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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Huippuaikoja sekä
kuntoilun iloa

Huippukympissä s.5
Liikunnallisella viikolla: 

Liikunnan iloa kaikelle 
kansalle s.13

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

Suljemme kaupan poikkeuksellisesti
perjantaina 28.9.2012 klo 12.00.

Lauantaina 29.9.2012 liikkeemme on SULJETTU
vuosi-inventaarin vuoksi.

Hyvää viikonloppua!

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                                                                              

LIHATUKKURIN 
JAHTIMAKKARA-

TANKO 750 g

TAIVALKOSKEN LEIPOMON 
SOKERIMUNKKI 

10kpl/500 g

NAMELLI 
MARMELADI                 

400 g

PÖRRÖSUKAT
PERINTEINEN 

HIILLOSMAKKARA 
400 g

TALOUS
RUISLEIPÄ SIIVU 

600 g

Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

MUUMI

LIHATUKKURIN
GOUTER-MAKKARATANKO 

750 g

8,90

SÄÄRYSTIMET

3,90

KORVALÄPÄT TYYNYLIINA 2 kpl 

KURAKINTAAT 
KURAHOUSUT

MIESTEN LÄMPÖ-
KERRASTO

  13,90

HALVA
SITÄ SUN TÄTÄ 

        LAKRITSISEKOITUS 270 g
II-LAATU

LASTEN AIKUISTEN2 pkt

3,00

kpl1,89

1,-
pss

1,99pss

1,49pss 2,99rs

21,90
7,95

LAKANAT 
150 x 270

240 x 270   21,90

  12,90

4,90

13,90
KORISTETYYNY

  9,90
2 kpl

4,90

RAKKAUS MUUMI 
PYYHESETTI
50x70, 70x140

16,90
yht. kpl1,89

Varaa aika silmälääkäriin!

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

040 821 1819

Seuraavat vastaanottoajat:
to 27.9., to 11.10., to 18.10.

Esim. DNA Liikkuva Laajakaista L 6,95 €/kk/4kk + DNA Mokkula E367 0 €/kk/24 kk, yhteen-
sä 6,95 €/kk/4kk, 13,90 €/kk/20kk DNA Liikkuva Laajakaista L -liittymän avaus 2,90 yht. 
308,70 €. Liikkuva Laajakaista L -tilaus jatkuu 24 kk:n jälkeen automaattisesti toistaiseksi 
voimassaolevana hinnaston mukaisella hinnalla. Nopeus jopa 21 Mbit/s, norm. vaihtelu-
väli 0,4-15 Mbit/s. Enimmäisnopeus on saavutettavissa rajoitetusti 3G-verkossa. Käyttö 
ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Tarjous voimassa 
17.10.2012 saakka ja koskee uusia liittymiä. *Omnitele Oy, 
3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, huhtikuu 2012.

1095
€/kk/4 kk

17,90 €/kk/20 kk
Yht.

(24 kk Huoleton-sopimus)

DNA Mokkula MF80
Vauhdikkaaseen menoon
WLAN -mokkula, jopa
kahdeksalle laitteelle

+ DNA Liikkuva  
Laajakaista L 
nopeus jopa  
21 Mbit/s

695
€/kk/4 kk

13,90 €/kk/20 kk
Yht.

(24 kk Huoleton-sopimus)

DNA Mokkula E367
Vauhdista ja helppoudesta
pitäville

+ DNA Liikkuva  
Laajakaista L 
nopeus jopa  
21 Mbit/s

DNA MOKKULAT
TAKAAVAT
HUIPPUNOPEUDET
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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

Kotimaisia omenoita, luumuja,
rinkeliä, karkkeja, kala- ja liha-
säilykkeitä, pikkuleipäkassi 10e.
Pudasjärven torilla pe 28.9.
Vuorilampi

Tutut ja 
turvalliset 

Pudasjärven torilla pe 28.9. klo 8-16
Puh. 0400 576 745

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

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

JOKAISELLE JOTAKIN!

Mahtavat Syysmarkkinat! ALE!

Tänään Ke
Askartelutarvikkeet

Torstaina
Naulakot, Kehykset

Peilit, Lamput 

Huom! Lisäksi Torstaina klo.17-20 YLLÄTYS-ALEJA! Arvonta!
-20% -20%

ALE!
ALE!

ALE!ALE!

ALE!

Tervetuloa!

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 €/pmm. 
Takasivu  1,40 €/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

Tilaushinta muualle 
12 kk 49,05 €.

Hinta sisältää 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

Mikkelinpäivää vietetään enkelien päivänä. Enkelit kuvataan 
raamatussa Jumalan sanansaattajina, jotka suojelevat ja opas-
tavat ihmistä. Mikkelinpäivän keskushahmona on raamatussa 
mainittu arkkienkeli Mikael. Hän tuo muistutuksen siitä, että 
Jumala on luonut myös näkymättömän maailman. Mikaelin 
suurta mainetta kristikunnassa ovat levittäneet myös hänen 
muistokseen rakennetut lukuisat kirkot ja kappelit. Mikaelin 
muistopäivä vakiintui jo keskiajalla vähitellen syyskuun 29.päi-
väksi. Jos se on arkipäivä, Suomen luterilainen kirkko viettää 
sitä seuraavana sunnuntaina.
    Viime vuosikymmeninä on alettu mikkelinpäivää viettää 
myös erityisesti lasten päivänä. Monet sen kirkkoteksteistä 
kertovat Jeesuksesta ja lapsista. Päivän evankeliumi (Matt.18: 
1-10) asettaa uskon esikuvaksi lapsen. Tänä sunnuntaina viete-
tään kirkoissamme usein perhemessuja.
    Maalaisoloissa mikkelinpäivällä oli muinoin syysjuhlan luon-
ne. Vuotuinen sadonkorjuu oli päättynyt ja siirryttiin ”tupa-
töihin”. Vanha sanonta kuuluukin: ” Mikosta päre pihtiin, tutti 
rukkiin, kaali kuppiin, akat pirttiin ja nauriit kuoppaan”.  (Kus-
taa Vilkuna)

 Luoja enkeleineen hoivaa maailmaa, 
 kaikki lapset tuntee, meitä rakastaa.      
 Virsi 494: 1

Mikkelinpäivä, enkelien 
ja lasten kirkkopyhä

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntako-
dissa su 30.9. klo 10, Kimmo 
Helomaa, Keijo Piirainen, 
lapsikuoro. Kirkkokahvit.
Perhemessu Sarakylän kap-
pelissa su 30.9. klo 10, Juha 
Kukkurainen, Jouni Kärki. 
Lapset laulavat jumalanpal-
veluksessa. Kirkkokahvit.
Jousikvartettikonsertti  seu-
rakuntakodissa su 30.9. klo 
15. Jousikvartetti esittää 
Beethovenin  ja Telemannin 
jousikvartetot. Lisäksi kuul-
laan yksinlaulua jousikvar-
tetin säestyksellä. Lauluso-
listina on Keijo Piirainen. 

Jousikvartetin kokoonpano:  
Mikko Sorri, 1. viulu, Johan-
na Korhonen, 2. viulu, Jus-
si Paavola, alttoviulu ja Har-
ri Östermann, sello. Ohjelma 
10 €
Lähetystalkooilta uudessa 
kirpparitilassa (Pappilantie 
7 A) ma 1.10. klo 18.
Kirpputori avautuu ke 3.10. 
klo 10-13.
Omaishoitajat ma 1.10. klo 
11. seurakuntakodissa.
Ystävän kammari  tiistaisin 
klo 12-13.30 seurakuntako-
dissa.
Sauvakävelyilta  tiistaisin 
18-19.30  Liepeessä
Vanhusten viikon viikko-
messu ke 10.10 klo 13 seura-
kuntatalolla
Koillismaan alueen nä-
kövammaisten leiripäivä 
ke  24.10 Kuusamossa. Päi-
vään lähtö on seurakuntata-
lolta klo 8 ja paluu noin klo 
18. Päivässä vierailee toimin-
nanohjaaja Heidi Siira Näkö-

vammaisten keskusliitosta. 
Leiripäivän hinta on 20 €, si-
sältäen matkat ja ruokailun. 
Myös saattaja voi osallistua 
päivään. Ilmoittautumiset 
11.10. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon 08-8823100.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
26.9. klo 18, lapsikuoro to 
27.9. klo 17, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 26.9. klo 13, 
kirkkokuoro to 27.9. klo 18.
Rippikoulutyö: Rippikou-
lun lauantaipäivät seura-
kuntatalolla klo 9.30-13.15. la 
29.9. Talviripari ja Kesäripari 
1, la 6.10. Eräripari ja Kesäri-
pari 2 ja la 13.10. MUUT-ryh-
mä. Mukaan kynä ja pyy-
hekumi. Vihkot saa talon 
puolesta.
Varhaisnuorten kerhot:  
Puuhakerho 6-9v. Torstaisin 
klo 17-18.30 seurakuntatalol-
la Rönössä.
Puuhakerho 6-12v. Livon 
koululla 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 26.9. ei per-
hekerhoa seurakuntakodis-

sa, molemmat ryhmät to 
27.9. klo 10-13, Livon koulul-
la  ma 1.10. klo 10-13 ja Pu-
hoksen kylätalossa ke 3.10. 
klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: lau-
luseurat Sarakylässä Hei-
di Mannisella su 30.9. klo 
19. Lähetysseurat Yli-Livol-
la kylätalo Petäjärinteessä 
to 27.9. klo 19, Jongulla An-
nukka ja Urpo Illikaisella pe 
28.9. klo 19, Ervastissa ry:n 
mökillä la 29.9. klo 19, Iinat-
tijärvellä Terttu Pintamo-
Kenttälällä su 30.9. klo 12, 
Kurenalla seurakuntakodis-
sa su 30.9. klo 17 (Mikko T. 
Kinnunen, Markku Holma).
Kastettu: Rosaliina Ulla In-
keri Mäntykenttä, Elma Eevi 
Marleena Leppänen, Alisa 
Olivia Määttä, Alina Helmii-
na Sääskilahti,
Haudattu:  Martta Marjat-
ta Hyttinen 81 v, Pentti Sal-
mela 66 v, Oili Johanna Virk-
kunen 38 v

Viime sunnuntaina aloitet-
tiin seurakuntakodilla tee-
mapyhäkoulut, joista en-
simmäisenä musiikillinen 
pyhäkoulu Keijo- kanttorin 
johdolla. Teemallinen py-
häkoulu kokoontuu kerran 
kuukaudessa.  Seuraavaa 
pyhäkoulua vietetään loka-
kuun 14.päivä sunnuntaina 
klo. 12 Liepeessä liikunnan 
merkeissä. 

Lasten kommentteja 
pyhäkoulusta: 
”Mukavaa oli laulaminen, 
leikkiminen ja Raamatun 
kertomuksen kuuntelemi-
nen.”  

Teemallinen pyhäkoulu 
on tarkoitettu kaikenikäisiil-
le. Tule  pyhäkouluun ja tuo 
mukaan ystäväsikin.

Loistaa kynttilä, istum-
me nyt hiljaa. Jeesus kuun-
tele, kuinka rukoilen. ( Gös-
ta Brandt)

Pyhäkouluopettajat 
Sinikka Pietilä ja 
Sinikka Luokkanen

Loistaa kynttilä, istumme nyt hiljaa

Suvi, Pieta, Samuel ja Jani kuuntelvat Raamatun kerto-
musta pienestä Mooses-vauvasta.

"Jeesus meitä johdattaa" 
laulaa ja leikkii Ilja.

Nuorin pyhäkoululainen 
Unto viihtyi hyvin Anja-
mummon turvallisessa sy-
lissä.

Käsi kädessä hiljennyttiin Herran siunaukseen.

Tuulikki Tihinen

Paliskuntayhdistys on 
myöntänyt Pudasjärvel-
le porokilpailun Suomen 
mestaruusosakilpailun ensi 
talvena 2-3.3.2013. Kisoja 
haki yhdeksän paikkakun-
taa. Vuonna 2011 Pudasjär-
ven kisoissa lentokentällä oli 
niin hyvät järjestelyt, että sil-
lä perusteella Pudasjärvi sai 
kisat yhdeksän hakijan jou-
kosta, kertoi poroisäntä Rei-
jo Kenttälä.

Porokisat lentokentällä 
ensi talvena

Rovaniemi aloittaa ki-
saviikonloput viikkoa en-
nen Pudasjärveä, kolmannet 
ovat Ivalossa , sitten Aava-
Saksalla viimeinen osakil-
pailu Kuusamossa.  Kiso-
jen järjestelyt hoitaa Team 
Kopero, joka on kilpailua 
varten perustettu yhdistys. 
Siinä on poromiehiä Pudas-
järven ja lähikuntien alueel-
ta. (ht)
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Jasmin Tuomaala on aloitta-
nut syyskuun alussa uutena 
hevosyrittäjänä Pudasjärvel-
lä. Vaasasta kotoisin oleva 
Tuomaala tuli Pudasjärvel-
le opiskelemaan hevosalaa ja 
päätti sittemmin jäädä paik-
kakunnalle ja perustaa oman 
ratsastuspalveluita tarjo-
avan yrityksen. Jasmin on 
koulutettu ratsastuksenoh-
jaaja. Hän tarjoaa omilla po-
neillaan ponitalutusta lapsil-
le ja nuorille niin kotitallilla 
kuin tapahtumissa.

Jasmin tarjoaa myös rat-
sastustunteja hevosen omis-
tajille heidän omilla hevo-
sillaan. Ratsastajat voivat 
hevosineen matkustaa Jas-
minin kotitallille, jossa tun-
teja on mahdollista pitää 
hiekkapohjaisella hyvin va-
laistulla ratsastuskentällä.

– Ihan mukavasti hom-
ma on lähtenyt käyntiin ja 
hommia on riittänyt. Annan 
ratsastustunteja omilla he-
vosilla sekä käyn tarvittaes-
sa ratsastajien luona opet-
tamassa sekä käyn toisten 
talleilla antamassa tunteja. 
Lapsille suunnattu talutus-
ratsastus on myös otettu hy-

Jasmin Tuomaala uusi hevosyrittäjä Pudasjärvellä

vin vastaan ja vakituisia asi-
akkaitakin olen jo saanut. 

Tällä hetkellä Tuomaa-
lan ponit on vuokralla Riitta 
Tiaisen tallissa. Tuomaalan 
tarkoituksena on ostaa lisää 
hevosia talliinsa sekä mah-

Jasminin kanssa monitoimiponi Aapo, jonka kanssa sujuu niin kärryillä ajo kuin ratsas-
tuskin.

dollisesti laajentaa yhdessä 
Riitta Tiaisen kanssa tallia 
josta on jo alustavasti neu-
voteltu.

Tuomaalan suunnitelmis-
sa on laajentaa yritystoimin-
taa, mahdollisesti jonkin-

laisia vaellusratsastuksia ja 
kehitellä muutakin hevosiin 
liittyvää toimintaa kunhan 
saa hankittua lisää hevosia ja 
talliasiat kuntoon. (er)

Pudasjärvellä, Hotelli Pikku-
Syötteen maisemissa käytiin 
torstaina 20.9. Pohjois-Suo-
men metsätaitokilpailu. En-
simmäistä kertaa Lapin, Kai-
nuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
alueiden metsäomistajat ko-
koontuivat ratkomaan met-
sätaitomestaruutta. Tapah-
tumaan tekivät retken Yli-Iin 
koululaiset, joista oli kisassa 
mukana 17 nuorta. 

Puolen Suomen mestarik-
si oli tunkua, noin 150 kilpai-
lijaa samoili tehtäväradalla, 
jolla oli tällä kertaa pituutta 
2300 metriä. Kilpailu oli erit-
täin tasaväkinen. Kahdessa 
sarjassa kahdella parhaalla 
oli täsmälleen sama koko-
naispistemäärä. Voittajat 
jouduttiin hakemaan sään-
tökirjan mukaan yksittäisten 
tehtävien paremmuudessa. 
Yleensä jyvät erottuvat met-
sätaitokilpailussa puuston 
kokonaistilavuuden arvioin-
nissa. Samoin kasvatettavik-
si jätettävien puiden valinta 
leimaustehtävällä on raskas 
painoarvo tulosten lasken-
nassa.

Sateen tihkuisessa sääs-
sä käydyn kilpailun voittajia 
olivat miesten sarjassa Arto 
Määttä Sotkamosta, naisten 
sarjassa Tuula Kallinen Sii-
kalakeudelta ja nuorten sar-
jassa Niko Luokkanen Yli-Ii. 
Heidät palkittiin raivaussa-
hoilla.

Pudasjärvisistä Rauno 
Hiltula oli 28, Ahti Ruonala 
32, Eero Honkanen 49, Pent-

Pohjois-Suomen metsänomistajat
kilpailivat metsätaidossa

ti Malila 63, Kalervo Koivu 
73 ja Paavo Viitala 102. Nais-
ten sarjassa Kirsi Alahäivälä 
oli 19. Joukkuetuloksissa pa-
ras oli Siikalakeus II. Pudas-
järvi löytyi sijalta 22. Kaikki-
aan joukkueita oli 42. 

Metsätalouteen 
suunnatut tuet 
vähenemässä 
Kilpailijoille tarjoiltiin ki-
sakeskuksessa ajankohtais-
ta tietoa metsäomaisuuden 
hoitoon. Suomen metsäkes-
kuksen Pohjois-Pohjanmaan 
alueen edistämispalvelujen 
päällikkö Eeva-Liisa Repo 
valotti omassa esityksessään 
muun muassa sitä, kuinka 
valtio tukee metsänhoitoa.

-Metsätalouden rahoi-
tuslain mukaiset tukivarat 
(Kemera) tulevat käytetyik-
si tänäkin vuonna Pohjois-
Suomessa pääosin jo loka-
kuussa, sanoi Repo.

Tukihakemuksia voi jät-
tää edelleen ja niitä käsitel-

lään normaalisti. Osa mak-
suista siirtyy kuitenkin 
ensi vuoden puolelle. Vuo-
den 2013 budjettiesitykses-
sä rahoitustuen määrä jat-
kaa vähenemistä noin 5 – 10 
prosenttia tämän vuoden ta-
sosta. 

Tukijärjestelmään 
remonttia
Kansallisen metsäohjelman 
2015 Metsätalous ja ener-
gia –työryhmä on tehnyt 
9.8.2012 esityksen Metsäta-
louden tukijärjestelmän uu-
distamisesta. Lyhyellä aika-
välillä esitetään muutoksia 
siten, että painotetaan vai-
kuttavimpia työlajeja. Näis-
tä on mainittu taimikon-
hoito painottuen taimikon 
varhaishoitoon, metsäener-
giapuun markkinoille saa-
minen, juurikäävän torjunta, 
metsäluonnon monimuotoi-
suuden turvaaminen, vesien 
suojelutoimenpiteet kunnos-
tusojitusten yhteydessä sekä 

metsäteiden perusparannus

Omatoimisuudella 
lisää kannattavuutta
Metsätaitokilpailujen tavoit-
teena on osaltaan lisätä met-
sänomistajien valmiuksia 
tehdä entistä enemmän sekä 
käytännön töitä että suun-
nittelua omissa ja miksei-
pä myös naapurin metsissä. 
Suomi ei seiso enää pelkäs-
tään puujaloilla ja metsien 
käsittely tulee lakiuudistus-
ten myötä vapautumaan. 
Metsätaitokilpailuissa opit-
tuja taitoja hyödyntämällä 
metsänomistaja pystyy lisää-
mään merkittävästi metsä-
taloutensa kannattavuut-
ta tekemällä metsänhoito- ja 
hakkuutyöt oikea-aikaisesti. 

Metsätaitokilpailut ovat 
siten mukavan kisailun li-
säksi oiva mahdollisuus siir-
tää opit omaan metsään kan-
nattavuutta parantamaan.

Risto Mulari

Kuva on kilpailun leimaustehtävältä, jossa kilpailijan tuli valita numeroiduista 70 puusta 
harvennushakkuussa poistettavat puut. Tällä kertaa leimaustehtävän puusto oli entisel-
le pellolle luontaisesti syntynyttä sekametsää, jossa oli runsaasti koivuja.

