
aan liittyvästä liiketoimin-
nasta. Viimevuosina Vapo 
on vahvistanut energia-

puun hankintaa myös Poh-
jois-Suomessa palkkaamal-
la lisää väkeä metsäenergian 
hankintaa. Edellisenä vuon-
na aloitti Vapon hankinta-
esimiehenä Pohjois-Poh-
janmaan alueella Mikko 

Vapo Oy.n puu- ja pelto-
energiajohtaja Mika Säy-
näjäkangas.

Kalle Vanhatalo, metsän- ja luonnonhoidon laadun asiantuntija Tapio, Ilkka Saarijärvi, 
projektipäällikkö BioYty-hanke ja Matti Kymäläinen bioenergia-asiantuntija Tapio

Metsäkoneyrittäjiä ja koneenkuljettajia kuuntelemassa asiantuntijaluentoja. 

Korhonen, jonka toimipaik-
ka on Oulu, Vapo Oy:n toi-
misto. Mikon hankinta-
alueeseen kuuluu myös 
Pudasjärvi. 

Ilkka Saarijärvi

Maanantaina 17.9 klo 16 
mennessä oli jätettävä eri 
puolueiden kuntavaalieh-
dokaslistat keskusvaalilau-
takunnalle. Kaikkiaan val-
tuustopaikkaa tavoittelee 
79 ehdokasta.  Keskustal-
la oli eniten ehdokkaita, eli 
44, jossa on lisäystä edelli-
siin vaaleihin muutaman eh-
dokkaan verran. Kunnallis-
järjestön puheenjohtaja Mari 
Kälkäjän mukaan saatiin 
mukavasti uusiakin ehdok-
kaita ja kattavuus eri kau-
pungin alueiden suhteen on 
hyvä. 

Vasemmistoliitossa ei 
ihan päästy viimekertaiseen 
ehdokasmäärään, mutta am-
matillisesti lista on kattava 
ja uusia ehdokkaita on neljä, 
totesi valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Paavo Tihinen. 

Pudasjärven Sos.Dem.
työväen yhdistyksen vaali-
kampanja sujui todella hy-
vin ja olemme iloisia, että 
olemme saaneet nuoren eh-
dokkaan, joka on kiinnostu-
nut oman kotikaupungista 
asioista ja haluaa olla niihin 
vaikuttamassa. Uusia eh-
dokkaita on viisi, totesi yh-
distyksen puheenjohtaja Päi-

Kuntavaaleissa 79 ehdokasta 
vi Pohjanvesi. 

Perussuomalaisilla on 
yhdeksän ehdokasta, jos-
sa kaksi lisäystä edellisiin 
vaaleihin. Nyt ehdokkaina 
on sellaisia henkilöitä, jot-
ka haluavat tosiaan vaikut-
taa. Kaikilla on asiaa, totesi 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Kari Tykkyläinen. 

Kokoomuksella on kym-
menen ehdokasta, joissa 
enemmistö on naisia eli kuu-
si henkilöä. Mukana on eri 
ammattialojen edustajia ja 
myös uusia ehdokkaita, tote-
si kunnallisjärjestön puheen-
johtaja Antero Kokko. 

Kokoomus:
Ekdahl Aune yrittäjä, Huhtamä-
ki Helena yrittäjä, Kokko Antero 
yrittäjä/eläkeläinen, Niemitalo Ant-
ti yrittäjä sit, Niemitalo Pekka yrit-
täjä/eläkeläinen sit. , Kujansuu Rit-
va perushoitaja, pääluottamusmies 
sit., Särkelä Elena opiskelija, per-
heenäiti sit., Särkelä Markus yrit-
täjä sit. ja Törrö Marja-Leena reh-
tori sit. 
Perussuomalaiset:
Honkanen-Rönkkö Sari, Kello-
lampi Juho, Kärki Olavi, Manninen 
Pertti, Miettinen Toivo, Ollila Alpo, 
Ruottinen Antti ja Tykkyläinen Kari. 
Vasemmistoliitto:
Granlund Teppo taksi/maatalous-
yrittäjä, Honkanen Erkki August 

kirvesmies, eläkeläinen, Puurunen 
Taisto Vesa mittakirvesmies, Ranta-
la Marja Leena lähihoitaja, Ruokan-
gas Mauno sahatyöntekijä, Stenius 
Sanna insinööri (AMK) sit., Tihinen 
Hilkka Tuulikki tradenomi, Tihinen 
Paavo Antero koneurakoitsija ja 
Vähäkuopus Inga Maria maatalous-
yrittäjä sit. 
Keskusta:
Ahonen Eija, Asikkala Liisa, Gri-
penberg Marja, Haataja Auri, Har-
ju Miikka, Hiltula Risto, Heikkilä 
Juha,  
Hiltula Hannu, Hämäläinen Henrik. 

Kokoomuksen vaaliasiamies Antero Kokko toi ehdokas-
listat keskusvaalilautakuntaan Pekka Timonen-Nissille  
tiistaina puolen päivän aikaan. Ehdokkaiden hän kertoi 
olevan Kurenalustan ympäristöstä sekä Siivikosta, Kolla-
jalta ja Syötteeltä.