Syötteen luontokeskukseen 
avattiin 21.9. taidenäytte-
ly ’’Värien leikkiä luonnos-
sa’’, joka on rovaniemeläi-
sen nuoren Anni Tuovisen 
ensimmäinen taidenäyttely. 
Se koostuu luontoaiheisis-
ta maalauksista. Näyttelyyn 
on koottu Annin töitä kym-
menen vuoden ajalta. Töissä 

Taidenäyttely avattiin 
luontokeskuksessa

näkyy Annin omaperäinen 
tyyli kuvata eläimiä ja luon-
toa. Värit ovat töissä hyvin 
voimakkaita. 

’’Värien leikkiä luonnos-
sa’’ - näyttelyyn voi tutustua 
Syötteen luontokeskuksessa 
26.10 saakka.

Luontokeskus tiedotus

Avajaisiin osallistui runsaasti väkeä, joille nuori taiteilija 
Anni Tuovinen esitteli mielellään teoksiaan. 

Yhteismetsäilta järjestettiin 
maanantaina 24.9 Pohjantäh-
dessä. Järjestäjinä olivat Suo-
men Metsäkeskus ja Pudas-
järven Metsänhoitoyhdistys. 
Metsäkeskuksella meneillään 
olevaa maakunnallinen ”Toi-
miva metsähanke” asiaa esit-
teli projektipäällikkö Mikko 
Honkanen Metsäkeskukses-
ta. Hankkeessa tiedotetaan 
Pohjois-Pohjanmaan metsän-
omistajille metsätilusjärjeste-
lyistä ja yhteismetsistä.

Tilaisuudessa käytti pu-
heenvuoron kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma, joka esitti Pu-
dasjärven kaupungin ja seu-
rakunnan yhteistyötä uuden 
yhteismetsän perustamiseksi 
Pudasjärvelle.

-Pudasjärven metsien-
käyttöä vaikeuttaa tulevai-
suudessa entistä enemmän 
metsätilojen pirstoutuminen 
ja niiden jääminen perikunti-
en omistukseen. Yksityismet-
siä Pudasjärvellä on yhteensä 
314 000 hehtaaria ja ne jakau-
tuvat yli 3000 tilaksi. Metsä-
tiloista huomattavan osan 
omistavat ns. "etämetsän-
omistajat". Tilan haltija asuu 
kaukana ja on vieraantunut 
metsätalouteen liittyvistä asi-
oista. Metsä unohtuu ja jää 
hoitamatta. Tämä ongelma 
on syytä tiedostaa ja siihen 
pitää etsiä yhdessä houkutte-
levat ja riittävän järeät paran-
nukset.

-Yksi hyvin varteenotet-
tava vaihtoehto olisi uuden 
laajan yhteismetsän perusta-
minen Pudasjärvelle, johon 
kaikki halukkaat Pudasjär-
vellä metsää omistavat yksi-
tyismetsänomistajat voisivat 
liittyä. Uuden yhteismetsän 
muodostamisessa avainase-
massa olisi Pudasjärven kau-
punki ja seurakunta, sekä 

Kaupunki ja seurakunta avainasemassa:
Laajan yhteismetsäalueen
perustaminen toisi monia etuja 

Pudasjärven metsänhoi-
toyhdistys. Nämä pudasjär-
veläiset yhteisöt omistavat 
yhdessä merkittävän metsä-
omaisuuden. Osakkuus täl-
laisessa yhteismetsässä voisi 
olla monelle etämetsänomis-
tajalle ja perikunnalle järkevä 
vaihtoehto. Tämän järjestelyn 
myötä Pudasjärvellä sijaitse-
vat metsät tulisivat hoidetuk-
si, metsien arvo ja hyöty kas-
vaisi metsänomistajalle ja se 
vahvistaisi samalla koko Pu-
dasjärven elinvoimaa. Yhteis-
metsän myötä Pudasjärveläi-
nen metsäomaisuus pysyisi 
pudasjärveläisten itsensä hal-
linnassa. 

-Kunnan ja seurakun-
nan maiden perustalta lähte-
neiden yhteismetsien muo-
dostamisesta on saatu hyviä 
kokemuksia eri puolilta Suo-
mea. Tämä vaihtoehto tuli-
si ennakkoluulottomasti sel-
vittää myös Pudasjärvellä. 
Nykyinen yhteismetsiin liit-
tyvä lainsäädäntö antaa sen 
käytännön toteuttamiselle 
useita eri vaihtoehtoja. Var-
maa on, että pudasjärveläis-
ten hyvinvoinnista hyvin 
huomattava osa perustuu 
tulevaisuudessakin metsän 
eri käyttömuotoihin. Yhtei-
sen elinvoimamme kannal-
ta on hyvin tärkeää, että Pu-
dasjärven metsäomaisuus on 
järkevällä tavalla hyödyn-
nettävissä ja että se pysyy 
pudasjärveläisten hallinnas-
sa, painotti Oinas-Panuma. 

Tilaisuudessa käytiin vil-
kas keskustelu illan aihees-
ta, joka on uusi asia Pudasjär-
vellä. Monilla paikkakunnilla 
yhteismetsä on havaittu toi-
mivaksi kokonaisuudeksi ja 
asiaa tullaan pohtimaan ja 
sen jälkeen tulee esille yhteis-
metsän perustaminen myös 
Pudasjärvellä. (ht)
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Pudasjärven Silmäasemal-
la tarjoiltiin ke 19.9. asian-
tuntija-apua silmälasikehys-
ten valintaan kun paikalla 
oli väri- ja tyylineuvoja Pau-
la Nikka opastamassa asiak-
kaita uuteen syksyyn värien, 
erilaisten materiaalien ja tyy-
lien yhteensovittamisessa.

Paula Nikka on rovanie-
meläinen, pitkän linjan am-
mattilainen kouluttajana 
sekä ohjaajana pukeutumis-, 
väri- ja tyyliasioissa. 

- Silmälasikehysten valin-
nassa katson asiakkaan kas-
vojen mallin, ihon, hiusten 
ja silmien värin sekä kulman 
kaaren. Etsin kultaisen leik-
kauksen, josta löytyy harmo-
nia kehyksen ja persoonan 
välille. Kehyksen värin tu-
lee korostaa ihon väriä, eikä 
suinkaan päinvastoin, opasti 
Paula Nikka.

- Silmälaseissa muovike-
hys on pitänyt pintansa yk-
kösenä, koska muovista saa 
monia erilaisia efektejä ai-
kaiseksi esim. upottamal-
la aito pitsi muovikerrosten 

Asiantuntija auttamassa silmälasikehysten valinnassa
väliin tai yhdistämällä usei-
ta erivärisiä muoveja. Ke-
hysten muodot ovat muut-
tuneet persoonallisimmiksi 
joista löytyy muotoja erilai-
sille kasvojen piirteille, niin 
kulmikasta kuin pehmeän 

Väri- ja tyylineuvoja Paula Nikka esittelemässä syksyn uutuuksia Silmäasemalla.

pyöreääkin. Värit ovat tänä 
syksynä kirkkaan näyttä-
vät, yläosasta voimakkaat ja 
alaosasta hennot. Metallike-
hyksissä puolestaan löytyy 
raikkaitten värien lisäksi ke-
hysten vahvistumista sekä 

eri metallilaatuja, kertoi Nik-
ka tämän syksyn uutuuksis-
ta ja tyylisuunnista.

Terttu Salmi

Vasemmistoliiton vaaliohjel-
man painopisteet tälle vaali-
kaudelle ovat: kunnan talous 
kuntoon, kuntalaisten tarvitse-
mat lähipalvelut on säilytettävä, 
ylimääräisestä kiinteistömas-
sasta on päästävä eroon, hen-
kilöstön jaksamisesta huolehti-
minen ym.

Talouden kuntoon saatta-
misessa olemme olleet muka-
na vaalikauden alussa sovitun 
vakauttamisohjelman mukai-
sesti. Vuoden 2011 tilinpäätös 
osoittaa sen, että kaupungin ta-
lous on vahvistunut.  Tilikau-
den tulos oli 3,3 miljoonaa eu-
roa plussalla, josta on varattu 1 
miljoona uuden päiväkodin ra-
kentamishankkeeseen. 

Puitelain määräysten mu-
kaisesti sosiaali- ja terveyspuo-
li jouduttiin siirtämään Oulun-
kaaren kuntayhtymälle. Meillä 
oli suuriakin epäilyksiä siitä mi-
ten toiminta onnistuu. Oulun-
kaaren toiminta on vakiintunut 
ja tällä hetkellä se on tuloksel-
lista, joten meidän sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat säilyneet 
jokseenkin kunnossa. Kuiten-
kin henkilöstö työskentelee 
äärirajoilla. Nyt kun ensi vuo-
den talousarviota valmistellaan, 
toivon että ne kipukohdat kor-
jataan. Saman lain mukaisesti 
kuntayhtymän ammattikoulu-
tuksen kuntayhtymän toimin-
ta siirtyi OASK:in toiminnaksi. 

Mitä tuli luvattua!
Kiinteistömassaa on kevennet-
ty myymällä halleja ja vanhoja 
koulun kiinteistöjä. 

Talouden kuntoon saatta-
minen edellytti toiminnallisia 
ja organisaatioitten muutok-
sia ja ne aina koskettivat myös 
henkilöstöä. Tällaiset päätök-
set ovat aina ikäviä päätöksiä. 
Muutokset, joita on joudut-
tu tekemään, on tehty liike-
siirtona, jossa henkilöstö on 
siirtynyt vanhoina työntekijöi-
nä uudelle toimijalle. Näin on 
kuitenkin turvattu kaikille työ-
paikka.

Joten mitä tuli luvattua, nii-
den asioiden eteen Vasemmis-
toliiton valtuustoryhmä on 
työskennellyt ja työskente-
lee edelleenkin. Kunnan talous 
ja lähipalvelut on yhtälö, josta 
haasteet eivät lopu. Tulevaisuu-
dessa ja pikaisesti kunnan tulo-
pohjaa on saatava vahvistettua, 
(Keinoja on) jotta lähipalvelut, 
niiden saatavuus ja taso pysty-
tään turvaamaan tässä kunta-
jakoselvitysten myllerrykses-
sä. Kuntalaisten tarvitsemisista 
lähipalveluista ja lähidemokra-
tiasta pidetään aina kiinni, oli 
lopputulos mikä tahansa.

Paavo Tihinen
Vasemmistoliiton
valtuustoryhmän
puheenjohtaja

Lukijan kynästä

 MIEHET YL    
   
1. Josphat Menjo Kenia 0:31:30
2. Lewis Korir Kenia 0:31:54
3. Peter Kibet Kenia 0:34:11
4. Kimmo Kymäläinen Suomussalmi 0:36:52
5. Rami Oravakangas PyhäjPohti 0:37:48
6. Arto Hiltula KempMklubi 0:39:10
7. Pauli Moilanen Lapin Lukko 0:39:18
8. Henri Vanha ONMKYU 0:42:32
9. Jukka Sarajärvi PudasjU 0:43:36
10. Sakari Ylönen Oulun Pyrintö 0:44:02
11. Juha Hiltula Kokkolan kaupunki 0:44:10
12. Arttu Liipo Oulun Pyrintö 0:44:16
13. Jorma Puurunen YIN 0:50:42
  
 MIEHET 40 v.  
   
1. Pauli Turtinen LNM 0:37:59
2. Kari Kokko Oulun Pyrintö 0:43:54
3. Jouni Heikkinen RasVe 0:51:32
4. Juha Kuukasjärvi Hotelli Isosyöte 0:52:47
5. Jouni Kylmäluoma Vantusselän Virkiä 1:07:48
6. Ari Junnonen Vantusselän Virkiä 1:08:04
  
 MIEHET 45   v.   
   
1. Hansi Kitti ONMKYU 0:38:12
2. Petri Huhtala ONMKYU 0:40:06
3. Sampo Laakkonen PudasjU 0:42:33
4. Taisto Latvalehto LaitVeto 0:43:38
5. Juha Viuhkola PudasjU 0:48:53
6. Sampo Kelhä OulIkiliikkujat 0:52:43
7. Veli-Pekka Mäkelä Kaustinen 1:02:25
    
 MIEHET 50 v.  
   
1. Reijo Polojärvi PudasjU 0:44:38
2. Taisto Puurunen PudasjKunto 0:45:41
3. Juha Hautaniemi OulunHS 0:47:27
4. Pertti Kylmälä Lahti Sport 35+ 0:50:15
5. Sven-Erik Libäck IS Söderby 0:53:18
    
 MIEHET 55 v.  
   
1. Jukka Kauppila ONMKYU 0:38:36
2. Viljo Kirjavainen Hauhon Sisu 0:42:14
3. Mikko Koivukangas ONMKYU 0:45:32
4. Juha Ronkainen PudasjU 0:50:49
5. Kari Jylhänlehto PudasjU 0:54:35
6. Kari Mursu IK Kronan 0:57:10
  
 MIEHET 60 v.  
   
1. Kauko Tuisku RDS 0:44:01
2. Olavi Peura ONMKYU 0:44:50
3. Juhani Ukonmaanaho YlikNM 0:51:24
4. Timo Illikainen PudasjU 0:53:32
5. Leevi Moilanen Kuusamo 0:55:17
   
 MIEHET 65 v.  
   
1. Leino Poussu RDS 0:47:34
2. Kauko Meriläinen HauVe 0:52:48
    

Huippukymppi tulokset
 MIEHET KUNTO     
   
1. Joonas Rinne SaPu 0:43:27
2. Lasse Moilanen PudasjU 0:45:06
3. Petri Moilanen Rovaniemi 0:49:52
4. Hannu Timonen-Nissi OulIkiliikkujat 0:52:43
5. Timo Heikkilä Sarakylä 0:55:11
6. Antti Kivistö Helsinki 0:58:16
7. Timo Hautala Oulu 1:00:44
8. Veli-Pekka Saari Oulainen 1:00:52
9. Pekka Pöyliö NTOL-racing 1:02:26
10. Jyrki Alasuutari Tyrnävä 1:11:44
11. Benjamin Aapaoja Posion Tilitoimisto 1:16:36
12. Heimo Turunen Pudasjärvi - lehti 1:31:13

 NAISET YL     
   
1. Perile Nengampi Kenia  0:37:05
2. Sarah Kiptoo Kenia  0:38:36
3. Päivi Lumijärvi LNM 0:50:16
  
 NAISET 40 v.  
   
1. Monica Kinnunen Saarijärvi 0:48:23
2. Jaana Junnonen Vantusselän Virkiä 1:19:52
3.. Päivi Kylmäluoma Vantusselän Virkiä 1:19:52
  
 NAISET 45 v.  
   
1. Mirja Keskiaho PudasjU 0:54:05
2. Paula Matinaho Ii 0:59:59
3. Kaisa Mäkelä Kaustinen 1:02:25
  
 NAISET 50 v.  
   
1. Sisko Hiltunen ONMKYU 0:52:17
2. Leila Harju RaSVe 0:52:22
3. Satu Paasimaa PudasjKunto 0:53:08
4. Pirkko Posio PosPy 0:56:06
  
 NAISET KUNTO     
   
1. Jenni Ylilehto Pudasjärvi 0:48:18
2. Veera Kauppila LapLu 0:50:31
3. Niina Moilanen PudasjU 0:53:37
4. Katariina Kuukasjärvi Hotelli Isosyöte 0:57:00
5. Piritta Kivimäki Oulu 0:57:15
6. Katja Siekkinen Pudasjärvi 1:02:26
7. Virpi Holappa Pudasjärvi 1:08:28
8. Ritva Aapaoja Posion tilitoimisto 1:16:36
9. Susanna Vuoti Lumijoki 1:25:53
10. Hanna Blom Lumijoki 1:25:53
11. Hannele Ahola Oulunsalo 1:29:02
12. Anna Turtinen Ii 1:39:31
13. Vuokko Väyrynen Oulu 1:39:33
    
 NAISET/MIEHET 5 km sauvakävely  
   
1. Markku Hyttinen LNM 0:38:30
2. Urpo Savilaakso LNM 0:44:03
3. Marjaana Vikstedt Taivalkoski, Juhan Team  
   0:49:32
4. Ulpu Tasala Taivalkoski, Juhan Team  
   0:49:32
    

 MIEHET 17 v.  5 km  
   
1. Juha-Matti Inget PudasjU 0:18:53
    
 NAISET 17 v.  5 km  
   
1. Pia Vähäkuopus Oulun Pyrintö 0:19:20
    
 POJAT 15 v.  5 km  
   
1. Samuli Hussa HaapavU 0:16:00
2. Aleksi Härkönen PudasjU 0:16:43
3. Jarkko Paukkeri Lumijoen Lumiukot 0:17:11
4. Taneli Härkönen PudasjU 0:18:22
 
 TYTÖT 15 v.  5 km  
   
1. Elina Heikkinen Oulun Pyrintö 0:21:21
2. Emma-Noora Jaakola PudasjU 0:22:09
3. Janika Ahola RaVe 0:25:16

 POJAT 15 v.  5 km   
   
1. Samuli Hussa HaapavU 0:16:00
2. Aleksi Härkönen PudasjU 0:16:43
3. Jarkko Paukkeri Lumijoen Lumiukot 0:17:11
4. Taneli Härkönen PudasjU 0:18:22
    
 TYTÖT 15 v.  5 km   
    
1. Elina Heikkinen Oulun Pyrintö 0:21:21
2. Emma-Noora Jaakola PudasjU 0:22:09
3. Janika Ahola RaVe 0:25:16
    
 POJAT 13 v.  1,3 km   
    
1. Juha-matti Broström Oulun Pyrintö 4,35
2. Joni Heikkinen Oulun Pyrintö 4,41
3. Eelis Valikainen Kalajoen Junkkarit 4,44
    
 TYTÖT 13 v. 1,3 km   
    
 
1. Heidi Vähäkuopus Oulun Pyrintö 4,40
2. Jasmin Männistö kuivasjAura 5,22
     
 POJAT 11 v.   
    
1. Roni Kivimäki Oulu 5,06
2. Melvin Kangas Kellon Lyönti 5,55
     
 TYTÖT 11 v.   
    
1. Emilia Paakkola LaitVeto 5,33
2. Laura Paakkola LaitVeto 5,40
3. Elli Kylmäluoma Vantusselän Virkiä 5,44

Syötteen matkailuyhdistys ry. etsii

TOIMINNANJOHTAJAA
Tehtävänäsi on mm.
•	 johtaa,	koordinoida	ja	toteuttaa	Syötteen	matkailualueen	
	 yhteismarkkinointia
•	 koordinoida	ja	toteuttaa	alueen	ympärivuotisia	tapahtumia	yhdessä		
	 yritysten	kanssa
•	 etsiä	uusia	toimintamuotoja	matkailualueen	brändin	tunnetuksi		
	 tekemiseksi	ja	vahvistamiseksi
•	 johtaa	yhdistyksen	hallintoa	ja	taloutta
	
Edellytämme sinulta
•	 osaamista	ja	näyttöjä	markkinoinnista	sekä	myynnistä
•	 ymmärrystä	alueellisen	matkailuorganisaation	tehtävistä	ja	sisällöstä
•	 monipuolisia	sosiaalisia	taitoja	yhteisen	tekemisen	onnistumiseksi
•	 sähköisen	liiketoiminnan	osaamista
•	 kokemus	matkailualalta	katsotaan	eduksi
•	 vähintään	englannin	kielen	sujuvaa	osaamista
	
Lähetä vapaamuotoinen sähköinenhakemuksesi ansioluette-
loineen ja palkkatoivomuksineen 8.10. klo. 16.00 mennessä 
osoitteessa: www.syote.fi/toiminnanjohtaja
	
Lisätietoja tehtävästä antaa:	matkailuyhdistyksen	puheenjohtaja	
Juha	Kuukasjärvi	1-3.10.2012	klo	16.00	asti,	puh.040-5123747

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET
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Syötteen Huippukympil-
lä lauantaina 22.9 viisi ke-
nialaista juoksijaa pitivät 
kansainvälisen tason vauh-
tia. Kovimman ajan juok-
si Josphat Menjo 31.30, joka 
alitti yli minuutilla viime 
vuonna Lewis Koririn aikai-
semman matkaennätyksen, 
joka sekin oli kova aika. Pi-
tää muistaa, että viimeisel-
lä kahdella kilometrillä on 
nousua 175 m. Maastojuok-
sun Suomen mestariksi juos-
sut viime vuoden voittaja 
Lewis Korir paransi hänkin 
viime vuoden aikaansa reip-
paasti kellottaen ajan 31.54. 
Kolmas kenialainen Peter 
Kibet juoksi 34.11. Jokaisel-
la Huippukympillä juossut 
ja ensimmäisen huippukym-
pin voittanut Suomussalmen 
Kimmo Kymäläinen on edel-
leen huippukunnossa ajal-
la 36.52. Siinä oli parannus-
ta viime vuoden aikaan yli 
10 sekuntia. Yleisessä sarjas-
sa ei ollut pudasjärvisiä mu-
kana, mutta muissa sarjoissa 
oli yli 20 juoksijaa ja sauva-
kävelijää. Sampo Laakko-
nen juoksi pudasjärvisistä 
parhaan ajan 42,33, jossa oli 
puolen minuutin parannus 
viime vuoden aikaan. 