Perussuomalaisten Kari Tykkyläinen jätti ehdokaslistat 
tiistaina puoliltapäivin kertoen heillä olevan kahdeksan 
ehdokasta, jotka ovat jakautuneet sopivasti ympäri pitä-
jää. 

Jussila Jari, Juusola Kimmo, Koivu-
kangas Jouni, Koivula Marko,  Ko-
mulainen Erja, Kortetjärvi Paavo, 
Kumpumäki Seppo, Lantto Mar-
ja, Lantto Minna, Lehtimäki Outi, 
Mahlakaarto Ari, Moilanen Jan-
ne, Määttä Marjukka, Nivala Kai-
sa, Oinas-Panuma Eero, Parkki-
senniemi Hilkka, Peuraniemi Kari, 
Puolakanaho Urpo, Putula Heikki, 
Pääaho Aarno, Riekki Vesa, Ronkai-
nen Onerva, 
Sallinen Hanna, Savolainen Mirja, 
Seppälä Panu-Matias, Simu  Kert-
tu, Siuruainen-Kalliola Aira, Särke-

lä Sauli, Talala Reijo, Turpeinen Alpo, 
Vainio Taina, Veivo Sointu, Vähäkuo-
pus Timo, Yasin Huner Abdullah ja 
Ylitalo Paula. 
Sos.Dem.työväen yhdistys:
Ikonen Eija, Juurikka Annika (sit.), 

Kuukasjärvi Tuula (sit.), Manninen 
Linnea, Marikainen Lauri, Pesonen 
Mika (sit. ), Pohjanvesi Päivi, Poh-
janvesi Tapio, Soronen Paula ja Tia-
nen Riitta (sit.). (ht)
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Hotelli Iso-Syötteellä on siir-
rytty pois suorasta sähkö-
lämmityksestä ja rakennettu 
oma hakekaukolämmitys-
keskus. Hakkeella lämpenee 
toistaiseksi, hotelli mutta 
suunnitelmissa olisi lämmit-
tää vastaisuudessa myös ho-
tellin vieressä olevat mökit 
hakelämmöllä.

– Vuosi sitten hotellil-
la siirryttiin hakelämmityk-
seen. Silloin rakennettiin 
oma hakelämpölaitos jonka 
kapasiteetti laskettiin suun-
nitteluvaiheessa riittävän 
suureksi, jotta siihen voi-
daan jatkossa kytkeä omista-
mamme mökit ja huoneistot.  
Sähkön kulutus putosi puo-
leen hakkeeseen siirtymisen 
myötä ja se on huomattava 
säästö vuodessa. Laskeskel-
tiin tässä, että laitos maksaa 
jo noilla lukemilla viidessä 
vuodessa itsensä takaisin.  
Nyt on idätelty ajatusta, että 
myös omistamamme mökit 
hotellin läheisyydessä liitet-

Energiaa säästäviä 
ratkaisuja Hotelli 
Iso-Syötteellä

täisiin kaukolämpöverkos-
toomme, kertoi hotelliyrittä-
jä Juha Kuukasjärvi.

– Vanhojen kuvaputki-
televisioiden käyttöikä al-
kaa olla kulumassa loppuun 
ja omat ongelmansa on ol-
lut myös erillisten digibok-
sien kanssa. Nyt kun taulu-
televisiot ovat kehittyneet ja 
päässeet lastentaudeistaan 
sekä niiden virrankulutus-
kin on laskenut huomatta-
vasti, niin päätettiin uusia 
kaikki televisiot kerralla. Sa-
malla päästään digiboksi-
en aiheuttamista ongelmista 
kerralla eroon. Samalla uu-
sittiin myös valaisimet mata-
laenergisiksi. Pian alkaa olla 
hehkulamppujen saatavuus 
heikkoa ja muutos on jos-
kus kuitenkin tehtävä, niin 
tehtiin se nyt.  Ja tuohan tä-
mäkin muutos aika suuren 
säästön vuosittaiseen sähkö-
laskuun, kertoi Kuukasjär-
vi. (er)

Syksyn väriloiston olles-
sa parhaimmillaan Syötteen 
luontokeskukseen saapuu 
uusi värikäs näyttely. ’’Väri-
en leikkiä luonnossa’’ on ro-
vaniemeläisen nuoren Anni 
Tuovisen ensimmäinen tai-
denäyttely, joka koostuu 
luontoaiheisista maalauksis-
ta. Niissä esiintyy muun mu-
assa erilaisia yksityiskohtia, 
joita Anni on havainnoinut 
retkillään. ’’Värien leikkiä 
luonnossa’’ -näyttelyyn on 
koottu Annin töitä kymme-
nen vuoden ajalta. Alakou-
lun opettajan myötä maalaa-
misesta tuli hänelle tärkeä 
harrastus. Töissä näkyy An-
nin omaperäinen tyyli kuva-
ta eläimiä ja luontoa. Värit 
ovat töissä hyvin voimak-
kaita. 