Naisten sarjassa kenialai-
set juoksijat alittivat reilusti 
tavoiteajan 38,50, josta viime 
vuonna Flora Candie jäi har-
mittavasti kolme sekuntia.  
Perile Nengampi tuli ensim-
mäisenä maaliin 37.05 ajal-
la ja sai ensimmäisenä tavoi-
teajan alittajana 1000 euron 
bonuspalkinnon. Sarah Kip-
too jäi hänestä puolitoista 
minuuttia, mutta alitti hän-
kin tavoiteajan. 

Pudasjärvisistä tuli en-
simmäisenä maaliin tällä 
kertaa kuntosarjassa voitta-
nut Jenni Ylilehto 48,18 ajal-
laan, jossa oli parannusta 
viime vuoteen lähes minuut-
ti. Satu Paasimaa juoksi 50 v 
sarjassa 53,08, Niina Moila-
nen kuntosarjassa 53,37 ja 45 
v sarjan voittaja Mirja Keski-
aho 54,05. 

Huippuaikoja sekä kuntoilun iloa Huippukympillä
Hotelliyrittäjät Juha ja 

Katariina Kuukasjärvi ovat 
hoitaneet hyvin kuntoaan, 
sillä Juha taittoi matkan 
52,47 ja Katariina 57 minuut-
tiin. Miesten ja naisten kun-
tosarjassa oli mukana myös 
osallistujia, joilla aika meni 
pitkästi päälle tunnin, mutta 
sitkeästi kaikki loppurinnet-
tä nousivat ja panivat paras-
taan ja saivat loppusuoralla 
olevan yleisön alblodit. Sau-
vakävelijöitäkin oli mukana 
sekä nuorten sarjoissa juok-
sijoita. Pudasjärvisistä Alek-
si Härkönen juoksi 3,9 km 
matkan 15v sarjassa 16.43 
sijoittuen toiseksi ja Taneli 
Härkönen 18.22 ajallaan oli 
neljäs. Tyttöjen 15v sarjassa 
Emma-Noora Jaakola oli toi-
nen ajalla 22.09. 

Lumijoelta olivat Susan-
na Vuoti ja Hanna Blom näh-
neet alkukesällä mainoksen 
Huippukympistä ja päättä-
neet samalla osallistumises-
taan. 

-Varasimme huoneen Ho-
tellista ja päätimme viettää 
virkistysviikonlopun Syöt-
teellä. Matkaa he taittoi-
vat yhdessä ilman suurem-
paa hoppuilua, toki parhaan 
yrittäen, ja kellottivat rinta-
rinnan ajan 1.25.

Oululainen Vuokko Väy-
rynen oli saanut innostettua 
iiläisen maalausliikeyrittä-
jän Anna Turtisen mukaan. 
Hänellä on miehensä Eeron 
kanssa mökki Syötteellä ja 
juoksun jälkeen oli mukava 
siirtyä viettämään ruskavii-
konloppua mökille. 

-Toki me menemme ho-
tellin saunaan ja uimaan, 
joka kuuluu osallistumis-
maksuun ja sen jälkeen nau-
timme hotellin aulassa myös 
siiderit, kertoivat matkan 
taittamisen jälkeen iloisina 
Anna ja Vuokko. 

Markku ja Tuija Hiltu-
nen sekä Pirkko -koira Ki-
teeltä Pohjois-Karjalasta oli-
vat seuraamassa yleisönä 
Huippukymppiä. He ker-
toivat olevansa toista kertaa 

Iso-Syötteellä. Ensimmäises-
tä käynnistä oli aikaa jo liki 
10 vuotta. 

Maisemat ja varsinkin 
tunturimajat jäivät ensim-
mäisestä kerrasta mukava-
na muistona mieleen ja kun 
vajaan viikon reissua alet-
tiin suunnitella, niin Pudas-
järvi oli sopivan ajomatkan 
päässä. 

-Perille saavuttuamme 
Ruska –viikonloppuohjel-
mat tulivat vielä mukavana 
yllätyksenä. Juoksutapahtu-
maakin oli mukava seura-
ta ja illan ohjelma ilotulituk-
sineen oli varsin viehättävä. 
Tuskin odotamme kymmen-
tä vuotta seuraavaan vierai-
luun. Tiedä vaikka olisimme 
ensi syksynä osallistumas-
sa Huippukympille, he tuu-
mailivat. 

Juoksun alun perin ide-
oinut Hotelli Iso-Syötteen 
yrittäjä Juha Kuukasjärvi 
oli tyytyväinen tapahtuman 
saamaan huomioon sekä 
osallistujamäärään, joka on 
joka kerran lisääntynyt. 

-Lausuin kerran huippu-
kympistä ideani ääneen. Sen 

Huippukunnossa olevat kenialaiset odottamassa Janne Ukonmaanahon laukaisemaa 
starttia yhdessä lähes sadan juoksuun osallistujan kanssa. Vasemmalta Peter Kibet, 
Perile Nengampi, Josphat Menjo, Lewis Korir ja Sarah Kiptoo. 

Ruskaviikonloppua Syötteelle viettämään tulleet Markku 
ja Tuija Hiltunen sekä Pirkko -koira Kiteeltä olivat seuraa-
massa Huippukymppiä katsojina. 

Starttilaukauksen ampumiseen valmistautumassa Janne 
Ukonmaanaho ja yksi Huippukympin idean isä, kisojen 
kuuluttaja Jorma Jokela. 

50-vuotiaiden sarjan voit-
taja Pudasjärven urheili-
joita edustava, Kuusamos-
sa asuva ja Taivalkoskella 
nuoruden asunut Reijo Po-
lojärvi taittoi matkan 44,38. 

Kuntosarjan kakkoseksi 
juossut pudasjärveläinen 
Lasse Moilanen vauhdissa. 

kuulivat paikalla olleet Hei-
no Ruuskanen ja Jorma Joke-
la, innostuivat asiasta ja niin 
kisasta tuli kaksi vuotta sit-
ten totta. Ruuskanen toimi 
kilpailun johtajana ja Jokela 
kuuluttajana. (ht)

Kenialaiset harjoittelevat ryhmissä
Huippukymppi kestävyys-
seminaari järjestettiin kaikil-
le urheilusta kiinnostuneil-

taneuvos Jussi Saarela. Hän 
on toiminut kestävyysjuok-
sun valmentajana 45 vuot-
ta ja oli Suomen kestävyys-
urheilun lajipäällikkönä -70 
luvulla. Hän luennoi muun 
muassa Juoksuharjoittelun 
perusteista.

Esko Paavola Vuokatin 
urheiluopistolta kertoi ju-
niorihiihtäjien Iivo ja Kert-
tu Niskasen valmennuksesta 
ja valmennusmenetelmistä 
sekä heidän kehityksestään 
hiihtäjinä. Niskaset kuulu-
vat tällä hetkellä Suomen 
suurimpiin lupauksiin hiih-
dossa. He ovat tällä hetkel-
lä hyvässä kunnossa. Testi-

Janne Ukonmaanaho näytti salin täyteiselle seminaari-
yleisölle, mikä kohta jalasta on ollut kipeänä. 

Huippukymppi kestävyysseminaari: juoksussa 9 km Kerttu juoksi 
elokuussa 32.35 ja Iivo 12 
km 39.01. Esko odottaa hy-
vän juoksukunnon poikivan 
menestyksenä myös talven 
hiihtokilpailuihin. Hän ker-
toi olevansa määräharjoit-
telun kannattaja ja määrän 
kautta päästään tehoihin. 

Viime vuonna EM-ki-
soissa 3000 esteissä juossut 
Janne Ukonmaanaho ker-
toi kuinka tärkeää on palau-
tua loukkaantumisesta joh-
tuneen pitkän tauon jälkeen 
ja lähteä uudelleen liikkeelle. 
Aluksi ei tiedetty, pystyykö 
enää koskaan kilpailemaan. 
Nyt hän on voinut alkaa ke-
vyen lenkkeilyn ja kertoi me-
nevänsä harjoittelussa päi-
vän kerrallaan. 

Urheilu- ja valmennus-
psykologiasta luennoi Reijo 
Kangas, joka valmentaa tä-
män hetkistä SM-triathlonis-

ti Panu Lietoa. Hän valotti, 
kuinka liikuntapsykologi-
an avulla saadaan aktivoitua 
ihmiset liikkumaan. Lopuk-
si Reijo esitteli kehittämän-
sä train it harjoitusohjelman.

Kenialainen juoksijaihme 
Josphat Menjo kertoi omas-
ta perusharjoittelumenetel-
mästään samoin kuin val-
mentautumistavoistaan itse 
kilpailuun. Hän kertoi juok-
sevansa noin 250 km viikossa 
ja yleensä vielä 1800-2000km 
korkeudessa. Harjoittelus-
sa hän juoksee aina loppua 
kohden kiihtyvänä ja lopus-
sa vauhti on jopa 3 minuut-
tia km. Kevyellä vauhdilla 
suoritettavat aamuharjoituk-
set alkavat klo 6. Toinen har-
joitus on klo 10-12 ja kolmas 
harjoitus klo 17.00.  Kenialai-
set suosivat ryhmäharjoitte-
lua, jossa on noin 5-15 juok-
sijaa. Optimaalinen määrä 
on 10 juoksijaa. 

Juha Tarsa,
kuvat Ossi Peltoniemi

le ja urheilua harrastaville 
perjantai-iltana 21.9. Hotel-
li Iso-Syötteellä. Seminaarin 

avasi Huippukympin johtaja 
Heino Ruuskanen, jonka jäl-
keen seminaarin veti Liikun-
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LAADUKKAAT
LAHJESUOJAT

PATRIOT
KAHLUUSAAPPAAT 
39-46

OTSO ERÄPUUKKO
24cm +
nahkatuppi

BETONITERÄSVERKKO

Rajoitettu erä!

MYRSKYLYHTY 15 LED
24,5cm, himmennin

OTSO VESITIIVIS
SUOJAKOTELO

OTSO TELESKOOPPI-
MAKKARATIKKU

OTSO TAITTOVEITSI

PASSI/RETKEILY
TELTTALAAVU

AIRAM LADATTAVA 
LYHTYVALAISIN

CANVAS
MAASTOREPPU

OTSO RETKIATERIMET
6-osainen

FILEERAUSKÄSINE

SAUNAN LED
VALOSARJA
12-led, teräs

PYÖRÄILYKYPÄRÄT

RAUTAISET
TARJOUKSET
6mm 8mm

10mm 12mm 16mm

20mm 25mm

4mm/150mm

29,50 6,95 29,50 24,90

19,90pari 14,90 7,95 5,90

6,90
kpl 19,50

19,90
12,90

29,50 12,90
alk.

HARJATERÄSTANKO

0,32
metri

0,49
metri

0,66
metri

0,99
metri

1,86
metri

2,99
metri

3,99
metri

1,57m2

6mm/150mm

3,29m2

8mm/200mm

3,99m2

Rajoitettu erä!
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Lukijan kynästä

Nykyinen hallitus on suunnitellut leikata ammattikoulujen 
aloituspaikkoja. Mitä tämä voisi merkitä Pudasjärvelle ja pu-
dasjärveläisille nuorille? Hallituksen suunnitelma ammatti-
koulujen aloituspaikkojen leikkausten toteutuessa saattaisi 
oppilaspaikkojen vähäisyys näivettää Pudasjärven ammatti-
oppilaitoksen koulutusten järjestäjien markkinoilta. Todennä-
köisesti leikattavat ammattikoulujen aloituspaikat siirrettäi-
siin Etelä-Suomeen. Kuinka moni vanhemmistaan olisi valmis 
laittamaan 16 -vuotiaan lapsensa satojen kilometrien pää-
hän kouluun ja moniko nuorista on valmis vielä kodista lähte-
mään? Mikä olisi sitten pudasjärveläisen nuoren asema, jotta 
hän välttyisi syrjäytymisen tieltä?

Ammattioppilaitoksella on ollut suuri merkitys työttö-
myyden torjunnassa, esimerkiksi sähköasentajatutkinnon 
suorittaneet ovat hyvin työllistyneet työmarkkinoilla. Usea 
nuori on jatkanut opintojaan ammattikorkeakoulussa tai ryh-
tynyt yrittäjiksi. Ammattinsa osaavan nuoren tulisi voida har-
joittaa ammattiaan ja työllistyä kotikunnassaan tai maakun-
tamme lähialueella. 

Ammattioppilaitoksella on ollut merkittävä asema nuo-
ren ohjaamisessa ja kouluttamisessa työ- ja elinkeinon pal-
velukseen. Tällä tavalla on vältetty syrjäytyminen yhteiskun-
nasta. Ammattikoulun ja kodin yhteistyönä on saatu nuoresta 
innostunut ja aktiivinen ammattihenkilö, joka on valmis otta-
maan vastuun itsestään sekä muista läheisistään. Pienen am-
mattioppilaitoksen etu on sen joustavuudessa ja muuntau-
tumiskyvyssä tuottaa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa 
työmarkkinoille kulloinkin tarvitsemaansa oppilasainesta. Am-
mattioppilaitos, joka profiloitumisella pystyy vastaamaan pai-
kallisen työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden kysyntään on 
jatkossakin elinvoimainen ja kilpailukykyinen suurten tehdas-
oppilaitosten kanssa. 

Reijo Talala

Ammattioppilaitos
säilytettävä Pudasjärvellä

Pudasjärvellä ammattikoulusta keväällä 2012 val-
mistuneet sähköasentajat opettajansa Reijo Tala-
lan kanssa yhteiskuvassa.

Aleniuksen puutarhan hen-
kilökunta Oulusta tuli tiis-
taina 18.9 viettämään vir-
kistyspäivätapahtumaansa 
Jyrkkäkoski Campingille. 
Seuraavana päivänä oli oh-
jelmassa tutustuminen Syöt-
teen Luontokeskukseen sekä 
metsäretket Ansa- sekä Geo-
logiselle polulle.

– Nyt oli sopiva hetki ras-
kaan kevään ja kesän jälkeen 
hengähtää ja viettää henki-
lökunnan kanssa yhteinen 
virkistäytymis- ja rentoutu-
mishetki luonnonhelmassa, 
kertoi puutarhayrittäjä Tui-
re Mankinen.

Puutarhan väellä ei ol-
lut tarkkaa kuvaa siitä mitä 
kaikkea kahdenpäivän oh-
jelmaan sisältyy, mutta heti 
tulokahvin jälkeen vieraat 
oli istutettu kanootteihin ja 
laskettu jokea muutama ki-
lometri, jonka jälkeen on-
gittiin hetki ennen suunnis-
tusosuuden alkua, joka johti 
lopulta raviradalle talutus-
ratsastukseen. Sen jälkeen 
suunnistettiin vielä seuraa-
valle rastille valmistamaan 
päivällistä trangia-retkikeit-
timillä.

– Viime syksynä oltiin 
täällä ensimmäisen kerran 
ja viihdyttiin niin hyvin, että 
päätettiin tulla uudestaan. 
Tämä on niin sopivan lähel-
lä Oulua, että tunnin päästä 
lähdöstä on jo perillä. Avoi-
min mielin olemme reissus-
sa taas ja kyllä on koettu 
kaikenlaista hauskaa jo tä-
hänkin mennessä. Syksyinen 
joki oli todella kaunis, vaik-
ka kunnon ruskaa ei tänä 
syksynä saatu ihailtavak-
si. Vielä ei ole tiedossa mitä 
kaikkea ilta tuo tullessaan. 
Ainut varma tieto mikä on, 
että työasiat täällä unohtuu 
ja illalla on sauna lämpimä-
nä, kuvaili Mankinen tiistai-
päivän tapahtumia.

Oulun-seudun yrittäjä-
naiset valitsi Tuire Mankisen 
vuoden 2012 yrittäjänaisek-
si. Mankinen on luotsannut 
Aleniuksen Puutarhaa Ou-
lussa likimain 20 vuotta.

Virkistystapahtuman 
suunnittelu opinnäytetyönä

Oulusta virkistyspäiväksi Pudasjärvelle

Jyrkkäkoski Camping- 
yrittäjä Tiina Peuraniemi 
on opiskelemassa OSAO: n 
Matkailulinjalla ja suunnitte-
li opinnäytetyönään oululai-
selle Aleniuksen puutarha-
väelle kahden vuorokauden 
virkistyspäivien ohjelman. 
Hän ohjasi samalla koko ta-
pahtuman apunaan Mat-
kailulinjan II vuosikurssin 
oppilaat opettajansa Ape 
Niemisen johdolla.

– Ajattelin, että kun olen 
tässä koulun vieressä yrit-
täjänä, niin miksipä en hyö-
dyntäisi sitä tässä samalla ja 
hankkisi itselleni lisäkoulu-
tusta alalle. 

Nykyisin virkistyspäivät 
ovat suuntautuneet enem-
män toiminnallisiksi ja kai-
kenlaisen yhdessä tekemi-
sen kuin myös liikkumisen 
suuntaan. Taakse ovat jää-
neet ne ajat, jolloin virkistys-
päivät sisälsivät yksinomaan 
saunomista ja juomista.

– Suunnittelin turvallisen 
ja helpon ohjelmarungon si-
ten, että siinä on monenlais-
ta ohjelmaa ja tekemistä sekä 

erilaisia elementtejä missä 
liikutaan. Kaikilla oli mah-

dollisuus nauttia ja olla tou-
hussa mukana. (er)

Hortonomit Helena Pirnes ja Jaana Karjalainen saapui-
vat raviradan tehtävärastille, jossa tehtävänä oli istahtaa 
Jasmin Tuomaalan ohjauksella kärreihin ja kiertää ravi-
rata. 

Aleniuksen puutarhan iloi-
nen henkilökunta. Jaana 
Karjalainen, Helena Pir-
nes. Tuire Mankinen, Ul-
la-Maija Takkunen ja Tert-
tu Härmä.

Aleniuksen tytöt meloivat Iijoen kauniissa auringonlas-
kussa päivänpäätteeksi saunomaan. Kuva Tiina Peura-
niemi

Sotiemme veteraanien Poh-
jois-Pohjanmaan pohjoisten 
jokialueiden seutukunnal-
lista kirkkopäivää vietettiin 
sunnuntaina 16.9. Muhoksel-
la. Juhlapaikkana oli Muhok-
sen kirkko, jossa vietettiin 
ensin yhteistä jumalanpalve-
lusta. Yläkoulun ruokalassa 
nautitun lounaan jälkeen oli 
paluu takaisin kirkkoon, jos-
sa vieraat saivat nauttia mo-
nipuolisesta päiväjuhlasta. 
Kirkkopäivä on kaikkien ve-
teraanijärjestöjen yhteinen 
juhla, johon kuuluvat Oulu-
, Kiiminki- ja Iijoen alueet 
sekä Koillismaa. Kirkkopäi-
västä on muodostunut ve-
teraaneille yksi kesän koho-
kohta. Vaikka veteraanien 
voimat ovat vähentyneet, he 
jaksavat osallistua vielä run-

Veteraanien kirkkopäivä Muhoksella
saslukuisina erilaisiin hen-
gellisiin tilaisuuksiin, joita 
järjestetään yhteisen kirkko-
päivän lisäksi veteraanien 
kirkkopyhinä eri veteraani-
yhdistysten alueilla. Nyt, jo 
ikääntyneinä, he käyvät ku-
kin omassa mielessään so-
dan syviä traumoja.