-Nautin maalaamisesta. 
Värit ovat minulle tärkei-
tä. Kuva hahmottuu nope-
asti, sekoitan värit ja sitten 

Värien leikkiä luonnossa 
taidenäyttely luontokeskuksessa

vain maalaan, kertoo Anni. 
Hän liikkuu luonnossa mie-
lellään. 

-Nuotiolla on ihana is-
tua, kuunnella linnunlaulua 
ja nauttia. Kesä on tärkein 
vuodenaika. Silloin on aikaa 
maalata, olla ulkona, ja ihail-
la yötöntä yötä. Pienet vesi-
sateetkaan eivät haittaa rei-
pasta retkeilijää."

Anni Tuovinen opiskelee 
Askel -erityisopiskelijoille 
koulutuksessa Rovaniemel-
lä. Vapaa-aikanaan hän har-
rastaa maalauksen lisäk-
si pianonsoittoa, ratsastusta 
ja retkeilyä. ’’Värien leikkiä 
luonnossa’’ - näyttelyyn voi 
tutustua Syötteen luontokes-
kuksessa 26.10 saakka. Ava-
jaiset järjestetään 21.9. klo 
18, jonne kaikki ovat terve-
tulleita.

Luontokeskus tiedotus

Niemitalon Juustolassa kävi varkaita torstaina 13.9. aamu-
yöllä. Varkaat olivat menneet sisälle oven lasin kautta. 

- Automaattihälytys sai poliisit paikalle nopeasti ja teki-
jöistä on selvä nauhatallenne, kertoi kauppias Aki Niemitalo 
Pudasjärvi-lehdelle. Poliisi tutkii murtoa. ts

Niemitalolla varkaita

Sotiemme veteraanin Tauno 
Mikael Lammelan 90-vuotis-
päivää vietettiin 23.8. Tau-
non ja Vienon Kauppatien 
kodissa, samassa pihapii-
rissä, missä Tauno on myös 
syntynyt ja koko ikänsä asu-
nut. Korkean iän ja sairauk-
sienkin heikentämä veteraa-
ni jaksoi Vieno-puolison ja 
lastensa avustamana, hänel-
le ominaiseen tapaansa lep-
poisan rauhallisena, ilahdut-
tavasti kohdata läheisensä ja 
ystäviänsä. Myös meillä Pu-
dasjärven Sotaveteraanien 
ja Sotainvalidien Veljesliiton 
edustajina oli tilaisuus tuo-
da hänelle järjestömme kun-
nioittavat tervehdykset sekä 
veteraaniveljien ja –sisarten 
lämpimät onnentoivotukset.

Elämäntyönsä Tauno on 
tehnyt metsätyönjohtajana 
(Santaholma), kuorma-auto-
yrittäjänä ja Nevakiven lin-
ja-autonkuljettajana. Näissä 
vastuullisissa tehtävissään 
hän on perheensä huoltaen 
ollut osaltaan palvelemassa 
kotiseutuaan ja nostamassa 
Suomea sodan jaloista valoi-
sampaan tulevaisuuteen ja 
hyvinvointiin.

Tauno on kunnioitettava 
sotiemme veteraani. Hän oli 

Tauno Lammela 90 vuotta
sotatehtävissä mukana jat-
kosodan ”koko leveydeltä” 
(Kiestinki-Uhtua-Kannas-
Lappi). Sodassa saamiensa 
vammojen johdosta hän on 
myös sotainvalidi. Sotilasar-
voltaan hän on kersantti.

Tauno on toiminut ”vel-
jeä ei jätetä” –hengessä myös 
aseveljien tukityössä ja ve-
teraanijärjestön vastuuteh-
tävissä. 1990-luvulla hän oli 
viiden vuoden ajan Pudas-
järven Sotaveteraanit ry:n 
hallituksen jäsenenä ja pu-
heenjohtajana sekä Pohjois-
Pohjanmaan Sotaveteraani-
piirin hallituksen jäsenenä. 
Tauno on vuonna 2006 kut-
suttu Pudasjärven Sotavete-
raanit ry:n kunniapuheen-
johtajaksi.

Sotarintamapalveluk-
seen ja rauhanajan toimin-
taan liittyvinä huomionosoi-
tuksina Tauno Lammelalle 
on luovutettu: VM II (Va-
pauden mitali II), SVR:n M 
1 (Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan mitali) ja SV:n 
ansioristi (Suomen Sotavete-
raaniliitto).

Pudasjärven veteraanijär-
jestöjen sekä veteraanivel-
jien ja –sisarten terveisinä 
toivotamme edelleen vete-

raaniveljelle Korkeimman 
siunausta ja ansaitun rauhai-
sia vanhuuden päiviä sekä 
Vieno-puolisolle hoidon ja 

Tauno Lammela vietti 90-vuotisjuhlaa elokuussa.

huolenpidon voimia hänen 
rinnallaan.

Paavo Pikkuaho

Jospa aloitan säästä.  Kaiken 
maailman mettemannoset 
ja ennustajaukot povasivat 
keväällä että kesästä tulee 
niin kuuma, että vanhusten 
ja imeväisten pitää olla kes-
kipäivän aikaan kellarissa 
välttyäkseen palovammoil-
ta ja menehtymiseltä kuu-
muuteen.  Mutta miten kävi? 
Hyvä ettei tullut paleltu-
misia. Jaakkokin oli vissiin 
unohtanut kylmän kiven vii-
me kesältä järveen, kun ui-
maan piti mennä pipo pääs-
sä ja villasukat jalassa. Mutta 
ei valiteta, kesä on kesä vaik-
ka puukkoja sataisi.

Kesälle sattui monta suur-
ta urheilutapahtumaa. Mie-
leen jäävimpiä olivat Helsin-
gin EM-kisoista

Tero Pitkämäen lyhyt 
kaari, jalkapallon EM-kisois-
ta suosikkijoukkueeni Es-
panjan voitto. Tosin

Jutta  joutui nostamaan 
espanjalaisille monta keltais-
ta korttia valtion talouden-
pidosta. Ja sokerina pohjalla 
oli Lontoon Olympialaisista 
Ruuskasen pronssiheitto.

Kalansaalit olivat alku-
kesää lukuun ottamatta ai-
nakin Kiantajärvesta hyviä. 
Edesmenneen veljeni Tepon 
kanssa meillä oli tapana vit-
sailla, että jos saalis oli pe-
suvadillinen muikkuja, sii-
koja tai kuhia, niin kylillä 
voitiin puhua sankollisesta. 
Ja jos saalis oli sankollinen 
niin kylillä puhuttiin puoles-
ta saavista. Suurin piirtein 

Mitä jäi kesästä käteen?

sellaisia saaliini viime ke-
sältä olivat. Mökkini päivä-
kirjamerkintä vuodelta 2004 
kertoo kolmen yön saaliista, 
joka oli 12 kg muikunmätiä. 
Tämä on täyttä totta.  Kaloja 
ei punnittu.

Marjojakin saatiin se 
mikä tarvitaan, kiitokset ho-
vihankkijallemme Anneli 
Jäntille. Herkkutatteja sain 
kerättyä muutaman muhen-
noksen verran ja saunavas-
tat talven varalle sain itse 
tehtyä.

Kaiken kaikkiaan kesä 
oli yhtä kiva kuin ennen-
kin. Hyvältä näyttivät nai-
set kesämekoissaan, tuuli-

tukissaan ja legginsseissään. 
Niin monta pitkää säärtä ja 
niin monta somasti keinu-
vaa peppua sain nähdä että 
ihan heikotti, mutta hengis-
sä selvisin. Ja jäätelö ja man-
sikat maistuivat yhtä hyviltä 
kuin ennenkin.  Mukava oli 
tehdä tyttären pikkupoikien 
kanssa saunavastoja, pelata 
jalkapalloa,

hyppiä ”ramblalla” ja 
rantasaunan jälkeen lukea il-
tasaduksi Värikki Stoolin ta-
rinoita, joista ylivoimaisesti 
suosituin oli Kuormarenki. 
Saunarannassamme oli lop-
pukesän uusi vieras, telk-
kä, joka sukelteli vieressäm-

me mennessämme uimaan. 
Telkkä ristittiin rinkeliksi, 
koska se oli sen suurta herk-
kua.

Ainut pahempi haaveri 
sattui, kun uhosin vaimolle-
ni, että vielä se minäkin pys-
tyn tekemään kärrynpyö-
rän laskeutuen siltakaareen. 
Heti kun laskin käteni maa-
han, puri ampiainen keski-
sormeen, jottei se mahtunut 
koko päivänä muiden sor-
mien joukkoon. Sen jälkeen 
tyydyin kottikärryillä halon-
vientiin rantasaunalle.

Lopuksi kerron hyvän 
vinkin kesämökin huussin 
tyhjentämisestä. Enoni poi-
ka oli tyhjentänyt Suomus-
salmella sijaitsevan kesä-
mökkinsä kuivakäymälän, 
laittanut käymälän jätöspus-
sin tyhjään television pah-
viseen kuljetuslaatikkoon ja 
nostanut sen autonsa perä-
konttiin viedäkseen sen jät-
teen lajitteluun. Matkalla 
hän pysähtyi paikallisen su-
permarketin parkkipaikalla 
asioidakseen kaupassa. Hän 
oli jättänyt auton peräkontin 
hieman raolleen peläten ha-
juhaittoja. Palatessaan autol-
leen oli eräs hänen tuttavan-
sa tullut kertomaan, että hän 
huomasi kuinka autostasi 
varastettiin juuri televisio, 
mutta elä hättäile hänellä on 
rosvojen auton rekisterinu-
mero tallessa!

Notta silleen

Pauli Rinne
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Palveluhakemisto

0400 251 671

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

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

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

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

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Kauneuskeskus Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

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

SKY

KFF

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

SYYSTYÖT
Soita ja kysy lisää!

Matti 040-9603058

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

Ota yhteys   040 1951 732 

Palveluhakemisto on edullista
ilmoitustilaa!