Nevakivi Oy oli käyttä-
mässä Pudasjärven vete-
raaneja Muhoksella. 

- Veteraaneja ja puolisoita 
oli noin kolmisenkymmen-
tä tällä päiväretkellä, kertoi 
kuljettaja Juha Pekkanen.

Mukavasta yhteisestä ret-
kestä ja juhlavasta kirkko-
päivän antimesta nauttineet 
Pudasjärven veteraanit pa-
lasivat sunnuntai-iltapäiväl-
lä iloisina takaisin kotiin. (ts)

Veteraanit palasivat iloisina kirkkopäiväjuhlasta Muhok-
selta. Kuvassa Väinö ja Elvi Saarikoski, sekä juhlaväkeä 
kuljettanut Juha Pekkanen Nevakivi Oy:stä.

Invalidiliiton Oulu-Kai-
nuun ja Lapin alueiden yh-
distysväki kokoontuu 29.-
30.9 Hotelli Pikku-Syötteelle 
monikulttuuriseen alueta-
pahtumaan, jonka päätee-
mana on keskustella sekä 
vammaisuudesta että moni-
kulttuurisuudesta. Tilaisuu-
teen on tulossa yli kaksi sa-
taa osallistujaa. Tilaisuuteen 
on tulossa yli kaksi sataa 
osallistujaa.

Maassamme on yhä 
enemmän muualla synty-
neitä vammaisia ihmisiä, joi-
den saaminen mukaan yh-
teisölliseen toimintaan on 
tärkeää. Vammaisten ihmis-
ten palveluissa ja sosiaalises-
sa toiminnassa on pystyttävä 
vastaamaan myös maahan-
muuttajien tarpeisiin. Elämä 
värillisenä liikuntavammai-

Invalidien aluetapaaminen 
Syötteellä

sena Suomessa voi olla vielä 
astetta haastavampaa kuin 
kantaväestön edustajan. 

Kuntavaalien lähestyes-
sä on havahduttava myös 
siihen, että fyysisesti vam-
maisten ihmisten arkea vai-
keuttaa erityisesti kunnallis-
ten palveluiden siirtyminen 
maantieteellisesti yhä kau-
emmas. Muuttuvat kunta-
rakenteet ja liitokset ovat 
vaikuttaneet sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluiden 
järjestämiseen, ja erityisesti 
vammaisten ihmisten asema 
on hankaloitunut. Vammais-
ten ihmisten siirtyminen 
paikasta toiseen palveluita 
saadakseen on vielä hanka-
lampaa kuin muiden. 

Kirsi Maunula
Tiedottaja Invalidiliitto ry
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Tarkka-Lassi kulkee Ruotsa-
lon kylällä sipuliverkkolakki 
päässä. Kun häneltä kysyy, 
miksi tuollainen lakki, Tark-
ka-Lassi vastaa: ”Eihän mi-
nua muuten huomattaisi.”

Keski-Pohjanmaan vuo-
den 2011 nuoreksi kylätoi-
mijaksi valittu Sanna-Maija 
Kauppi kävi 22-23.9. Kuusa-
mon Kyläpäivillä jakamassa 
kokemuksiaan kylätoimin-
nasta ja muun muassa Tark-
ka-Lassi pääsi mukavaksi 
esimerkiksi. Päiville osallis-
tui yli 200 henkeä eri puolil-
ta Keski- ja Pohjois-Pohjan-
maata.  Kaksi vuotta sitten 
vastaavat kyläpäivät järjes-
tettiin Syötteellä. 

Usein kuulee päivitte-
lyä siitä, että pienillä kylillä 
ei saa elää rauhassa, koska 
ihmiset seuraavat toistensa 
elämää monen mielestä lii-
ankin tarkkaan, jopa kyttää-
miseen saakka. Kauppi nä-
kee kyttäämisen positiivisen 
puolen. Se on huolenpitoa ja 

Nuoret Kylässä – Kyläpäivät Kuusamossa 
huomaamista. Huolenpidon 
ja huomaamisen kokeminen 
hyvänä asiana edellyttää hy-
vää henkeä. Hyvän hengen 
luominen kylälle on Kaupin 
mukaan jonkinlaista taiko-
mista. 

-Jos kyläläiset eivät tyk-
kää toisistaan, eiväthän he 
silloin lähde minnekään.

Hyväntuulisuus on Kau-
pin mielestä avainsana. Hy-
väntuulisuus saa ihmiset 
liikkumaan, se vahvistaa yh-
teisöllisyyttä, ylläpitää mu-
kavaa huumoria ja rakentaa 
vankkaa juuristoa kotikylän 
maaperään.

-Lastenjuhlat liikuttavat 
ihmisiä. Aina kun lapsia on 
esiintymässä, tulee väkeä 
tapahtumiin. Tulee lapsia, 
vanhempia, isovanhempia, 
serkkuja, kummeja naapu-
reita ja niin edelleen. Urhei-
lu, makkarat ja nokipannu-
kahvit puolestaan saavat 
miesväen liikkeelle, Kauppi 
on huomannut.

Julkilausuma
Pohjois-Pohjanmaan Ky-
lät ry toteaa Kuusamossa 
23.9. antamassaan julkilau-
sumassa, että kylätoiminta 
on tullut sukupolvenvaihdo-
sikään. Vahvat vaikuttami-
sen ajat ovat edessäpäin. On 
aika miettiä löytyykö ajan 
haasteisiin riittävästi osaa-
mista ja virtaa. Niin sanot-
tuja vanhoja konkareita ke-
hotetaan ottamaan avoimin 
mielin nuoria rinnalle teke-
mään yhdessä tärkeitä arjen 
tehtäviä. Vuosi 2013 haaste-
taan koulutus- ja kasvatus-
vuodeksi. Maaseutuasumi-
nen kiinnostaa tänä päivänä 
yhä useampaa. Kylien mark-
kinoinnissa ei enää riitä yk-
sittäisen kylän esillä pitä-
minen, vaan markkinointia 
tulisi julkilausuman mukaan 
tehdä seutukuntatasolla.

Pohjois-Pohjanmaan Ky-
lät korostaa kuntien roolia 
kylän toiminnan tukijoina. 
Puskurirahastojen, määrä-

rahojen, kyläasiamiesten ja 
muiden mahdollisten yhteis-
työmuotojen määrä ja taso 
vaihtelee tällä hetkellä eri 
kunnissa liiankin paljon. 

Myös kylien palvelujen 
tarjontamahdollisuus ja so-

pimuksellisuuden kehittä-
minen nostetaan julkilau-
sumassa esille. Olemassa 
olevien palveluiden lisäk-
si voidaan löytää vielä uu-
siakin. Kylän toiminta ei 
kuitenkaan saa olla talkoil-

la yrittämistä eikä kunnan 
töiden tekemistä talkoil-
la. Lisäksi sen on tarjottava 
pysyvää toimeentuloa ja pal-
velujen läheisyyttä.

Lea Mikkonen

Osallistujia oli hieman yli 200. Kuusamolaiset vetivät upeasti oman osuutensa järjes-
telyistä. 

-Täällä on porukalla kerätty 
kiviä, oksia ja jopa puita. On 
kävelty tosi paljon, mutta ei 
se haittaa, pienestä flunssas-
ta huolimatta. 

Näin kertoo kuusamo-
lainen Maria Määttä, joka 
osallistui toisten Ranuan 
kristillisen kansanopiston 
opiskelijoiden kanssa su-
viseurojen järjestelytalkoi-
siin Pudasjärvellä lauantaina 
22. syyskuuta. Opistolaiset 
mukaan lukien talkoissa oli 
yhteensä noin 300 henkeä 
Ranualta, Pudasjärveltä ja 
muista lähikunnista.

SRK:n suviseurat järjes-
tetään ensi kesänä Pudas-
järven lentokentällä ja sen 
lähiympäristössä. Suviseu-
roihin odotetaan 70000 – 
80000 kävijää, joista suurin 
osa majoittuu seura-alueella.

- Talkoiden tavoittee-
na oli saada siistityksi ma-
joitusalueiksi harvennettuja 
metsiä ja muita lisäaluei-

Suviseurojen suurtalkoisiin 
osallistui runsaasti nuoria

ta, kertoo talkoopäällikkönä 
toiminut Sampo Pikkuaho. 

-Työtä tehtiin myös ko-
neilla. Käytössä oli mootto-
risahoja, kaivinkoneita, met-
säkoneita sekä traktoreita. 

-Oli myönteinen yllätys, 
että väkeä oli tänään näin 
paljon. Tällä väkimäärällä 
on saatu hommat tehtyä hy-
vin, Pikkuaho toteaa.  

Talkoot vahvistavat 
yhteishenkeä
Maria Määtälle lauantain 
talkoot eivät olleet ensim-
mäinen kerta talkootyössä.

-Ranuan opistoseuroissa 
olen ollut työvuoroissa lä-
hes joka vuosi. Viime vuon-
na avustin telttojen purussa 
ja seurapaikan siivoukses-
sa. Viime kesänä osallistuin 
myös Lopen suviseurojen 
purkutehtäviin.

-Talkoiden jälkeen on 
hyvä olo, kun on saanut teh-

dä jotain, minkä tietää todel-
la olevan avuksi. Talkootyöt 
mahdollistavat seurojen jär-
jestämisen ja sen, että seu-
roissa voi viihtyä ja osallis-
tua ohjelmaan. 

-Uskon että tämä talkoo-
reissu vahvistaa myös opis-
tolaisten yhteishenkeä, Ma-
ria Määttä sanoo.

Teksti: Paula Impiö
Kuvat: Usva Torkki

70 000 – 80 000 seuravie-
raan majoittumista varten 
lentokentän laidoille tar-
vitaan lisäalueita. Uusien 
alueiden kuivatus ja pin-
tojen tasoitus ovat tämän 
syksyn töitä. Ranuan kan-
sanopiston opiskelija Maria 
Määttä keräsi alueelta risu-
ja ja kiviä.

Majoitus- ja parkkialueiksi tulevia metsiä on harvennettu 
jo aikaisemmin. Suurtalkoissa oksia ja kantoja kasattiin 
peräkärryihin ja kuljetettiin tien varteen. 

Vuosi sitten valmistunut 
Suomen rinnealueiden en-
simmäinen tekojärvi Lup-
povesi syttyi loistamaan 
lauantaina 22.9 Syötteellä. 
Ruskaviikonlopputapah-
tumiin kuuluva Luppove-
si palaa –iltatilaisuus kokosi 
järjestäjinä toimineiden pai-
kallisten yrittäjien ja toimi-
joiden mukaan yli 500 hen-
keä. Sadat tulet valaisivat 
yli puolen kilometrin pitui-
sen Luppoveden rannoil-
la, keskellä järveä ja rannal-
la paloivat kokot ja näyttävä 
ilotulitus kruunasi illan. 

Tapahtuman pääesiin-
tyjä oli imitaattori Ari Ket-
tukangas Raahesta, jonka 
kautta illassa vieraili kolme 
eri presidenttiä, pääminis-
tereitä sekä runsaasti eri jul-
kisuuden henkilöitä. Myös 
tunnettuja laulajia esiin-
tyi Kettukankaan imitoima-
na. Tapahtuman juontajana 
toimi syötteeläinen Hannu 
Pitkänen, joka toimii opet-
tajana Taivalkosken metsä-
koulussa. Ammattikoulun 
matkailulinjan oppilaat oli-
vat järjestäneet monipuolis-
ta ohjelmaa, johon kuului 
muun muassa kasvomaa-
lausta, tikkakisa, Luppoan-
kan lampiralli, Saku Sam-
makon loikkakisa, hiekalla 
hiihtämistä sekä kanooteilla 
melomista. Lapsille oli on-
kikisa, johon osallistumista 
jopa jonotettiin. Kala ei ollut 

Luppovesitapahtuma suosiossa

kuitenkaan tällä kertaa syön-
nillään, sillä vain kolme ka-
laa saatiin narrattua mitat-
tavaksi. Voiton vei kahdella 
kalalla sisarukset Sami, Sen-
ja ja Siiri ja toiseksi yhdellä 
kalalla tuli Roope Seppänen. 
Kaikkiaan kisaan osallistui 
43 kalastajaa. 

Syötteen Luontokeskuk-

sen ravintolassa yrittäjänä 
toimiva Siruka Eräpalve-
lut myi muurinpohjalettuja 
kahvin tai muiden juomien 
kanssa sekä paistoi grilli-
makkaroita. Luontokeskuk-
sella oli myös esittely- ja 
tuotteiden myyntipiste, jos-
sa lyhdyt loivat tunnelmal-
lisen valaistuksen. (ht)

Janika Salon ja Diana Krotenkon kasvomaalauspaikalla 
oli alkuillasta jatkuva jono.

Luppoveden tapahtuma kokosi runsaasti väkeä ja näyttää tulevan perinteeksi Ruska-
viikonlopun aikana. 

Illan juontajana toimi Hannu Pitkänen Syötteeltä ja pää-
esiintyjänä imitaattori Ari Kettukangas Raahesta, jolla 
juttua ja tarinaa riitti. Hän matki onnistuneesti myös mo-
nia tunnettuja laulajia. 
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Iinattijärven kylätalol-
la kokoonnuttiin torstaina 
20.9.2012 keskustelemaan 
yhdessä kylän tulevai-
suuden mahdollisuuksis-
ta. Tilaisuuteen kokoontui 
kymmenkunta asiasta kiin-
nostunutta kyläläistä yhdes-
sä Pudasjärven kaupungin 
hanketoimijoiden kanssa. 

Kalamatkailun kuulumi-
sia kertoili hankevetäjä Mir-
ja Savolainen. Vuoden 2012 
alussa alkaneessa hankkees-
sa on kartoitettu alueemme 
kalapaikat ja ne on käyty ku-
vaamassa maasta tai ilmas-
ta käsin. Lisäksi kalapaik-
koihin liittyvä perustietous 
on kerätty yhteen. Loppu-
vuoden aikana nämä tiedot 
tullaan päivittämään net-
tiin. Yhtenä tavoitteena on 
myös saada koottua valmii-
ta kalastusmatkailupaketteja 
matkailijoita varten alueem-
me yrittäjien toimesta. Täl-
lä toimenpiteellä tähdätään 
siihen, että saisimme tulevi-
na kesinä uusia matkailijoi-

Hankerintaman kuulumisia Iinattijärven suunnalta
ta alueemme palveluita os-
tamaan. Hankkeeseen on 
tarkoitus suunnitella jatko-
hanke rahoituksen hakemis-
ta varten, kunhan nyt työn 
alla olevat asiat saadaan 
koottua yhteen.  

-Kalastus- ja luontomat-
kailun kehittäminen on 
myös meillä Iinattijärvel-
lä ajankohtainen kysymys, 
tuumi tilaisuudessa mukana 
ollut Reijo Kenttälä.

Laajakaista kaikille 
2015
Nopeat nettiyhteydet ovat 
tulevaisuudessa välttämät-
tömiä kaikkialla – valtio on-
kin voimakkaasti tukemassa 
yhteyksien kehittämistyö-
tä syrjäisimmillä seuduil-
la. Valtion myöntämä tuki 
mahdollistaa riittävän no-
peat yhteydet harvaan asu-
tuille alueille. Tulevaisuu-
dessa kaikki tiedonsaanti 
(televisio ja radio ymv.) tu-
levat siirtymään laajakaistan 

piiriin. Myös palvelut, jotka 
eivät edellytä joka kerta pai-
kan päällä käyntiä, tullaan 
siirtämään videoneuvottelu-
yhteyksien päähän.

Olemme isojen valtiol-
listen ja kunnallisten muu-
tosten pyörteessä ja valp-
paimmat alueet pystyvät 
hyödyntämään valtion laa-
jakaistatuen turvin alueen 
elinvoimaisuuden säilyttä-
misen myös tulevaisuudes-
sa. -Jossakin Pohjanmaan 
pienessä kunnassa onnistu-
nut laajakaista-hanke on jo 
nyt lisännyt paluumuuttaji-
en määrää”, summaili tilai-
suudessa esityksen pitänyt 
Timo Hänninen Pohjois-
Pohjanmaan liitosta.

Yhteistä ponnistelua tar-
vitaan, että jokainen pu-
dasjärveläinen kotitalous 
liittyisi jäseneksi Kairan kui-
tu-osakaskuntaan, joka toi-
mii hankkeen vastuullise-
na toteuttajana Pudasjärven 
alueella. 

-Jäseneksi liittyminen ei 

edellytä tietokoneen käytön 
osaamista, jokainen kyllä 
oppii koneen käytön kunhan 
sen aika koittaa. Tulemme 
tarvittaessa paikan päälle 
opettamaan koneen käyttöä, 
kiteytti Kairan kuidun Jari 
Jussila.

Kyläneuvosto
Edellä mainittujen asioiden 
lisäksi Iinattijärven tilaisuu-

dessa käytiin läpi Puhakan 
Jounin vetämänä syrjäkylien 
mahdollisuuksia tulevaisuu-
dessa vaikuttaa heitä koske-
vaan kunnalliseen päätök-
sen tekoon. Tätä varten on 
tarkoitus käynnistää Pudas-
järvellä kyläneuvoston ko-
koaminen. Perustava ko-
kous asiasta pidetään 15.10. 
Tarkempi aika ja paikka tar-
kentuu lähiaikoina. 

-Kyläneuvoston yhte-

nä tavoitteena on kaupun-
gin ja kylien välisen yhteis-
työn lisääminen. Tämä on 
sitä lähidemokratiaa, jota il-
man emme pysty laajalla 
rintamalla viemään asioita 
eteenpäin haluamallamme 
tavalla, kertoi projektityön-
tekijä Jouni Puhakka Kerttu- 
ja Kauko -hankkeesta.

Mirja Savolainen

Tilaisuudessa virisi mielenkiintoinen ja vilkas keskustelu koskien mm. laajakaistan tar-
peellisuudesta tulevaisuudessa.

Pudasjärven Metsästyspys-
tykorva- ja Ajokoirakerho ry. 
on järjestänyt alkusyksystä 
kolme hirvenhaukkukoetta. 
Uudet yhteispohjoismaiset 
koesäännöt ovat tuoneet mo-
nenlaista ”piristystä” koeta-
pahtumiin. Kokeissa koirat 
ovat yrittäneet parhaansa, 
tosin vaihtelevalla menes-
tyksellä. Hirviä on joka ta-
pauksessa löytynyt maas-
toista aika hyvin. Koirien 
hakuominaisuudet ovat var-
maankin yksi tärkeä osa-alue 
myös tulevana metsästys-
kautena. Ja mikä tärkeintä, 
koiran tulee ennen kaikkea 
myös haukkua hirveä.

Lauantaina 15.9. haukut-
tiin Tutka-haukut ja samal-
la järjestävän kerhon mesta-
ruudesta. Voittoon haukkui 
tyylikkäästi ja varmoin ot-
tein jämtlanninpystykorvau-
ros Kuudes Aisti Mosku jon-
ka omistavat Kimmo ja Sami 
Vengasaho Pudasjärveltä. 

Edellisenä lauantaina 8.9. 
oteltiin perinteinen Ranta-
pohjaottelu johon osallis-
tui valitettavan pieni mää-
rä joukkueita. Pudasjärven 
joukkue voitti ottelun.

Ensimmäinen syksyn ko-
keista käytiin jo syyskuun 
ensimmäisenä viikonloppu-
na ja tulostaso ei kohonnut 
tässä kokeessa kovin korke-
alle. Yksi ykkösen tulos kui-
tenkin näki päivänvalon 
ollen ensimmäinen HIRV1-
tulos uusilla säännöillä tääl-
lä Pudasjärvellä.

Teijo Kettunen 
Tulokset:
1.9.2012 Ylituomari Teijo Kettunen, 
koetoimitsija Heikki Niskasaari
1. 42/1 Samu, Joona Kortetjärvi, 
Haukipudas HIRV1 71 p.
2. 305/2 Suojarannan Venla, Jarmo 
Väisänen, Pudasjärvi HIRV2 63,5 p.
3. 242/1 Mosku, Aarno Pääaho, Pu-
dasjärvi HIRV0 43,5 p.