Kylmäluoman retkeilykes-
kuksessa vietettiin syysta-
pahtumaa lauantaina 15.9. 
Ohjelmaan kuului muun 
muassa venepilkkikilpailu, 
jossa voiton veivät pudas-
järveläiset Terttu Hiltula ja 
Lauri Hemmilä. Kala-Taipa-
leen ihmiset eivät kysyneet 
kaikilta paikkakuntaa, mut-

Hemmilä ja Hiltula
voittivat venepilkkikisan

ta muitakin pudasjärvisiä oli 
kisassa mukana.

Lauri Hemmilä mitta-
uttamassa pidetyn vene-
pilkkikilpailun tulostaan. 
Kala-Taival ry:n puheen-
johtaja Heikki Kohtala vah-
visti saaliin painoksi 7.420 
grammaa. Palkinnoksi ve-
nekunta sai Kylmäluoman 

A-mökin viikoksi käyttöön-
sä, joten kalaisten järvien ää-
relle päästään uudelleenkin. 
Voittoisan saaliin saanutta 
Hemmilää jäi vaivaamaan 
se, että viimeinen tunti meni 
ihan hukkaan, kun ei kertaa-
kaan nykäissyt.

Lea Mikkonen

Kävin lasten kanssa puoluk-
karetkellä Kivarintien var-
ressa. Timo vaari lähti meille 
oppaaksi mukaan. Vaarilla 
oli tiedossa erikoinen paik-
ka, jossa kasvaa suuria puo-
lukoita. Alue ei ole kovin 
suuri, vain muutaman aa-
rin kokoinen. Nytkin sinne 
oli kasvanut suuria puolu-
koita, joista suurimmat oli-
vat halkaisijaltaan 1,5 cm. 
Isoja puolukoita oli noin 1,5-
2 litraa.  Tämä oli jo kolmas 
kesä peräkkäin kun samoille 
mättäille kasvaa näin suuria 

Kolme -vuotias Jere ihmettelemässä suuria puolukoita 
Timo vaarin neuvomasta paikasta.

Suuria puolukoita 
Kivarintien varressa

puolukoita. 
Tänä syksynä puolukkaa 

on hyvin, hillomarjat saa ke-

rättyä kohtuudella.

Kimmo Vengasaho

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

Kotipalvelu
Mesimarja

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

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

AarreArkku

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

Pe 10-18, La 10-14

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904

Hanna-Leena Kouva
pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Palveluhakemisto

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKä TARVIKKEET
Meiltä mm. ilma-, vesi- ja

maalämpöpumput asennettuna

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

K-supermarketin
parkkialueella

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään puolukkaa

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

Sähköasennus M.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

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

PUUNKORJUUN JA METSäNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJäRVENTIE 1081
93100 PUDASJäRVI

METSäPESäLä OY

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

Metsäkeskuksella on meneil-
lään maakunnallinen ”Toi-
miva metsähanke”, jossa 
tiedotetaan Pohjois-Pohjan-
maan metsänomistajille met-
sätilusjärjestelyistä ja yhteis-
metsistä. Aihetta koskeva 
yhteismetsäilta järjestetään 
yhteistyössä Pudasjärven 
Metsänhoitoyhdistyksen 
kanssa maanantaina 24.9 klo 
18 Pohjantähdessä. 

Tilaisuudessa on keskus-
teluaiheena mm. kiinnos-
taisiko uuden yhteismetsän 
perustaminen osalle kau-
pungin ja seurakunnan met-
sistä yhdessä yksityisten 
metsänomistajien kesken? 
Hankkeen toimesta tällai-
nen yhteismetsä on perus-
tamisvaiheessa Oulu - Kii-
minki alueella, osakkaina 
Kiiminkien yhteismetsässä 
ovat yksityisten maanomis-
tajien lisäksi Kiimingin kun-
ta ja Oulun kaupunki.

Pudasjärvellä metsäpals-

Yhteismetsäilta Pohjantähdessä:
Yhteismetsäalueiden perustaminen 
toisi monia etuja

tojen keskikoko on 21 ha, 
kun maakunnan keskiarvo 
15 ha. Pudasjärven metsä-
palstat ovat sekä koon, että 
muodon perusteella maa-
kunnan keskitasoa parem-
pia, eikä tilusjärjestelyn 
tarvetta isommin ole. Met-
sänomistajien korkeasta kes-
ki-iästä ja perikuntaomis-
tuksen suuresta osuudesta 
johtuen on kuitenkin vaara-
na, että tilat pirstoutuvat pe-
rinnönjaoissa. Yhteismetsillä 
voitaisiin tilannetta paran-
taa eli estettäisiin myös tu-
leva tilojen pirstoutuminen. 
Yhteismetsät eivät ole Pu-
dasjärvellä outoasia, onhan 
kuudella olemassa olevalla 
yhteismetsällä alueita siellä, 
yhteismetsät omistavat met-
sää Pudasjärvellä yhteen-
sä noin 7700 ha. Yksi var-
teen otettava vaihtoehto olisi 
myös yhteismetsästä kiin-
nostuneen metsänomistajan 
metsien liittäminen osuuk-

sia vastaan olemassa ole-
viin yhteismetsiin. Ennak-
ko tietojen perusteella tässä 
asiassa Pudasjärvellä toimi-
vat yhteismetsät ovat kyllä 
aika passiivisia. Tätäkin asi-
aa hanketilaisuudessa esitel-
lään.

Uuden yhteismetsän pe-
rustaminen takaisi metsä-
sektorille toimijan, joka työl-
listäisi jatkuvasti, olisi yksi 
selkeä bioenergian tuottaja, 
toisi verotuloja ja kantoraha-
tuloja kuntaan. Pudasjärven 
yksityismetsänomistukses-
sa on tällä hetkellä piirtei-
tä, jotka eivät välttämättä 
edistä em. asioita. Yli puo-
let Pudasjärvellä metsää 
omistavista asuu muualla ja 
yhteisomistus eli perikunta 
/ yhtymä omistuksen osuus 
on 35 prosenttia.

Mikko Honkanen
projektipäällikkö

Kurenalla n. 160c m pojan ur-
heilu- ja retkivarusteita, mm. 
mailoja, kenkiä sekä hyvä ma-
kuupussi ja puhall. patja, mo-
pokypärä visiirillä ja tyttöjen 
kaunoluistimet koko 38.ym. 
Jos kiinnostut, soittele 040 552 
1009 ja sovitaan näyttö. Irma.

Ota yhteyttä.
Suunnitelma 
on valmiina. 

Puh 040 848 9890

Otetaan vastaan maksutta 
autojen ja traktoreitten akku-
romua. Vastaanottajalla asian-
mukaiset kuljetuslaatikot. Myös 
rautaromua. Os. Ranuantie 
3990, puh. 0400-384 485.

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

Muutama polkupyörä, mm. 
mummopyörä. Otan vastaan 
joutilaat pyörät. Puh. 040 504 
2814.

Maaliskuussa poikiva hyväsu-
kuinen hieho tilan puutteen 
vuoksi. Puh. 0400 294 454 tai 
040 912 8222.

Korjausompelua
ja leivontaa

Pudasjärvellä
puh. 0440 996 909. 

Tarvitaan pihan 
laatoitus- ja 

pohjustustyöt 



14 15nro 38PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti19.9.2012 19.9.2012nro 38

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169

Tervetuloa mukaan!

Su 23.9. klo 11 Aila Pyörälä&tiimi
Tiistaisin klo 19 Sana ja rukous

Tulevaa: 9.10. Eija Merilä
Palvelutalossa

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.
Siuruan työväentalo: Tanssit la 3.11., es Ylix, järj. Ala-Siuruan MS. 
Tanssit ti 25.12. klo 21 alk., es Naseva.
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)
Vielä virtaa virkistyspäivä:  ma 24.9. Sarakylän koululla klo 10.30 
alkaen.
Zumba Kurenalan koululla sunnuntaina 19-20.
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Tuote- ja palvelu-
kehityskoulutusta
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
Tuote- ja palveluiden kehitystyön ja uusien innovaa-
tioiden kehittämisen lisäksi ohjelma tarjoaa mah-
dollisuuden parantaa olemassa olevia tuotteita ja 
palveluita niin, että ne vastaisivat entistä paremmin 
muuttuvia asiakasvaatimuksia ja –tarpeita.   

Ohjelman sisältö:
 1. Tuotekehitystyön valmistelu
 2. Tuotekehitystä tukevien menetelmien hallinta
 3. Oman tuotekehitystyön toteutus

Osallistuminen on toimialasta riippumatonta.  
Koulutuksessa käsitellään mm. tuotekehitys-
prosesseja, markkinaselvityksiä, immateriaali-
oikeuksia, projektisuunnittelua ja tuotteistamista.
Ohjelman kesto on 1,5 vuotta ja se sisältää 12 
lähipäivää, jotka pidetään pääsääntöisesti 
Taivalkoskella. Mukaan mahtuu vielä neljä yritystä 
tai yrittäjää (aloituspäivä oli 07.09.2012).  Osan-
ottajalle rakennetaan yrityslähtöinen/henkilö-
kohtainen ohjelma, jolloin on mahdollista, että 
yrittäjä osallistuu vain osaan prosessista esim. 
puolen vuoden aikana.  Koulutus toteutetaan 
yrittäjän oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoja hakeutumisesta ja sisällöstä: 
Oulun seudun ammattiopisto, 
Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö, 
Unto Kärki p. 010 27 22612 tai 
Pohto, Martti Engman p. 010 843 4607.

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

SyöteResort Caravanin 
paikkavaraukset

0400 499 215

SyöteResort Caravanissa 21.-23.9.2012

Perjantaina

Pärjänkievarissa

klo 22 alkaen

Liput 5 €SAMI PILVILÄ
OneManBand

Lauantaina 22.9. Pärjänkievarissa
• RuskaMarkkinat klo 10-14: Rinta-Joupin vaunu- ja autonäytte-

ly, Ojan Raudan mönkijä- ja kelkkaesittely ja paljon muuta! 