Hirvenhaukkukokeiden 
tunteita ja tuloksia

4. 242/1 Juntti, Matti Örn, Haukipu-
das HIRV0 14 p.
5. 242/1 Mosku, Matti Pääaho, Ii 
HIRV0 11 p.
6. 42/2 Meriell, Asko Moilanen, Kii-
minki HIRV0 11 p.

8.9.2012 Rantapohjaottelu, Ylituo-
mari Matti Myllylä, Haukipudas. Yli-
tuomariharjoittelun suoritti Timo 
Tiiro Iistä ja koetoimitsija/sihteeri 
Mikko Lehtola
1. 48/1 Salokarhun Valtti, Timo Tiiro, 
Ii HIRV1 82 p.
2. 42/2 Meriell, Asko Moilanen, Kii-
minki HIRV1 76 p.
3. 48/2 Vesaperän Tuuli, Kari Viikinen, 
Pudasjärvi HIRV1 73 p.
4. 42/1 Boråsens Hardy, Teijo Ket-
tunen, Pudasjärvi HIRV2 67 p.
5. 242/1 Porri, Pekka Jurmu, Pudas-
järvi, HIRV0 27 p.
6. 48/2 Teilojan Ansa, Annukka Tiiro-
Ojanen, Ii HIRV0 15,5 p.
7. 48/2 Pekanrämeen Taika, Jari Kur-
kela, Ii HIRV0 9,5 p.
Joukkuetulokset:
1. Pudasjärvi 167 p.
2. Ii 107 p.
3. Kiiminki 76 p.

15.9.2012 Tutka-haukut/Kerhon-
mestaruus, Ylituomari Arvo Väärälä, 
Muhos. Koetoimitsija/maastomesta-
ri Mika Timonen. Sihteeri Marjaana 
Siltakoski.
1. 42/1 Kuudes Aisti Mosku, Kimmo 
ja Sami Vengasaho, Pudasjärvi HIRV1 
90 p. Kerhon mestari (I).
2. 42/1 Onnivaaran Kapu, Harri Hil-
tula, Pudasjärvi HIRV1 88 p. (II)
3. 48/1 Jaki, Jussi Soronen, Taivalkos-
ki HIRV1 82,5 p.
4. 48/2 Vesaperän Tuuli, Kari Viikinen, 
Pudasjärvi Hirv1 78 p. (III)
5. 42/1 Rusmosan Sisu, Teijo Ket-
tunen, Pudasjärvi HIRV1 74,5 p. (IV)
6. 242/1 Kalliorannan Jimi, Arto 
Honkanen, Oulu HIRV2 68,5 p. (V)
7. 242/2 Esmiran Linda, Ari Rantala, 
Pudasjärvi HIRV2 60,5 p. (VI)
8. 48/1 Vihreärannan Peku, Juha Jär-
venpää, Pudasjärvi HIRV3 58 p. (VII)
9. 242/1 Esmiran Kassu, Veikko Häy-
rynen, Pudasjärvi HIRV0 38 p. (VIII)
10. 242/1 Mosku, Aarno Pääaho, Pu-
dasjärvi HIRV0 28,5 p. (IX)
11. 242/2 Petäjän Veistäjän Rebek-
ka, Leila Kivimäki, Taivalkoski HIRV0 
17,5 p.
12. 48/1 Famu, Mika Timonen, Pu-
dasjärvi, HIRV0 17 p. (X)
13. 42/2 Meriell, Asko Moilanen, Kii-
minki HIRV0 11 p. (XI)
Rotukoodit: 242=harmaanorjan-
hirvikoira, 305=itäsiperianlaika, 
42=jämtlanninpystykorva, 48=kar-
jalankarhukoira. Sukupuoli: 1=uros, 
2=narttu

Juutisen korjaamolla Ranu-
alla on otettu käyttöön But-
ler Speedliner 3D pyörien-
suuntauslaite, joka edustaa 
alan uusinta 3D tekniikkaa.  
Laitteistolla saadaan mitat-
tua ja säädettyä kaikki hen-
kilö- ja pakettiautojen pyö-
rien asentokulmat erittäin 
nopeasti ja tarkasti, kertoi 
yrittäjä Markku Juutinen. 

Laitteisto koostuu nosti-
men ajosiltoihin kiinnitettä-
vistä pienistä, täysin langat-
tomista kahdesta kamerasta 
ja auton pyöriin kiinnitettä-
vistä kolmeulotteisista tau-
luista. Kamerat hahmottavat 
taulujen aseman kolmeulot-
teisessa avaruudessa eli nä-
kevät pyörien asennon reaa-
liajassa. Asentotieto liikkuu 
radion välityksellä tieto-
koneelle, jonka ohjelmisto 
näyttää asentotiedon selkei-
nä asentokulmina sekä nu-
meerisesti, että graafisesti. 

-Edellisen sukupolven 
laitteisiin verrattuna tekniik-
ka on kehittynyt huimasti ja 
laitteiden koko on pienenty-
nyt. Nykylaitteet vievät vä-
hemmän tilaa eikä esimer-
kiksi nostimen ulkopuolelle 
tarvitse rakentaa kamerate-
lineitä yms, jotka rajoittavat 
laitteen käytön vain yhdelle 

Uusi tekniikka pyörien suuntauksiin
Juutisen korjaamolla

nostinpaikalle, selvitti Juuti-
nen. 

Autoilijalle korjaamon 
asiakkaana edut näkyvät 
joustavana palveluna. No-
peilla mittalaitteilla työ te-
hostuu, jonka johdosta auto 
voidaan ottaa korjaamolle 
pienempäänkin väliin. Näin 
asiakkaan suuntausajan 
odotusaika on lyhentynyt 
oleellisesti. Luotettavien ja 
oikeiden mitta-arvojen ansi-
osta suuntaus saadaan myös 
suoritettua yhdellä kertaa 
valmiiksi.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Korjaamoyrittäjä Markku Juutinen sekä Suomen työkalu Oy:ltä Juhani Sirniö uuden 
modernin nelipyöräsuuntauslaitteen edessä. 

Testattavana Juutisen korjaamon oma auto Markku Juu-
tisen ja korjaamon työmiesten ihmetellessä uusinta uutta 
tegnologiaa nelipyöräsuuntauksessa.

Pudasjärven kylän osakas-
kunnan järjestämä Lasten 
kalakilpailu on päättynyt ja 
voittajat on selvillä.

Pienten sarjan voittaja on 

Lasten kalakisa päätöksessä
Verneri Saarenpää ja iso-
jen voittaja Sakari Kellolam-
pi. Voittajille on ilmoitettu ja 
palkinnot voi lunastaa Ke-
sport Pudasjärvestä. Lopuil-

le annettiin lohdutuspalkin-
tona hienot uistimet.

Kiitokset jälleen kerran 
kaikille osallistujille. Tuleva-
na vuonna järjestetään taas 

kisa ja varmaankin kilpailua 
tullaan kehittämään. 

Jussi Timonen-Nissi
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Toiminnanjohtaja Tuomo Jokikokko 
puh. 044 0822130 • pty@dnainternet.net 
Urheilutie 2, 93100 Pudasjärvi  

ASUKASTUPA/KIRPPUTORI

AVOINNA 
ma - to 8.00 -16.00 
pe 8.00 -14.00

SUOJALINNA
Urheilutie 2, Pudasjärvi, 044-0822130,044-0822138

Työttömien Yhdistys ry toimii taas 

Vuosituhannen alussa käynnistettiin kyläkipparitoimin-
ta, kirpputoritoiminta sekä kokki Olavi Määtän vetämä-
nä erittäin suosittu ja tarpeellinen työttömien ruokailu, 
kokki Olavi Määtän vetämänä. Sointu Veivo toimi silloin 
yhdistyksen toiminnanohjaajana.

Määräaikaisen työsuhteen 
päättyessä Puikkarin kahvi-
ossa Toini Alatalolle (vas.) 
ojennettiin kiitokseksi ruu-
su, vierellä myös Puikkarin 
kahviossa työllistetty Jonna 
Karppinen.

Työpetarin hallitus ja työntekijät kuluvan vuoden alussa eturivi: Jaana Taskila Hommat puik-
karissa vetäjä, Satu Piri-Tihinen toiminnanohjaaja toiminnan kehittämisen hanke, Sointu 
Veivo, Tuula Sarajärvi, Heimo Turunen. Takarivi Tuomo Jokikokko, Veli Liehu, Jouni Puhakka 
ja Mikko Liehu.  Tällä hetkellä Jaana Taskila on siirtynyt yrittäjäksi Ouluun ja Hommat puik-
karissa työntekijänä on Juha Pekkanen, Satu Piri Tihisen viransijaisuus aika päättyi 30.4.,  
Toiminnan kehittämisen hankkeen toiminnanjohtajaksi on valittu toukokuun 2012 alusta 
Tuomo Jokikokko ja Mikko Liehu pyysi eroa hallituksesta kesällä 2012. 

Työpetarin hallitus ja työntekijät

Historian havinaa

Työttömien Yhdistys on 
perustettu Pudasjärvelle 
vuonna 1998 ja se toimi 
muutamia vuosia kunnes 
vapaaehtoiset toimijat jäi-
vät eri syistä sivuun toi-
minnasta ja kävi niin kuin 
monille yhdistyksille käy 
ilman aktiivisia vetäjiä; yh-
distys jättäytyi lepotilaan. 
Vuosituhannen vaihteessa 
Kalle Tihinen aloitti yh-
distyksen herättelemisen 
horroksestaan ja pyysi al-
lekirjoittanutta yhdistyksen 
puheenjohtajaksi ja poru-
kan kerääjäksi yhdistyksen 
uuden toiminnan käynnis-
täjävoimaksi.

Pikkuhiljaa Osviitan ti-
loissa alettiin kokoontua 
yhdistyksen yleisten koko-
usten ja myöhemmin halli-
tuksen kokousten tiimoilta 
ja selkeä toimintakuviot 
alkoivat putkahdella voi-
malla esiin. Aluksi yhdis-
tyksen toimijat ja tekijät 
olivat vapaaehtoisia asiasta 
kiinnostuneita, mutta vähi-

tellen toiminnan laajentues-
sa ja monipuolistuessa tuli 
tarve palkkatyöntekijöille. 
Puheenjohtaja siirrettiin 
toiminnanohjaajaksi, koska 
sama henkilö ei voi hoitaa 
molempia tehtäviä yhtä 
aikaa. Samoilla metreillä 
käynnistettiin sen aikainen 
ja muotoinen kyläkippa-
ritoiminta, kirpputoritoi-
minta sekä erittäin suosittu 
ja tarpeellinen työttömien 
ruokailu, kokki Olavi Mää-
tän vetämänä. Työntekijät 
palkattiin työllistämismää-
rärahoilla, Valtakunnalli-
sen työttömien yhdistyksen 
avustuksilla ja toiminnan-
ohjaajan palkkaukseen saa-
tiin rahoitusta myös Te 
- keskukselta ja olipa palk-
kaukseen rahaa kunnankin 
kassasta.

2000-luvun vaihtuessa 
Työttömien yhdistyksel-
lä oli tilaus ja vetovoimaa 
vapaaehtoisten osallistu-
misen tyydyttäjänä. Tästä 
isona esimerkkinä olivat 

työttömien ruokailussa 
toimineet lähes parikym-
mentä vapaaehtoista nais-
ta, positiivisen lempinimen 
saaneet ”Ollin orjat”, jotka 
iloisella ja pyyteettömällä 
osallistumisellaan mah-
dollistivat jokaviikkoisen 
mallikkaan ruokailun en-
sin Seurakuntatalolla ja 
myöhemmin Puikkarissa. 
Erkki Harju hoiti asiantun-
tevasti yhteydet sivukylille 
auttamalla muita yhdistyk-
siä virallisten papereiden, 
avustushakemusten ym. 
täyttämisessä ja eteenpäin 
toimittamisessa. Yhdis-
tyksen jäsenille aneltiin 
alennusprosentit moniin 
kaupunkimme kauppaliik-
keisiin ja yrityksiin. Yrityk-
set lähtivät kiitettävästi täl-
laiseen toimintaan mukaan, 
siitä heille kaikille hatun 
nosto. Perinteet ovat jää-
neet elämään ja vielä tänä 
päivänä Pudasjärveläisistä 
liikkeistä työttömät voivat 
saada erikoisalennuksen 
näyttämällä yhdistyksen jä-
senkorttia.  

Työttömien yhdistys ry 
toimii taas -ajanjakso oli 
työntäyteistä positiivisen 
asenteen kasvattamisen, 
vapaaehtoistoiminnan, he-
rättämisen ja työttömien 
aseman esiintuomisen ja 
tiedottamisen aikaa sekä 
pohjan luomista nykypäi-
vän Työperi ry:n upealle 
toiminnalle.

Lämpimästi kiittäen ja 
muistaen vuosituhannen 
vaihteen yhdistyksessä toi-
mineita jäseniä ja työnteki-
jöitä.

Sointu Veivo
puheenjohtaja Työpetari ry

Useita vuosia Työpetarin toiminnanohjaajana toiminut Mikko Puhakka (oik.) jäi eläkkeel-
le kuluvan vuoden kevättalvella. Kukkasin muistettu Puhakka käyttämässä puheenvuo-
roa.  Vasemmalta työllistettyjä työntekijöitä Eero Liikanen, Sami Hemmilä, Terttu Kokko, 
Raija Jokikokko ja Pirkko Päätalo sekä hallituksen jäsen Veli Liehu.
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- Päivä- ja viikkolehdet: Kaleva, Pudasjärvilehti, Iijokiseutu
- Kahvipannu kuumana koko päivän
- Monistuspalvelu
- Peräkärryn vuokraus, iso, kuomullinenTervetuloa tekemään löytöjä!

Tuvalla tarjolla:

Otamme vastaan hyväkuntoisia ja puhtaita vaatteita sekä kenkiä, kirjoja, astioita yms. 

- Kirpputorilla kausi vaihtuu kesästä syksyyn, 
 tule penkomaan syksyn vaatteita
- Apua arjen askareissa, avustamiset, 
 siivoukset ja pikku nikkaroinnit 

Työttömien yhdistys on 
perustettu Pudasjärvelle 
vuonna 1998. Myöhem-
min 2010 yhdistyksen 
nimi muutettiin Työpetari 
Ry;ksi. Alun perin yhdis-
tyksen tarkoituksena on 
ollut toimia Pudasjärven 
työttömien hyväksi palk-
kaamalla heitä töihin ja jär-
jestämällä heille neuvontaa, 
virikkeitä ym. tapahtumia. 
Osoittautui, kuitenkin, että 
tuettu työllistäminen kol-
mannen sektorin työpai-
koissa on pysyvää ja tämän 
tyyppinen työllistäminen 
on osa koko työllistämispo-
litiikka Suomessa. Vuosien 
saatossa yhdistyksen toi-
mintaa on kehitetty mää-
rätietoisesti eri hankkeiden 
avulla. 

Hankkeiden tarkoituk-
sena on ollut työllistämi-
nen, yhdistyksen sisäisen 
toiminnan kehittäminen 
ja uusien toimintamallien 
luominen. Monta naista ja 
miestä on peräsimessä ollut 
niin vapaaehtoispuolella 
kuin päivittäisessä työssä-
kin. Tärkein tehtävä tällä 
hetkellä on henkilöiden 
työllistäminen. Aikaisem-
min järjestetyt yhteiset ruo-
kailut ja tilaisuudet vetivät 
väkeä, mutta tänään tilanne 
on toinen, sillä jos tapah-
tumia järjestää, niin niihin 
saapuu vain muutamia jä-
seniä, vaikka yhdistyksen 
maksaneita jäseniä on 150 
henkilöä. Jäsenistön akti-
vointi toimintaan koetaan 
yhdistyksessä tällä hetkellä 
suurena haasteena.

Yhdistys työllistää 
vuositasolla noin 20- 30 
henkilöä Pudasjärvellä. 
Yhdistyksessä voi olla työn-
tekijöitä työllistämistuella, 
työharjoittelussa, työelämä-
valmennuksessa, oppisopi-
muksella tai kuntouttavas-
sa työtoiminnassa. 

Yhdistyksen toimintaa 
johtaa nelihenkinen halli-
tus, jonka puheenjohtajana 

Työpetari Ry kesäkuun alkuun, jossa 
jaettiin ruokaa noin 6000kg. 
Näyttää siltä, että toista ja-
koa ei Pudasjärvelle tänä 
vuonna enää tule. Yhdis-
tyksestä muistutetaankin, 
että mahdollisimman moni 
maksaisi 6 euron jäsenmak-
sun, vaikka kannatuksen 
vuoksi, koska EU-ruokaa 
saadaan jäsenmäärän mu-
kaan paikkakunnalle.

Tällä hetkellä yhdistyk-
sessä on käynnissä kolme 
hanketta, Toiminnan kehit-
täminen, Hommat Puikka-
rissa ja Sosiaalisen yrityk-
sen esiselvityshanke. Edellä 
mainittuihin hankkeisiin ra-
hoitus tulee Pohjois-Pohjan-
maan ELY- keskukselta.

Toiminnan  
kehittäminen  
-hanke
Hankeaika 1.1.2008- 
31.12.2012. Hankkeen ta-
voitteena on kehittää yh-
distyksessä työttömille 
parempia palveluja työllis-
tämisen ja syrjäytymisen 
ehkäisyssä. Hankkeessa ke-
hitetään toimintamalli, jos-
sa saadaan tehokkaammin 
edistettyä työllistetyn jatko-
sijoittumista työelämään tai 
koulutukseen. Vuosittainen 
työllistämisen tavoitteena 
on ollut yhdeksän henkilöä. 
Lisäksi hankkeessa tehdään 
yhteistyötä paikallisten yri-
tyksien, yhteisöjen, hank-
keiden ja muiden toimijoi-
den kanssa.      

Hommat  
Puikkarissa
Hankeaika on 1.6 2008- 31.5 
2013. Hankkeen tavoitteena 
on kehittää Puikkarin kah-
vion toimintaa. Hankkees-
sa parannetaan työttömien 
työllistymisedellytyksiä, 
ammattitaitoa kohentamal-
la, työnohjauksella ja kou-
luttamalla. Toimintaa kehi-
tetään välityömarkkinoiden 
suuntaan yhteistyössä yrit-
täjien kanssa. 

Työllistettäville laa-
ditaan yksilöllinen ke-
hityssuunnitelma, jolla 

EU-ruokapakettien jakaminen kaksi ker-
taa vuodessa on Työpetarilla yksi huo-
mattava ja työllistävä toimintamuoto. 
Ruokatavarat tulevat kiitolinjalla kuorma-
lavalle pakattuna, josta ne lajitellaan ja 
pakataan eri kokoisiin pusseihin riippu-
en paketin saajan talouden koosta. Pus-
seja pakkaamassa Sami Hemmilä.

toimii Sointu Veivo. Käy-
tännön toteutuksesta vastaa 
toiminnanjohtaja Tuomo 
Jokikokko. Tällä hetkellä 
yhdistyksessä on työllistä-
mistuella palkattuna yh-
deksän henkilöä. Lisäksi 
kolmen työntekijän palk-
kaus tulee eri hankkeista ja 
toimistosihteeri on palkattu 
yhdistyksen toimesta.

Työllistettyjen työteh-
tävät liittyvät Puikkarin 
kahvion toimintaan ja Suo-
jalinnan asukastuvalle (Ur-
heilutie 2). Asukastuvalla 
on pieni kirpputori, jossa 
on pääasiassa vaatteita, leh-
tiä, kirjoja ja lasitavaraa. 
Kirppari toimii siten, että 
ihmiset tuovat sinne ilmai-
seksi tavaraa ja yhdistyksen 
työntekijät lajittelevat ne 
hyllyihin, mistä ne sitten 
myydään asiakkaalle pientä 
korvausta vastaan. Isompia 
tavaroita, kuten huoneka-
luja ei voida ottaa vastaan, 
koska tilat ovat rajalliset. 

Asukastuvalta voi tila-
ta myös työntekijöitä eri 
tehtäviin, yleensä ne ovat 
avustus-siivous ja pieniä 
nikkarointipalveluja. Palve-
lujen pääpainotus on ikään-
tyvässä väestössä, joille 
palveluja tarjotaan. Lisäksi 
asukastuvalla on yleises-
sä käytössä tietokone, jota 
asiakkaat voivat maksutta 
käyttää. Tuvalla voi myös 
käydä lukemassa päivän 
lehdet Kalevan, Pudasjärvi 
lehden ja Iijoki-seudun (ja 
termarissa on aina kahvia)

Talvisin yhdistys huo-
lehtii Pietarilassa olevasta 
avantouintipaikasta, että se 
on uitavassa kunnossa. Yh-
distyksellä on myös huolet-
tavanaan Suojalinnan talo, 
jossa toimitaan ns. talon-
miehenä. 