• Lapsille lauantaipuuhat ja Fazer-karkkibingo

• RuskaKaraoke-kilpailu klo 22 alkaen

Luppovesi palaa -tapahtuma 
la 22.9. klo 18-21 Luppovedellä
• Juontajana imitaattori 

Ari Kettukangas
• Klo 21 kokon sytytys ja 

mahtava ilotulitus!

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

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

LOUNAS

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

KARAOKE
keskiviikkona,
perjantaina ja
lauantaina!

TULOSSA
28.9. & 29.9.

DJ Andy F

PE 21.9.
Asiakkaitamme
viihdyttää

Johan Palo

Puikkarin vesijumpat 
alkavat ke 19.9.2012, 
vesijumppa klo 17.00 ja 

syvänveden jumppa klo 18.00. 
Maksu 1 € + uimahallimaksu. 

Järjestää kansalaisopisto.

Puikkarin 
vesijumpat

Keräilijöiden vapaaehtoinen

HUUTOKAUPPA
LA 22.9. KLO 12 näyttö klo 11 SUOJALINNA
Huonekaluja, lasia, posliinia,
antiikkia, tauluja, Arabiaa, koruja,
käyttötavaraa, tekstiilejä ym.

Urheilutie 2 PUDASJÄRVI
Tavaraa on paljon, tervetuloa!

Puffetti           Käteismaksu         Meklaa Eemeli 040-1839448

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 21.9.

PUBISSA KARAOKE
auki 00-03.30Wintti

Lauantai 22.9.

PUBISSA KARAOKE

Lippu 2 € sis. ep.

EROTIC NIGHT
Mr. Lothar + Sofie White ja
Mariel Cat, sekä Hot Shot girl 
Jira ja rockkari

Tatuoija Mira
paikanpäällä!
Varaa aika!

Veikeitä vekottimia, värinää vällyihin
RakkaudenHelmeltä

Lippu 12 € sis. ep.

HOX! La 29.9. Yksityistilaisuus ravintolasalin puolella

Piian Särvin
Romekievarintie 4 Safaritalo Isosyöte p. 040 358 5980

Safaritalo, Romekievarintie 4
Piian Särvin

Aikuiset 13€, lapset alle 10v. 8€
Tervetuloa!

Ruskabuffetti
La 22.9. klo 11-18

• kanttarellikeitto
• lohikääryle

• mehtämiehen lihapullat
• savujuustokastike

• punaviinihärkäpata
• annan perunat

• rakuunajuurekset
• syksyinen salaattipöytä

• jälkiruokana marjainen pannacotta

Pudasjärven kaupungin 
käytöstä poistuvan van-
han kirjastoauton siir-
tämisestä Pudasjärven 
matkailuelinkeinoa esittele-
väksi liikkuvaksi näyttelyti-
laksi keskusteltiin tiistaina 
18.9. kaupunginhallituksen 
kokouksessa. Syötteen ja 
koko Pudasjärven matkai-
lu on suotuisassa kehityk-
sessä ja kuluneena kautena 
matkailijamäärät ovat nous-
seet liki 20 prosenttia. Tämä 
kehitys on pitkäjännitteisen 
markkinoinnin ja palveluta-
son systemaattisen kehityk-
sen tulosta.

Syötteen matkailuyh-
distys esittää kaupungin-
hallitukselle, että käytöstä 
poistuva kirjastoauto luo-
vutettaisiin Syötteen Mat-
kailuyhdistyksen käyttöön. 
Tavoitteena on rakentaa sii-
tä liikkuva Pudasjärven ja 

Vanha kirjastoauto 
edistämään matkailua

Syötteen messuosasto, jon-
ka avulla voi helposti jal-
kautua sinne missä ihmisiä 
liikkuu (messut, markkinat, 
tapahtumat ja niin edelleen). 
Näissä tapahtumissa mark-
kinoidaan koko Pudasjärveä 
ja auto olisi myös mukana 
kaupungin omissa tapahtu-
missa.

Matkailuyhdistys sitou-
tuu ottamaan vastuulleen 
auton käytöstä ja kunnossa-
pidosta aiheutuvat kustan-
nukset. Kaupunginjohtaja 
esitti, että kaupunki luovut-
taa käytöstä poistuvan kir-
jastoauton Syötteen Mat-
kailuyhdistyksen käyttöön. 
Syötteen Matkailuyhdistys 
rakentaa siitä omalla kus-
tannuksellaan tarkoitukseen 
sopivan ja lisäksi yhdistys 
vastaa itse auton käytöstä ja 
kunnossapidosta. (jk)

VALMISTUNEITA
Tiina Outila on valmistunut
Lapin yliopistosta yhteskun-
tatieteiden maisteriksi pääai-
neenaan kuntoutustiede.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Pudasjärvi on noin 9000 asukkaan matkailu- ja metsäkau-
punki Oulun läänin pohjoisosassa. Rajanaapurimme Oulun 
keskustaan on vain noin tunnin ajomatka luonnonkauniista 
kaupungistamme. Pudasjärven kaupunki korostaa toiminnas-
saan paikkakunnan elinvoimaisuuden vahvistamista ja hyvää 
palvelurakennetta.

Pudasjärven kaupunki hakee vireään ja uudistumishaluiseen 
organisaatioonsa laaja-alaista ja kuntalaisten palvelujen kokonai-
suuteen uusia näkemyksiä tuovaa 

Opetus- ja sivistysjohtajaa
Vireillä olevan hallinnonuudistuksen myötä valittavan henkilön 
toimenkuva tulee ulottumaan kaupungin koko peruspalveluko-
konaisuuden johtamiseen, jolloin nimikettäkin voidaan muuttaa 
vastaavasti. 
Nykyisellään kaupungin sivistyspalvelut vastaa koulutus-, varhais-
kasvatus-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Kes-
kiasteen koulutusta toteutamme oman lukion lisäksi tiiviissä yhteis-
työssä Oulunseudun ammatillisen koulutuskuntayhtymän kanssa. 
Yhteistyön kehittäminen on keskeinen tavoite.  Uutena toimintana 
olemme aktivoituneet maahanmuuttotyössä.
Yleisenä tavoitteena on laaja-alaisesti toteutettavan palveluiden ko-
konaisuuden avulla vahvistaa paikkakunnan elinvoimaa ja vahvistaa 
nuorison asemaa palveluiden keskiössä.  Tavoitteena on kuntaorga-
nisaation  toiminnan vaikuttavuuden parantaminen ja toiminnan te-
hostuminen.
Hakijoilta edellytämme virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulutut-
kintoa, rehtorin kelpoisuutta, laajaa perehtyneisyyttä opetus- ja si-
vistystoimen toimialaan ja kokemusta johtamisesta. Yhteistyökyky ja 
luova työskentelyote ovat edellytyksenä tehtävän menestykselliseen 
hoitamiseen.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisina. Hakemuk-
seen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Valitun on esitet-
tävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytös-
sä voidaan soveltaa 4 kuukauden koeaikaa.
Valtuustolle osoitetut hakemukset on toimitettava 1.10.2012 klo 
15.00 mennessä Pudasjärven kaupungin sähköiseen rekrytointi-
järjestelmään osoitteeseen www.pudasjarvi.fi/rekrytointi, postit-
se osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai 
sähköpostitse: kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja tehtävästä antavat:  kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma, p. 040 359 4476, kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Riekki, p. 0400 677 124 tai kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila, puh. 040 8266 588.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

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.

Team Kopero

Sääntömääräinen vuosikokous
Pudasjärven teurastamolla ke 26.9.2012 klo 19.

Esillä sääntömääräiset ja Suomen Cup
porokilpailun järjestämiseen liittyvät asiat.

Tervetuloa!

Puheenjohtaja        Sihteeri

Operaatio Nälkäpäivä on 
Suomen Punaisen Ristin 
suurin vuosittainen keräys, 
joka järjestettiin tänä vuonna 
syyskuun 13. – 15. päivinä. 
Pudasjärven osasto keräsi 
varoja kuudessa eri keräys-
pisteessä Kurenalla.

Nälkäpäivänä kerät-
tiin varoja Suomen Punai-
sen Ristin katastrofirahas-
toon. Sinne tallennetuilla 
varoilla voidaan auttaa siel-
lä, missä milloinkin hätä on 
suurin. Valtaosa avustusva-
roista suuntautuu ulkomail-
le, mutta katastrofirahastos-
ta autetaan myös Suomessa. 
Viime vuonna katastrofira-
hastosta sai apua noin 500 
suomalaista. Keräys järjes-
tettiin tänä vuonna 32. ker-
ran. 

- Pudasjärven osaston tä-
mänvuotinen keräystulos 

Operaatio Nälkäpäivä on 
suuri keräystapahtuma

oli 1954,77 eur., jäimme tällä 
kertaa hieman alle edellisen 
vuoden saldon. Syynä tähän 
heikompaan tulokseen oli 
ihan selkeästi kerääjien mää-
rän tippuminen alle puoleen 
viimevuotisesta, arveli Pu-
dasjärven osaston keräys-
päällikkö Arvo Tolkkinen.

- Yritämme osastos-
sa suunnata toimintaamme 
enenevässä määrin nuoriso-
puolelle ja sitä varten meil-
lä on yksi henkilö joka pi-
tää yhteyksiä oppilaitoksiin. 
Sitä kautta saimme esimer-
kiksi Rimminkankaan kou-
lulle Operaatio Nälkäpäivä –
lippaita, jatkoi Tolkkinen.

SPR:n Pudasjärven osasto 
haluaa kiittää kaikkia kerää-
jiä, lahjoittajia ja muita, jot-
ka olitte mukana Operaatio 
Nälkäpäivässä! (ts)

• ASUNNOT
• KESÄMÖKIT
• TONTIT
• ARVIOLAUSUNNOT
• VUOKRAVÄLITYS

LUOTETTAVAA
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

JO YLI 20 VUOTTA
OTA YHTEYTTÄ!

Ranuan Kiinteistönvälitys Ky
   Eila Impiö LKV
   Kuusitie 4, 0400 893 556
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