Lisäksi yhtenä merkittä-
vänä työtehtävänä on valta-
kunnallinen Eu- ruokajaon 
organisointi, joka järjeste-
tään 1-2 kertaa vuodessa. 
Tänä vuonna jako ajoittui 

aktivoidaan työllistettyä 
sijoittumaan hankkeen 
jälkeen työhön, koulutuk-
seen, kuntoutukseen tai 
työkyvyttömyyseläkkeelle. 
Hankkeen aikana on tavoi-
te työllistää 17 -20 henkeä, 
työelämänvalmennukseen, 
työharjoitteluun 6-10 nuor-
ta ja maahanmuuttajaa.

Sosiaalinen  
yritysselvitys
Esiselvityksen tarkoitukse-
na on selvittää voidaanko 
yhdistyksen toiminta muut-
taa sosiaaliseksi yritykseksi 
jo olemassa olevan liiketoi-
minnan, uusien liiketoimin-
tamallien ja työtoiminnan 
lisäämisen avulla. Selvityk-
sen taustalla on myös tarve 
selkeyttää Työpetarin tule-
vaisuuden toimintamallia 
ja edistää työllistettävien 
asiakkaittensa kiinnittymis-
tä pysyvästi avoimille työ-
markkinoille.

Hankeaika 
on 1.5.2012- 
31.10.2012
Pudasjärviset yhdistykset ja 
hankkeet ovat suuri työllis-
täjä vuositasolla, sillä noin 
100 henkeä on palkattuna 
työllistämistuella vuoden 
aikana eri yhdistyksiin ja 
hankkeisiin. Työnhakijat 
ovat lähteneet mielellään 
töihin yhdistyksiin ja hank-
keisiin, vaikka yhdistelmä-
tuen huonona puolena on 
osa-aikatyö ja pieni palkka-
us (85 % työaika/palkkaus).

Osa työntekijöistä voi 
olla yhdistyksen palkkalis-
toilla parikin vuotta. Perus-
päämääränä on löytää työl-
listetylle työpaikka vapailta 
markkinoilta tai saada hänet 
hakeutumaan lisäkoulutuk-
seen tai voi työllistymisjak-
so johtaa myös eläkejärjes-
telyjen pariin työkokeilun 
kautta. Vuositasolla muu-
tamia työntekijöitä siirtyy 
vapaille työmarkkinoille ja 
koulutukseen. Onpa joku 
perustanut oman yrityksen-
kin yhdistyksessä työsken-
telyn aikana.  

Eniten arvoa tukityöl-
listetty saakin usein työn 
muodossa. Taloudellinen 
tilanne paranee, Itsetunto 
kohenee, sosiaalinen ar-
vostus lisääntyy ja tietty 
”työttömän leima” hävi-
ää. Jos on ollut useamman 
vuoden työttömänä, niin 
työssäolossa vuorokaudelle 
saadaan taas rytmiä töitä 
tekemällä. Ne ovat monen 
työllistetyn kohdalla huo-
mattavan suuria asioita. 
Hankeaika on 1.5.2012-
31.10.2012.

Tuomo Jokikokko
toiminnanjohtaja 
Työpetari ry

Työpetari on työllistänyt työttömiä runsaasti eri alojen teh-
täviin. Suojalinnan pihassa lehtiä haravoiva Eero Liikanen 
on ollut työllistettynä lähes vuoden ajan. 

Eero Liikasen mielestä Työpetarilla työskentely on mie-
lenkiintoista ja vaihtelevaa, sillä työpäivät ovat sisällöl-
tään erilaisia ja monesti ulkona tapahtuvaa ruumiillista 
työtä. 

Eero Liikanen on ollut yhdistyksessä pian vuoden-
päivät. Hänellä on aikaisempaa työtaustaa Niemitalon 
Juustolasta, Pudasjärven kaupungin teknisen toimen 
metsänhoidosta ja onpa hän ollut puolikymmentä tal-
vea Kongasjärven kisapojilla latujen kunnossapitäjänä. 
Lisäksi hän on käynyt erilaisia työllisyyskursseja.

Työpetarin työntekijän Eero Liikasen ns. normaali 
työpäivä. Aamulla kuuden aikaan käydään joka-aa-
muinen viiden kilometrin juoksulenkki, jonka jälkeen 
suihkuun ja aamupalalle. Töihin lähdetään siinä 8.15 ja 
Suojalinnalla ollaan n.8.45 tai mennään suoraan työkoh-
teeseen. Työt alkavat pääsääntöisesti aamulla klo.9.00 
ja päättyvät 15.30 ja välillä on puolen tunnin ruoka-
tunti. Aamulla hän ajaa Kontiotuotteelle tarkastamaan, 
onko muovinpakkausasemalle tuotu edellisinä päivinä 
muovia paalattavaksi. Yleensä pakkausta riittää ja Eero 
pakkaa parituntia muoveja. Tämän jälkeen hän ajaa 
Suojalinnalle ja käy samalla syömässä. Puolenpäivän 
jälkeen hän käy katsomassa tuttua sotaveteraania ja ajaa 
hänen puutarhansa nurmikon ja ryyppää samalla hyvät 
päiväkahvit talon tarjoamana ja vaihtaa kuulumiset ta-
lonväen kanssa. Tämän jälkeen hän menee palveluko-
ti Yläkartanoon ja käyttää kahta talon asukasta tunnin 
mittaisella kävelyllä. Siinäpä Eeron työpäivä livahtikin 
ja hän palaa kaupassa käynnin jälkeen kotiinsa Ruot-
tisenharjulle harrastuksiensa pariin. Eeron mieluinen 
harrastus liittyy musiikkiin ja bassonsoittamiseen pai-
kallisessa Suopunki yhtyeessä. Yhtye soittaa vanhaa 
tanssimusiikkia eri tilaisuuksissa ja iltamissa. Keikkoja 
kuukaudessa kertyy 3-5 kappaletta.

Työpetarilla työskentely  
on mielenkiintoista ja  
vaihtelevaa
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Anon Ase ja Tukku tarjoili 
perjantaina 21.9. metsästys-
tä harrastaville suomalais-
ta Sako ja Tikka ase-esittelyä 
pullakahvien kera. 

- Sako Oy on 91-vuoti-
as kotimainen yritys, joka 
toimii laajennetuissa ja mo-
dernein konein varuste-
tussa tehtaassa Riihimäel-
lä. Vuodesta 2000 alkaen 
Sako Oy on kuulunut maa-

Suomalaiselle metsästäjälle kotimainen ase

Sako-esittelijä Jari Länke-
län mielestä ase on nautin-
nollinen metsästyskaveri.

ilman vanhimman teollisen 
perheyhtiön, Beretta-kon-
sernin omistukseen. Tämä 
on mahdollistanut tehtaan 
modernisoinnin ja tuotan-
non monipuolistamisen sekä 
markkinoinnin tehostami-
sen maailmalla. Suomessa 
Sakon tehtaalla valmistetaan 
Sako ja Tikka kiväärit sekä 
Sako kiväärin patruunat. Li-
säksi Suomessa valmistetaan 
Sako Optilock-kiikarin jalus-
tat. Haulikot, kiikarit, met-
sästysasut sekä kaikki muu 
mikä liittyy metsästykseen, 
tehdään konsernin muilla 
tehtailla, kertoi esittelijä Jari 
Länkelä.

- Olemme tottuneet että 
aseiden tukit ovat puuta, 
mutta tekniikoitten ja mate-

riaalien uudistumisen myötä 
myös asetukit ovat muuttu-
neet. Se on makuasia, halu-
aako aseensa hoidettavalla 
puutukilla vai helppohoitoi-
sella synteettisellä tukilla. 
Kolmantena vaihtoehtona 
on saatavilla laminoitu puu, 
jonka ominaisuutena on kes-
tävyys, mutta ase on hieman 
painavampi kuin muut ma-
teriaalit, jatkoi Länkelä.

Oululainen Jari Länkelä 
on itsekin aktiivinen metsäs-
tyksen harrastaja. Hän pu-
huu aseesta metsästyskave-
rina, jonka kanssa viihtyy ja 
on hyvä olla.

- Metsässä liikkuminen 
on nautinto. Onnistuneen 
riistalaukauksen jälkeen hy-
vin valmistettu riista-ate-

Keskustan kunnallisjärjestön 
yleisessä kokouksessa sun-
nuntaina 16.9. käytiin läpi 
Pudasjärven Keskustan kun-
nallisvaaliohjelmaa. Puheen-
johtaja Mari Kälkäjän esit-
tämän luonnoksen pohjalta 
käytiin vilkas keskustelu ja 
tehtiin joitakin muutosesi-

Kannustavaa huolenpitoa vauvasta vaariin

tyksiä, jotka puheenjohta-
ja ja sihteeri lupasivat ottaa 
huomioon lopullisessa ohjel-
massa.

Pudasjärven Keskus-
ta lähtee vaaleihin teemal-
la: Kannustavaa huolenpitoa 
vauvasta vaariin – uusi elin-
voimainen, ennakkoluulo-

ton Pudasjärvi. 
Pääteemoina kunnallis-

vaaliohjelmassa ovat muun 
muassa: Kodinhoidontuen 
kuntalisä käyttöön. Huomio 
ennaltaehkäisevään työhön 
perheissä. Perhetyönteki-
jöitä tukemaan arjessa jak-
samisessa ja vanhemmuu-

Keskustan kunnallisjärjestön yleisessä kokouksessa oli esillä kunnallisvaaliasioita mm. ehdokaslistan ja vaaliohjel-
man hyväksyminen. 

misto ja Vapo, luetteli isän-
nöitsijä Alpo Pelttari.

Terttu Salmi

Iijoen rantaan, Kuusamon-
tien varteen on noussut 
Karhukunnaksen raken-
nusprojektin kakkosvaihe 
Kiinteistö Oy Hirsikunnas. 
Urakka alkoi tämän vuoden 
huhtikuun alussa ja työ on 
edennyt jo viimeistelyvai-
heeseen. Pääurakoitsijana 
toimii Rakennus Takaharju 
Oy, puutavaran toimittajana 
on Kontiotuote Oy ja tämän 

Hirsikunnas lähes valmiina 
kaksikerroksisen toimisto-
rakennuksen suunnittelusta 
vastaa kuusamolainen ark-
kitehtitoimisto Seppo Kou-
taniemi Oy.

- Ympäristöä myöten kai-
ken on oltava valmiina lo-
kakuun loppuun mennes-
sä, sillä marraskuun puolella 
taloon muuttavat Metsäkes-
kus, Pro Agria, Pudasjärven 
kaupungin maataloustoi-

Kiinteistö Oy Hirsikunnas 
on viimeistelyvaiheessa ja 
rakennus saa uudet asiak-
kaat sisäänsä  marraskuun 
alussa.

den ongelmissa. Lasten ja 
nuorten tukeminen varhai-
sessa vaiheessa sekä tasa-
puoliset harrastusmahdol-
lisuudet kaikille. Nuorissa 
on tulevaisuus! Nuorten syr-
jäytymiseen ja ongelmiin on 
puututtava tarpeeksi ajois-
sa tukitoimina työllistymi-

nen, koulutus ja tarvittava 
apu arjen askareiden hoita-
misessa. Työikäisten työhy-
vinvointiin on panostettava. 
Vanhusväestön kotona asu-
misen tukitoimia on tehos-
tettava ja järkeistettävä. Lai-
toshoidon resurssit on oltava 
riittävät. Teiden auraukseen 
ja kunnossapitoon on panos-
tettava. 

Keskustelussa toivottiin 
muun muassa huomioitavan 
riittävän selvästi maatalous-
väestön asiat sekä ylläpidet-
tävä yrittäjyyteen kannusta-
vaa henkeä ja asennetta.

-Pudasjärven menesty-
misen ehto on onnistunut 
elinkeinopolitiikka. Vahva 
yrittäjyys, perusteollisuus 
ja maaseudun alkutuotan-
to luovat elinvoimaisuutta 
koko kaupungille. 

Kokouksessa hyväksyt-
tiin kuntavaalien ehdokas-
lista. Sunnuntai-iltana oli 

suostumukset 43 ehdokkaal-
ta ja tiedossa oli vielä maa-
nantaille yksi ehdokas lisää, 
joten ehdokaslistan koko-
naisvahvuudeksi saatiin 44. 
Määrää pidettiin hyvänä 
saavutuksena. Siinä on myös 
viiden ehdokkaan lisäys nel-
jän vuoden takaiseen listaan. 
Paikalla olleilla ehdokkailla 
oli myös tilaisuus esitellä it-
sensä. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
antoi tilaisuuden päätteeksi 
tietoa kaupungin tulevasta 
hallintomallista, jossa luovu-
taan lautakunnista ja tilalla 
on kaupunginvaltuutetuista 
ja varavaltuutetuista muo-
dostettuja valiokuntia. 

Heimo Turunen

ria kruunaa päivän, kiteytti 
Länkelä lopuksi.

Suomalaistasaamista 
metsästäjille
Avainlippu kertoo aseen ko-
timaisesta alkuperästä. Tuo-
te on valmistettu Suomessa 
ja suunniteltu nimenomaan 
suomalaisiin olosuhteisiin 
sekä suomalaiselle metsäs-
täjälle, joka arvostaa omassa 
aseessaan kotimaista laatua, 
kestävyyttä ja huippuluo-
kan tarkkuutta. Tämä on 
huomattu myös maailmalla, 
missä suomalainen aseosaa-
minen on kysytympää kuin 
koskaan. 

Terttu Salmi

Jyrkkäkosken kesä oli vilkas 
huvien osalta. Talkoolaisten 
päätösiltaa vietettiin tiistai-
na 18.9. Kutsun olivat saa-

Kesäkauden päätös Jyrkällä

Arpajaisiin halusivat kirjoit-
taa nimensä kaikki osallis-
tujat. Samalla seuran vara-
puheenjohtaja Kirsi Kipinä 
on ottamassa vastaan tik-
kakisan osallistujia. 

neet kaikki Pudasjärven Ur-
heilijoiden jäsenet, urheilijat 
ja heidän taustajoukkonsa 
sekä kaikki ne, jotka ovat tal-

koilleet Pudasjärven Urhei-
lijain järjestämissä eri tilai-
suuksissa ja toiminnoissa. 

Puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo kiitti kaikkia 
suurenmoisesta työstä, jota 
seuran hyväksi talkoolaiset 
ovat tehneet.

Ilta oli samalla myös ke-
sälajien päätöstilaisuus, jos-
sa erityisesti suunnistusja-

osto esitteli toimintaansa ja 
saavutuksiaan. Puheenvuo-
ron käytti jaoston puheen-
johtaja Antti Härkönen Hiih-
tojaosto kokoontui ennen 
tilaisuutta noin 10 henki-

Jyrkän tikanheittomestaruuden finaalissa olivat Sirkka Åkerlund ja Vesa Kortetjärvi, 
joka vei kisan voiton. 

lön voimin ja jaoston toimin-
taan pyritään saamaan uutta 
puhtia tulevaa talvea ajatel-
len. Ohjelmassa oli lisäksi ti-
kanheittoa ja mölökkykisa, 
arvontaa sekä kahvittelua 

muurinpohjalettujen kera ja 
grillimakkaroita. 

Suopunki orkesteri oli 
solisteineen paikalla soitta-
massa viihdyttävää ja tans-
sittavaa musiikkia. (ht)
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Liikunnallisella viikolla:
Liikunnan iloa kaikelle kansalle

Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunta ry:n aluejohtaja Esko 
Hassinen alusti tilaisuu-
den.

OnPopLiikkua iskulauseella 
vietettiin liikunnallista viime 
viikkoa Pudasjärvellä. Viik-
ko sisälsi monipuolisia hy-
vinvointiin, terveyteen ja lii-
kuntaan liittyviä tapahtumia 
ja toimintoja lapsille, nuoril-
le, työikäisille, lapsiperheil-
le, ikääntyneille sekä erityis-
ryhmille.

Tapahtumat toteuttivat 
Pudasjärven eri toimijat yh-
teistyössä eri järjestöjen ja ta-
hojen sekä Pohjois-Pohjan-
maan Liikunta ry:n kanssa.

Liikkuminen  
elämäntavaksi
Pohjantähdessä oli keski-
viikkona 19.9. kaikille pu-

dasjärveläisille tarkoitettu 
maksuton urheilu- ja liikun-
tafoorumi, jossa oli muka-
na kunnan johtoa, kunnal-
lisvaaliehdokkaita, edustajia 
eri urheiluseuroista ja Poh-
jois-Pohjanmaan Liikunta 
ry:stä.

Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunta ry:n aluejohtaja Esko 
Hassinen alusti tilaisuuden 
ja johti keskustelua.

- Nykyinen ajattelumal-
li on kaukana liikunnasta, 
kun joka paikkaan mennään 
autolla. Liikkumisen merki-
tys on hyvinvoinnin lähde ja 
liikkuminen pitäisi olla elä-
mäntapa lapsuudesta ihan 
vanhuuteen saakka. Tällä 
hetkellä luontoliikkuminen 

on nousussa ja urheiluseu-
roilla on suuri rooli ihmisten 
liikuttamisessa, sanoi Hassi-
nen avauspuheessaan.

Pudasjärven Urheilijoit-
ten puheenvuoron käytti pu-
heenjohtaja Seppo Sammel-
vuo.

Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunta ry:n kehittämispääl-
likkö Juha Haajanen esitteli 
kuulijoille yhteenvetoa Pu-
dasjärven urheiluseuroille 
tehdystä kyselystä, niitten 
tilasta, seurojen ja kunnan 
sekä seurojen välisestä yh-
teistyöstä.

- Vastauksissa kaivattiin 
uusia tiloja ja myös vetäjäpu-
la huolestutti. Ohjaustoimin-
taa tiivistämällä voisi teh-

dä lapsille ja nuorille tutuksi 
eri urheilulajeja. Kouluja toi-
vottiin mukaan harrastustoi-
minnan kehittämisessä, tii-
visti Haajanen.

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
antoi vastineen urheiluse-
urojen huoleen.

- Kaupungilla on liikun-
nan kannalta kaksi isompaa 
hanketta meneillään ja mo-
lempia pidetään yhtä tärkei-
nä. Ne ovat jalkapallokenttä 
ja jäähalli. Koti on lasten liik-
kumisaktiivisuuden kannal-
ta tärkein lähtökohta, jonka 
jälkeen koulut ja urheiluseu-
rat tulevat jatkamaan hyvää 
pohjatyötä, puhui Riekki 
kaupungin tervehdyksessä.

Paneeliin osallistujia huo-
letti sivukylien liikuntahar-
rastukset.

- Koska perheillä on pit-
kät matkat kuljettaa lapsia 
harrastuksiin keskustaan, 
voisiko urheiluseurat esim. 
jalkautua sivukylille opasta-
maan ja ohjaamaan liikun-
taharrastuksia, heitti kysy-
myksen Ritvalla asuva äiti, 
maatalousyrittäjä, MTK Pu-
dasjärven puheenjohtaja 
sekä kaupunginvaltuutettu 
Mari Kälkäjä.

Kaupungin taholta asi-
aan luvattiin tarttua tavalla 
tai toisella.

Terttu Salmi

Kurenalan koulun 5B pujottelujalkapallo-
radalla lämmittelemässä ennen varsinai-
selle jalkapalloareenalle siirtymistä.

Rajamaan liikuntapuisto 
täyttyi iloisista kiljahduk-
sista ja kannustushuudoista 
torstaina 20. syyskuuta, kun 
noin 500 oppilasta liikkui-
vat ryhmittäin rastilta toi-
selle suorittamassa erilaisia 
tehtäviä.

Hirvaskosken, Kurenalan 
ja Lakarin koulut olivat 
edustettuina Pohjois-Poh-
janmaan Liikunta ry:n, Pu-
dasjärven kaupungin lii-
kuntatoimen sekä koulujen 
yhteistyössä toteutetussa lii-
kuntapäivässä.

- Liikuntapäivän rekvi-
siitta tuodaan paikanpäälle 
kuorma-autolla ja eri oppi-
laitosten nuoret ovat olleet 
niitä pystyttämässä sekä toi-
mivat rastivalvojina, kertoi 
PoPLi:n kehittämispäällikkö 
Juha Haajanen.

Liikunnallisia rasteja oli 
kaikkiaan 12, joista sähly ja-
kautui vielä kolmeen eri 
osa-alueeseen; tutkalaukai-
suun, tarkkuuslaukaisuun 

Haipakkaa Rajamaan rannassa
ja sählypeliin. Jalkapallope-
liareenoita oli kaksi. Lisäk-
si rasteina löytyi rekanveto, 
keihäänheitto reikään, nor-
sutopsypallo, golf, Amerik-
kalaisen jalkapallon heit-
to, norsupallo, kassakaappi, 
ison haijoen ylitys, pujotte-
lupallorata ja frispeegolf.

Päivä oli koululaisten toi-
mintaa ja illalla liikkuivat 
perheet samalla liikunta-
puistoalueella erilaisilla ras-
teilla. Liikunnan iloa siivitti 
kuiva, tuulinen syyssää.

Terttu Salmi

Kovatasoinen Lakarin kou-
lun 3. luokka vetämässä 
PoPLi:n kuorma-autoa.

Hirvaskosken koulun oppilaita opettaja Marja-Leena 
Kaijalan johdolla siirtymässä Amerikkalaisen jalkapal-
lon heittämisestä seuraavalle rastille.

Isoa haijokea ketjutuksel-
la ylittämässä Kurenalan 
koulun eskarilaiset Aarne, 
Jeremias, Aada ja Topi-
as. Eskariopeohjaaja Sirpa 
seuraa, ettei kukaan putoa 
veteen.

Juoksemisen opettamista 
leikin varjolla

Juoksuharjoittelun jälkeen otettiin ryhmäkuva, jossa olivat ohjaajat mukana. 

Toisena ryhmänä olivat 11-15 -vuotiaat nuoret jotka oppi-
vat uusia juoksun saloja ja olivat juoksemassa Rami Ora-
vakankaan ja Janne Ukonmaanahon opastamana.

Janne Ukonmaanaho opettamassa esteiden yli hyppää-
mistä 7-11-vuotiaille nuorille, jotka olivat ensimmäisessä 
ryhmässä. 

Juoksemista opiskeltiin lei-
kin varjolla perjantaina il-
tapäivällä Suojalinnan ken-
tällä. Tapahtumaan oli 
kutsuttu 7-15 -vuotiaita nuo-
ria ja heitä saapuikin useita 
kymmeniä. He opettelivat 
juoksun saloja kahdessa eri 
ryhmässä, ensin olivat nuo-
remmat ja sen perään 11-15 
-vuotiaat nuoret. Ohjaajina 
olivat Virpiniemi hankkees-
ta Juha Tarsa, Janne Ukon-
maanaho, Rami Oravakan-
gas ja Ossi Peltoniemi. 

He kertoivat innostavan-
sa JoMMa ry:n rahoittaman 
hankkeen puitteissa nuoria 
liikunnan pariin. Toimintaa 
on ollut kahdeksan eri kun-
nan alueella ja mukana on 
myös 12 eri urheiluseuraa, 
yhtenä Pudasjärven Urhei-
lijat. (ht)
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Syötteellä Luokkavaaran 
vanhan alueen vesi- ja vie-
märityömaa työllistää urak-
kakilpailun voittanutta 
Syötteen maansiirtoa vielä 
muutamaksi viikoksi kun 
viimeisetkin alueen mökit 
liitetään viemäriverkostoon. 
Urakan kokonaispituus nou-
see 1500 metrin huitteille. 
Vanhan Luokkavaaran vesi- 
ja viemärilinja on rakennet-
tu -80 luvun loppupuolella 
silloisen vesipiirin voimin ja 
silloisella tekniikalla. Viemä-
rin rakentamisen aikoihin 
siihen ei ollut montakaan 
mökkiä liittymässä. Uusi lin-
ja jatkettiin vesipiirin van-
hasta linjasta. Osan matkaa 
uudelle linjalle vedettiin sa-
malla vesijohtovaraus, koska 
alkuperäinen vesilinja alkaa 
olla liki kolmekymmentä 
vuotta vanha ja pienikokoi-
nen. Syötteen alueella on 
nyt viemäröity Huuhkasen, 
Naamangan, Pöllän, Särki-
perän, Viinalammin sekä 
Hulhavanpuiston alueet. Eli 
kaikki merkittävimmät mök-
kikyläalueet kuuluvat ny-
kyisin viemäröinnin piiriin.

Muuten maansiirtoliik-
keiden työmahdollisuudet 
kaupungin alueella ovat ny-
kyisin aika heikot.

Maansiirtotyöt katselussa Pudasjärvellä:
Luokkavaaran mökit liitettiin viemäriin Syötteellä

– Syötteen maansiirron 
koneet ovat olleet aika laajal-
la alalla kesän aikana. Nel-
jän eri kunnan alueella näin 
äkkiä laskettuna on käyty 
hommissa. Työmaat kilpai-
lutetaan nykyisin niin laajal-
la alueella, ettei voi koskaan 
olla varma mistä päin ko-
neet savotoihin tulevat. On-
neksi isot firmat palkkaavat 
paikallisia aliurakoitsijoi-
ta hommiin ja niiden turvin 
sitten paikallisetkin kone- ja 
automiehet pääsee töihin kä-
siksi, kertoo Jari Särkelä ny-
kyisestä kilpailuttamistilan-
teesta.

Maansiirtoliikkeen kalus-
ton on oltava monipuolis-
ta niin kokonsa kuin kalus-
tonkin osalta että se voi ottaa 
kaikki tarjotut työtilaisuudet 
vastaan. Pudasjärvellä liki 
kaikki kaivinkoneet kuuluu 
keskiraskaaseen sarjaan eli 
yli 22-tonnisiin koneisiin. Pi-
harakentaminen on ollut vii-
mevuosina konemiehiä työl-
listävä homma. Raskailla 
koneilla ahtaille pihoille ei 
pääse. Toinen erikoispiirre 
nykyisissä työmarkkinoissa 
on se, että ympärivuotiseen 
työskentelyyn päästäkseen 
yrityksen on oltava moni-
puolinen toimija. Peruska-

lusto ei enää riitä, vaan on 
oltava telamönkijää, moot-
torikelkkaa, latukonetta sekä 
maan-ajoon että lumitöihin 
soveltuvaa traktori- ja kuor-
ma-autokalustoa. Näiden li-
säksi tarvitaan vielä pyörä-
kuormaajia, tiehöyliä, lätkiä, 
jyriä, vaaituslasereita omia ja 
muiden urakoita varten. Täl-

lä kalustolla jo pystyy muu-
taman miehen pitämään tal-
venkin ylitse töissä.

– Nykyisissä työkohteissa 
on yhä enemmän myös eko-
logisuus- ja imagokysymyk-
set nostettu korkeammal-
le tasolle. Ennen ei ollut niin 
nuukaa, jos kone tiputteli 
rasvaa ja oli muutenkin nuh-

ruisen näköinen. Nyt kalus-
ton on oltava hyväkuntoista 
ja siistin näköisiä niin pel-
tien alta kuin päältäkin mi-
käli mielii julkisempiin hom-
miin päästä. 

Työtekijöiden työskente-
lyolosuhteet koneissa ovat 
nykyisin parantuneet vuosi 
vuodelta. Ammattitaitoiset 

työntekijät ja heidän hyvin-
vointinsa on jokaisessa työ-
paikassa ensiarvoisen tär-
keässä asemassa.

– Jos jostakin saa hyvän 
rengin, niin siitä on kyl-
lä pidettävä kiinni kynsin ja 
hampain. Kunnon kuskil-
le kannattaa maksaa muu-
tamasta rokulipäivästäkin 
ennemmin kuin lomauttaa 
hänet. Työntekijälle pitää 
maksaa se mikä kuulukin ja 
mielellään vähän enemmän-
kin. On hyvin lyhytnäköis-
tä ajattelua kitsastella työn-
tekijän palkoissa tai yrittää 
sahata silmään. Työntekijät 
ovat kuitenkin se voimavara 
mikä pitää yritykset liikkees-
sä ja pystyssä. On myöhäistä 
sitten haukotella kun yrittä-
jän maine luihuna urakoit-
sijana on levinnyt lähipitäjiä 
myöten ja renkejä ei saa enää 
töihin itkemälläkään. Rehel-
lisellä työllä työnantajia koh-
taan ja rehellisesti renkejä 
kohtelemalla selviää pitkäl-
le näissäkin hommissa, tote-
aa Jari Särkelä. 

Erkki Riihiaho

Luokkavaaran vanhalla alueella sijaitsevat mökit liitetään kunnalliseen viemäriin. 

Tuusulassa asuvat Aili Erk-
kilä ja Jouko Kilpeläinen 
hankkivat Jaurakkajärven 
rannalta Käkiharju-nimisen 
rantatontin, johon he ovat 
vuodesta 2002 rakentaneet 
unelmiensa lomapaikkaa ja 
pihapiiriä. Koska paikka on 
Ailin synnyinseutua ja mai-
semaltaan molemmille hy-
vin mieluinen, he ovat ra-
kentaneet lomakeidastaan 
rakkaudella. Sen voi aistia 
niin sisällä kuin pihamaalla.

Käkiharju sijaitsee parin 
sadan metrin päässä Puo-
langantiestä. Koska seudul-
la liikkuu poroja, Jouko on 
tehnyt pihapiirin ympäril-
le useita satoja metrejä pit-
kän aidan. Myös peruna- ja 
kasvimaiden ympärille he 
ovat rakentaneet verkkoai-
dat pihamaalla liikkuvien 
lemmikkikoirien takia. Näin 
he välttyvät harmeilta, joita 
lemmikit voivat kasvimaille 
aiheuttaa. 

Käkiharju on yksi kau-
neimmista pihapiireistä, 
joihin olen lehtityössä tu-
tustunut. Pihaa hallitsee lin-
namainen kaksikerroksinen 
päärakennus, jossa sijaitsee 
oleskelutilaksi valmistunut 
kaksikerroksinen torni. Sen 
monet ikkunat avautuvat Ja-
urakkajärvelle, joka maise-
maltaan on aina viihdyttä-
nyt talon rakentajia.

Unelmien pihapiiri Käkiharjuun 
Pihapiirissä on useita ra-

kennuksia, kuten kookas 
saunatupa ja valmistumas-
sa oleva harrasteverstas/au-
totalli sekä ensimmäisenä 
valmistunut varastoraken-
nus. Pihapiiristä johtaa pol-
ku Jaurakkajärven rantaan 
tehdylle hiesikolle ja vene-
laiturille sekä savusaunalle, 
jonka ensilöylyt on vielä kiu-
kaan puuttumisen takia otta-
matta. Sen ja päärakennuk-
sen välille on jo valmistunut 
paikka kaksiosaiselle grilli-
rakennukselle. Niiden val-
mistuminen siirtynee ensi 
kesään.

Pihapiiri kylpee 
kukkarunsaudessa 
Päärakennus sijaitsee Kä-
kiharjun rinteessä, joten ta-
loa ja pihapiiriä ympäröivät 
laajat pensas- ja kukkaistu-
tukset katsovat järvelle päin. 
Elokuun puolivälin kukka-
runsaus on suorastaan hur-
maava.  

- Alkukesästä kukkaryh-
missä kukkivat monet kuk-
kasipulit ja nyt syyskesällä 
muun muassa liljat ja ruusut 
ovat juuri nyt parhaimmil-
laan. Olen istuttanut tänne 
pihapiirin istutuksiin tois-
ta tuhatta eri kukkasipulia, 
Aili kertoi kukkaharrastuk-
sestaan, johon hän on saanut 

apua Jouko-puolisoltaan. Pe-
rennojen lisäksi pihamaalla 
on kymmeniä erilaisia pen-
saita, joten siellä on aina jo-
kin istutus kukassaan.

Aili kiitteleekin Joukoa, 
joka on erittäin kätevä kä-
sistään ja rakentamisen am-
mattilainen, joten hän on 
rakentanut kaikki pihapii-
rin rakennukset ja rakenteet 
aina kukka- ja istutuslaati-

koita myöten. Pihapiirin vii-
meistelyssä he ovat käyttä-
neet paljon laattoja, tiilejä, 
kestopuuta ja luonnonkiviä. 
Pihamaalta ja terasseilta löy-
tyy useita oleskelupaikkoja, 
joista voi valita aurinkoisim-
man tai varjoisimman kalus-
teryhmän olosuhteiden mu-
kaan.

- Tästä lomapaikasta on 
tullut meille samalla ra-

kas harrastus, jonka vuoksi 
olemme olleet valmiit tähän 
panostamaan. Koska meillä 
on kuusi lasta ja 16 lastenlas-
ta, olemme rakentaneet tästä 
lomapaikkaa myös heille, he 
kertoivat ja mainitsivat huo-
lestaan, joka varjostaa mök-
kipaikan tulevaisuutta. 

- Yksi asia on nyt ollut ko-
vasti mielen päällä ja tape-
tilla. Nimittäin järven takaa 

näkyville vaaroille tuleva 
tuulivoimapuisto, jonka pel-
käämme särkevän tätä mai-
seman lumoa. Tämä kaunis 
seutu kannattaisi säilyttää 
nykyisellään, he sanovat 
huolestuneina ja harkitse-
vat sen vuoksi asettumistaan 
Jaurakan vakituisiksi asuk-
kaiksi.  (rr)

Jouko Kilpeläinen ja Aili Erkkilä ovat rakentaneet Käkiharjun pihapiiristä viihtyisän lo-
mapaikan ja viherkeitaan, joka kylpee elokuisessa kukkaloistossaan. Pihamaa on ra-
kennettu siten, että siellä voivat perheen koiratkin liikkua vapaasti.

Pihapiiristä löytyy niin au-
rinkoisia kuin varjoisia 
oleskelupaikkoja, joista voi 
ihailla niin Jaurakkajärven 
ympäristöä kuin pihapiiriä-
kin. 
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Kirkkoneuvosto kokoontui 
Sarakylän kappelissa maa-
nantaina 10.9.

Lähetyksen kirpputori 
on toiminut kanttorilan pää-
tyhuoneistossa noin kym-
menen vuotta, mutta tilat 
ovat käymässä ahtaiksi ala-
ti kasvavalle asiakasmääräl-
le. Päätettiin osoittaa kantto-
rilan isomman asunnon tilat 
lähetyksen kirpputorityö-
hön sekä diakoniatyöhön, ja 
vuokrata pienemmän vapau-
tuvan huoneiston joko työn-
tekijöille tai ulkopuoliselle 
vuokralaiselle.

Lapsityönohjaaja Sirpa 
Outilan vuorotteluvapaan 
ajaksi sijaiseksi valittiin Suvi 
Kipinä, joka oli toinen kah-
desta hakijasta. Kanttorit 
Jukka Jaakkolalle ja Keijo Pii-
raiselle hyväksyttiin sivutoi-
milupa musiikin opetukseen 
ja asia lähetettiin Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapituliin 
lopullisesti päätettäväksi.

Sarakylän hautausmaan 
ja sen rakennusten katsel-
muksessa todettiin, että 
yleisilme on hoidetun ja siis-
tin näköinen, mutta hautaus-
maata ympäröivä aita tarvit-
sisi kunnostusta.

Tuomiokapituli on 
8.8.2012 istunnossaan myön-
tänyt kirkkoherra Oskari 
Holmströmille eron Pudas-
järven seurakunnan kirk-
koherran virasta 1.1.2013 
alkaen. Pudasjärven seura-
kunnan kirkkoherran virka 
on syytä julistaa haettavaksi. 
Todettiin, että Pudasjärven 
seurakunnan kirkkoherran 
viranhoito edellyttää laaja-
alaisen seurakunnan toimin-
nan organisointikykyä.

Kirjanpitäjä Arto Alhol-
le ei myönnetty palkatonta 

Lähetyksen kirpputori 
suurempaan tilaan

virkavapaata, Pudasjärven 
seurakunnan kirjanpitäjän 
virasta hoitaakseen työsuh-
detta Vantaan seurakuntayh-
tymässä. Siltä varalta, että 
kirjanpitäjä Arto Alho ei tule 
hoitamaan kirjanpitäjän vir-
kaa 1.10. lukien, valtuuttaa 
talouspäällikön jatkamaan 
Teija Mustosen virkamäärä-
ystä 31.12.2012 saakka.

Kirkkoneuvosto päätti 
kilpailuttaa kuluvan vuoden 
aikana puunmyynnin koh-
distuen Pappila tilaan val-
tatie 20 varrella, Hetehar-
ju alueen läheisyydessä sekä 
Tuulijärven eteläpuolella si-
jaitsevaan alueeseen. Mää-
räaikaan mennessä saapu-
neista kolmesta tarjouksesta 
hyväksyttiin Pölkky Metsä 
Kmo Oy:n tarjous, joka on 
kokonaistaloudellisesti edul-
lisin saaduista tarjouksista.

Attendo Terveyspalve-
lut Oy:n järjestämä työter-
veyshuolto on siirtynyt Ou-
lunkaaren kuntayhtymälle 
1.8.2012. Vastaavan työter-
veyslääkäri Jyrki Tyvelän 
lähettämä sopimus työter-
veyshuollon palveluista hy-
väksyttiin ja allekirjoitettiin.

Pudasjärven kirkon re-
montti käynnistyi 20.8. ja 
urakoitsijana toimii Raken-
nusTaival Oy. Kirkkoneu-
vosto hyväksyi ylimääräi-
senä työnä kirkon sokkelin 
pinnoitteen poistamisen, jon-
ka kustannusarvio on noin 
16 000 euroa. Lisäksi päätet-
tiin, ettei kirkon portaisiin 
laiteta lämmitystä, kuten ai-
kaisemmin oli suunniteltu. 
Haetusta lisämäärärahasta 
päätettiin keskustella kirkko-
neuvoston seuraavassa ko-
kouksessa. (jk)

Pudasjärven rauhanyhdis-
tyksellä pidettiin perjantaina 
14.9. perinteiset Syysmyyjäi-
set. Tällä kertaa vetovastuu 
oli Lakarin ryhmällä. Pitkät 
pöydät notkuivat erilaisia 
myyntituotteita. Tarjolla oli 
mm. leivonnaisia sekä syk-
syn puutarhan- ja metsän-
satoa. Lapsilla oli oma nurk-
kaus, jossa myytiin karkkia 
sekä pidettiin pieniä kilpai-
luja. Karkkipurkin sisällön 
määrää piti arvuutella ja sen 
arvauksen voittajaksi suo-
riutui Olli-Jussi Pesälä. Pal-
kintona oli tietenkin pur-
killinen karkkia! Arvonnat 
ja narunveto myös kuului-
vat illan jännityksen ylläpi-
tämiseen. Arvonnan pääpal-
kinnon, mökkiviikonlopun 
voitti perheenäiti Riikka 
Lyytikäinen Taipaleenhar-
justa.

- Myyjäisissä meillä on 
aina joku teema, ja tällä ker-
taa se on muikku. Miehet 
ovat olleet edellisenä yönä 
nuotanvedossa Korvuajär-
vellä, joten muikut ovat ta-
kuutuoretta lähiruokaa Tai-
valkoskelta. Illan menyyseen 
kuuluivat paistetut muikut, 
paistettuja lohikuutioita, li-
hapullia, lohkoperunoita ja 
kasviksia sekä jälkiruuaksi 
vohvelileivoskahvit, selvit-
ti pääemäntä Leena Heikki-

Rauhanyhdistyksellä Syysmyyjäiset

nen. Hän kertoi, että ulko-
teltassa oli myös myynnissä 
muikkuroveannoksia.

- Kaikki työ on teh-
ty talkoilla yhtenä suure-
na perheenä ja tuotto me-
nee yhteiseen kassaan, josta 
hoidetaan erilaisia juoksevia 
asioita. Niihin kuuluu mm. 
oman kiinteistömme yllä-
pito, kuten sähkön ja veden 
kulutus, kiinteistövero yms., 
kertoi puolestaan talouden-
hoitaja Juhani Mattila.

Vuoden aikana rauhan-
yhdistyksellä on kolmet 
suuret myyjäiset ja vuoro-
tellen niitten vetovastuussa 
on Centrumi tai Lakari. Seu-
raavat suuret myyjäiset ovat 
joulumyyjäiset ja sitten ke-

distyksellä on suuret haas-
teet edessä kun ensi kesänä 
on isännöitävänä suuret Su-
viseurat yhteistyössä Ranu-
an rauhanyhdistyksen kans-
sa. Nämä järjestelyt ovat jo 
hyvässä vauhdissa. Seuraa-
va yhteinen ponnistus oli 
lauantaina 22.9. Pudasjärven 
lentokentällä, jonne kokoon-
tui useita satoja talkoolaisia 
järjestämään tulevaa suurta 
kesäjuhlaa.

Terttu Salmi
Syysmyyjäisten alkuhartaudessa oli runsaasti sanankuulijoita. 

Pitkät pöydät olivat täynnä toinen toistaan herkullisempia leivonnaisia ja kauniisti esil-
le laitettua syksyn satoa. 

Tämänkertainen keittiövuoro oli pääsääntöisesti miesten 
vastuulla. Linjalla ruoka-annoksia jakamassa Juha Tuohi-
maa ja Markku Pelttari.

väällä ennen äitienpäivää.
Pudasjärven rauhanyh-

Kulttuurikeskus Pohjantäh-
dessä selvitettiin ma 17.9. 
tutkimustuloksia pudas-
järveläisistä lähtö- ja pa-
luumuuttajista. Kyselyn oli 
suorittanut Intelligence Fac-
tory Oy, josta selvitysrapor-
tin esitteli toimitusjohtaja 
Terttu Konttinen. Tutki-
muskyselyn toteutus tapah-
tui postikyselynä huhti – ke-
säkuun aikana 2012. Tiedot 
muualle muuttaneista oli ti-
lastoa varten hankittu väes-
törekisterikeskuksesta. 

Lähtömuuttajakysely lä-
hetettiin 396:lle Pudasjärvel-
tä vuosina 1995 ja 1996 pois 
muuttaneelle perheelle joista 
noin joka neljäs talous vasta-
si kyselyyn. Tulomuuttaja-
kyselyjä oli lähetetty 203:lle 
Pudasjärvelle vuonna 2011 
muuttaneelle perheelle ja 
vastauksia tuli ihan kohtuul-
lisesti 28,1 prosenttia vastan-
neista.

Kyselyjen tarkoituksena 
oli selvittää perheiden muut-

Pudasjärveläiset muuttajat vastasivat kyselyyn

toon vaikuttavia tekijöitä ja 
tulevaisuuden asuinpaik-
kaa sekä tunnistaa Pudasjär-
ven kaupungin vahvuuksia 
ja heikkouksia. Tutkimukset 
liittyvät Työvarma -hank-
keen tavoitteisiin varmistaa 
osaavan työvoiman saata-
vuutta alueella sekä Pudas-
järven kaupungin strategian 
toteuttamiseen.

Lähtöön vaikuttavin teki-

jä oli selkeästi työn tai opis-
kelupaikan saaminen toisel-
ta paikkakunnalta.

Paluumuuttajilla vastaa-
vasti tekijänä oli joko luon-
to tai juurilleen palaaminen. 
Etenkin lapsiperheet arvos-
tavat pienen paikkakunnan 
etuja. Tässä joukossa isom-
pien perheiden osuus on pe-
rusjoukkoon verrattuna 10 
prosenttiyksikköä suurem-
pi, eli lapsiperheiden näke-
mykset hiukan korostuvat. 
Lapsiperheistä vastanneiden 
lapset ovat pääsääntöisesti 
alle 12-vuotiaita, joka todet-
tiin kaupungin kannalta hy-
väksi asiaksi.

Vastaajista suurin osa toi-
mii työntekijänä toisen pal-
veluksessa. Reilu viidesosa 
oli eläkeläisiä. Yrittäjiä oli 
vastaajissa vähiten. 

Tutkimuksessa paljastui, 
että tulevaisuudelta toivot-
tiin eniten nopeita ja varmo-
ja tietoliikenneyhteyksiä.

Palveluista kiitosta
Vastauksista ilmeni, että Pu-
dasjärvellä tulisi panostaa 
lapsiin ja nuoriin, lisätä työ-
paikkoja ja tehdä elinkeino-
poliittisia ratkaisuja sekä li-
sätä nykyaikaisia asuntoja. 
Monet palvelut saavat kii-
tosta, ja niiden jatkuvuu-
desta toivotaankin huoleh-
dittavan. Keskusta-alueen 
kehittämistä myös toivo-

taan, sekä alueen markki-
nointia jolla saataisiin iden-
titeetti esiin.

Paluumuuttajilla oli toi-
veena, että kaupunki satsai-
si kattavaan tiedottamiseen 
palveluista ja muusta alueen 
tarjonnasta pian paikkakun-
nalle muuttamisen jälkeen. 
Asuntojen ja tonttien saata-
vuuden turvaamista toivot-
tiin sekä yhteisten tapah-

tumien järjestämistä, kuten 
myös ystävällisyyttä ja ter-
vetulleeksi toivottamista.

Yhteenvedon lopputu-
lokseksi selvisi että Pudas-
järvellä on viihdytty ja viih-
dytään hyvin.

Terttu Salmi

Konttisen esittämää muuttovirtatutkimustuloksia kuunneltiin mielenkiinnolla

Muuttovirtatutkimuksen tu-
lokset esitteli Terttu Kont-
tinen. 
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Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Palveluhakemisto
    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAuttAmme LVI-, sähKö-, KyLmä-, 

PeLtItyöt seKä tArVIKKeet
meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

Sähköasennus M.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

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

Savustamolla

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään puolukoita 

ja karpaloita

Kotipalvelu
Mesimarja

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

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

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

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT
Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

0400 251 671

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

SYYSTYÖT

Soita ja kysy lisää!
Matti 040-9603058

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

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

AarreArkku

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

Pe 10-18, La 10-14

PuuNKOrJuuN JA metsäNVILJeLyN 
AmmAttILAINeN

Puh. 0400 361 886sOtKAJärVeNtIe 1081
93100 PuDAsJärVI

metsäPesäLä Oy

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

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

Marttojen syksyn toiminta käynnistyi
Pudasjärven Martat aloitti-
vat syksyn toimintakautensa 
elokuussa. Aloitusillan tee-
mana oli syksyn satoa, joista 
oli valmistettu kahdenlaista 
keittoa ja jälkiruokaa.

-Kokoonnumme joka 
kuukauden viimeinen tiistai 
seurakuntatalon rippikoulu-
salissa ja syyskuun kokoon-
tumisen aiheena on sieni-
heijastin, joka valmistetaan 
huovasta ja heijastinkan-
kaasta ommellen, kertoi Pu-
dasjärven Marttojen puheen-
johtaja Kirsti Vepsäläinen.

- Varainhankintaa ke-
räämme jäsenmaksuilla ja 
talkoilla tehtävillä töillä. Jär-
jestöt pyytävät Martoilta 
apua erilaisiin kahvitustilai-
suuksiin. Saamillamme tu-

loilla teemme yhdessä eri-
laisia retkiä. Viime kesänä 
kävimme Jurvakaisen taide-
museossa Muhoksella ja pa-
luumatkalla poikkesimme 
Vihiluodon kalaravintolaan, 
joka sijaitsee Tupoksessa, ju-
tusteli Vepsäläinen leppoi-
sasti Marttojen toiminnasta.

Uusia jäseniä 
kaivataan
Pudasjärven Marttojen tä-
män hetkinen jäsenmäärä on 
31 henkilöä, joista sivuky-
liltä on toiminnassa muka-
na kuusi jäsentä. Uusia jäse-
niä kaivataan mukaan, jotka 
toisivat erilaisia tuulia ja ide-
oita toimintaan. Marttoihin 
voi liittyä kuka vaan, suku-
puoleen, ikään tai koulu-

Elokuussa Martat järjestivät torilla peräkärrykirppiksen, jossa 
Marttojen pisteessä oli tarjolla mm. kahvia ja vohveleita. Pöy-
dän takana puheenjohtaja Kirsti Vepsäläinen, edellinen pu-
heenjohtaja Pirkko Savela ja rahastonhoitaja Raija Niemelä.

tustasoon katsomatta. Vuo-
sittaiseen jäsenmaksuun 
sisältyy kahdeksan kertaa il-
mestyvä Marttaliiton jäsen-
julkaisu, Martat-lehti.

-Jokaisessa jäsenillassa 
on tarjolla kahvit sekä arpo-
ja, jotka kuuluvat Marttojen 
toimintaan sekä varainhan-
kintaan. Kahvinkeittovuorot 
jaetaan tammikuussa aina 
vuodeksi eteenpäin ja sa-
malla mietitään yhdessä ker-
hoiltojen teemat. Toimintaa 
johtaa 8-henkinen hallitus, 
kertoi toiminnan taustoja 
puheenjohtaja Vepsäläinen.

-Yhteiskunnallises-
ti osallistumme stipendi-
en muodossa peruskoulun-
sa päättäneitten oppilaitten 
muistamiseen. Lahjoitam-

me vuorovuosina joko ko-
titaloudessa tai käsitöissä 
ansioituneelle oppilaalle sti-
pendin. Viime keväänä Pu-
dasjärven Marttojen stipendi 
annettiin kotitalouspuolel-
le ja sen sai peruskoulunsa 
päättänyt Juulia Pelttari.

-Olemme osallistuneet 
myös valtakunnallisiin 
Marttojen tempauksiin. Vii-
meksi kudoimme sukkia 
vauvoille sekä aikuisille ja 
osallistuimme virkkaamal-
la valmistettaviin peittotal-
koisiin. Vanhuksia olemme 
ilahduttaneet mm. leipomal-
la heidän kanssaan, luette-
li lopuksi Marttojen puheen-
johtaja Kirsti Vepsäläinen.

Terttu Salmi
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

OSTETAAN
Rally USA tieliikennemönkijä, 
300cc, rek. kahdelle, vm 2011, 
musta, aj. noin 3600 km. Hinta 
1500 €. Puh. 040-548 3901. 

Puhdistettua karpaloa, laatu 
erittäin hyvä, 50e per sankko, 
tuodaan kotiin keskustan alu-
eelle: Puh. klo 16 jälk. 040 756 
2013.

Vähän käytetyt Toyotan nas-
tarenkaat vanteineen 155/80R 
13. Puh. 040-5400 729.

Muutama polkupyörä. Otan 
joutilaat. Puh. 040 504 2814

Pieni hytillinen traktori etukuor-
maajalla, esim. Valmet 502. 
Varusteet, kauha, ketjut jne 
plussaa. Tarjoa kokoluokan 
traktoria, puh. 050 569 1395. 

Pohjois-Suomen aluehallin-
tovirastossa on ollut haet-
tavana opetustoimen yli-
tarkastajan virka, jota haki 
kaikkiaan 56 henkilöä. Heis-
tä haastateltiin seitsemän ha-
kijaa. Virkaan valittiin hel-
sinkiläinen kasvatustieteen 
maisteri Hanna-Mari Sar-

Opetustoimen ylitarkastajaksi 
Hanna-Mari Sarlin

lin. Hän on koulutukseltaan 
luokanopettaja sekä erityis-
opettaja, ja lisäksi hänellä on 
liikunnanohjaajan tutkinto 
sekä johtamisen erikoisam-
mattitutkinto. Sarlin toimii 
tällä hetkellä ammatillises-
sa opetuksessa esimiestyön 
ja johtamisen aikuiskoulut-

tajana Espoossa. Hänellä on 
vahva hallinnollinen koke-
mus sekä valtionhallinnon 
tuntemus, sillä hän on työs-
kennellyt lähes neljä vuotta 
erityisopetuksen asiantunti-
jana Opetushallituksessa. 

AVI-tiedotus

Pudasjärven keskustassa 
asuinhuoneisto 83 m2 3 h+k+s. 
Edullinen vuokra. Asuin- tai lii-
kehuoneisto 38 m2 1 h+k+s. 
Heti vapaana molemmat.
Puh. 0400 681 315. 

Kolmio, uusi asunto keskellä
Pudasjärveä, katutasossa.
Rauhaisa piha. 2 mh, kt, oh, 
et, sauna, varasto/ autoläm-
pöpaikka. Hei vapaa. Vuokra 
740e puh. 0400 992 999.

VUOKRATAAN

Pudasjärven JHL:n jäse-
niä osallistui 15.-16.9. Kuu-
samossa järjestettyihin 
jäsenistön virkistys- ja ul-
koilutapahtumaan. Matkaan 
lähdimme linja-autolla lau-
antaiaamuna ja kaikki il-
moittautuneet olivat saaneet 
pestyä unihiekat silmistään 
ja joutuneet reissuun mu-
kaan. 

Paikanpäälle päästyäm-
me avaussanat ja tervetulo-
toivotukset piti aluepäällik-
kö Saila Pirnes, Kuusamon 
kaupunginjohtaja Timo Ha-
lonen sekä JHL:n puheenjoh-
taja Jarkko Eloranta. 

Lauantain ohjelma oli 
liikunta- ja kulttuuripai-
notteista tekemistä. Pati-
koinnista keilaamiseen ja 
monologista elävän Elvik-
sen kuulemiseen. Kuusamon 
alueyhdistys ja aluetoimis-
to oli koonnut monipuolisen 
ohjelman päiville.

Sunnuntaina osa väestä 
jatkoi edellisen päivän lin-
joilla, mutta yhdistysjohto 
osallistui neuvottelupäiville 
heti aamusta eteenpäin. 

Jarkko Eloranta toi pai-
kallaolijoille tuoreet tervei-
set kunta-alan suunnitelluis-
ta muutoksista. Hän kertoi, 
että nyt on juuri oikea aika 
tarkastella kunnallisissa pal-
veluiden tuottamisessa ta-
pahtuneita muutoksia, kun 
uudet kuntavaalit ovat jo 
ovella. 

Retkiterveisiä Kuusamosta ja 
vähän kauempaakin

Eloranta toivoi paikalli-
sesti arvioitavan nykyisil-
lä ulkoistetuilla palveluil-
la saatuja tuloksia, monelta 
kantilta. Esimerkiksi onko 
palveluiden laatu pysynyt 
suunnitellun mukaisena? 
Uudet ja vanhat ehdokkaat 
voivat kysyä asiaa suoraan 
palveluita saavilta lapsilta, 
vanhuksilta, vammaisilta ja 
heidän omaisiltaan.

Samoin ovatko päättäjät 
voineet mielestään vaikut-
taa jo ulkoistettujen palve-
luiden laatuun tai muutos-
tarpeeseen? 

Jarkkoa Elorantaa laina-
ten.

 - Oma työ on kestävää, 
vakaata ja samalla joustavaa. 
Se on kuin peruskallio epä-
vakaan talouden, rakenne-
muutosten ja ikääntymisen 
tyrskyjen alla. Ja päinvas-
toin kuin joskus väitetään, 
se on myös taloudellista, ni-
menomaan kokonaistalou-
dellista. Tarvitsee vain nos-
taa katse vähän pitemmälle, 
hetken säästö- ja tehokkuus-
tavoitteista pysyvään vai-
kutukseen ja tulokseen. On 
suurta väliä sillä, mitä palve-
luita kunta tarjoaa ja miten 
ne tuotetaan. Hyvät julkiset 
palvelut pitävät yhteiskun-
nan ja lähiyhteisön eheänä. 
Ne lisäävät turvallisuutta ja 
estävät syrjäytymistä. Ne 
tukevat elinkeinoelämää ja 
työllisyyttä. Ne rakentavat 

koko ajan perustaa huomi-
selle.

On tärkeää, että markki-
najohtajuus julkisissa palve-
luissa säilyy kunnilla itsel-
lään. Oma työ on helposti 
valvottavissa. Se jättää vero-
rahat lähialueelle ja vahvis-
taa paikallisuutta. Se estää 
harmaata taloutta, kalliiksi 
käyvää monopolisoitumis-
ta ja verorahojen katoamis-
ta ulkomaille veroparatii-
seihin.  Ei ihme, että useat 
kunnat ovat viime aikoina 
palauttaneet ulkoistettuja 
palveluita takaisin omaksi 
työksi. Ulkoistetut palvelut 
ovat tulleet liian kalliiksi tai 
laatu ei ole vastannut odo-
tuksia.

Tällaisten terveisten ja 
virkistyneen mielen myötä 
palasimme sunnuntaina au-
rinkoiselle Pudasjärvelle. Oli 
mukava saada kuulla, että 
tekemämme työpanos kun-
nallisessa sektorissa on edel-
leen tärkeää ja moniarvoista.

Toivotamme yhdessä on-
nea tuleviin kunnallisvaa-
leihin niin entisille kuin 
uusillekin ehdokkaille ja ter-
vetuloa rohkeasti keskuste-
lemaan ja kuulemaan” ken-
tälle” ihmisten mielipiteitä 
nykyisestä päätöksenteosta.

Seppo Arvola 
JHL Pudasjärvi

Patikointiretkellä pienellä karhunkierroksella 
nähtiin Myllykosken kuohut.

Pudasjärven seurakunnan 
diakoniatyö aloitti ti 18.9. 
syksyn Ystävänkammari toi-
mintansa seurakuntatalon 
isossa salissa. Ensimmäiseen 
tapaamiseen oli kokoon-
tunut kolmisenkymmentä 
henkilöä. 

- Tämä Ystävänkamma-
ri on toiminut jo useamman 
vuoden ajan. Kokoonnum-
me aina tiistaisin klo 12 – 
13.30. Aluksi kahvittelem-
me, joka on vapaaehtoisella 
maksulla. Kahvin jälkeen on 
pieni hartaushetki ja erilais-
ta ohjelmaa. Ensimmäisen 
kerran teemana on menneen 
kesän kuulumiset ja tulevan 
syksyn tapahtumat, kertoi 
diakoni Leena Loukko.

Ystävänkammari on tar-
koitettu kaikille ihmisille 
jotka haluavat tutustua eri-
laisten persoonien kanssa 
ja osallistua esimerkiksi yh-

Ystävänkammari aloitti toimintansa

teisiin kädentaitotalkoisiin. 
Toimintaa kehitellään myös 
toiveiden

mukaan.
- Olemme olleet vakitui-

sia kävijöitä Ystävänkamma-
rissa jo kolmen vuoden ajan. 
Täällä tapaa muitakin talom-
me asukkaita, kun ei tahdo 

enää tulla naapurissa käy-
tyä, selvittivät Elvi ja Toivo 
Moilanen.

Viime vuoden Ystävän-
kammarin kävijämäärä oli 
keskimäärin 43 henkilöä / 
kerta.

Terttu Salmi

Kahvihetkellä alkoi syksyn ensimmäinen Ystävänkam-
maritapaaminen.

Mikko Korhonen on aloit-
tanut Vapo Oy:n hankinta-
esimiehenä Pohjois-Pohjan-
maan alueella. Hankinnan 
painopistealueena hänellä 
on Oulun ympäristö ja eri-
tyisesti Pudasjärvi. 

Korhonen on ollut Vapo 
Oy:n palveluksessa noin vii-
si vuotta. Koulutukseltaan 
hän on metsätalousinsinöö-
ri. Aiemmin hän toiminut 
puuvastaavana Seinäjoella. 

Hankittava puu on ener-
giapuu, jota saadaan pääasi-
assa nuorten metsien kun-
nostuskohteista. 

Hankinnan kohteita voi-
vat olla myös muut harven-
nusmetsät, josta saadaan 
energiapuuta. 

Pudasjärvi on Oulun seu-
dun kunnista puuvaltaisin. 

Mikko Korhonen hankintaesimieheksi 

Lisäksi työalueeseen kuuluu 
Oulun ympäristön kunnat ja 

Koillismaa sekä Puolanka ja 
Suomussalmi.

SEKALAISTA
Sinä nähty henkilö, joka veit 
pyörän realikirppiksen taka-
pihalta, palauta se heti vältty-
äksesi vakavammalta. Juhani 
Pähtilä.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Hempan hölökkä: pe 5.10. klo 18 Camping Jyrkkäkoskella.   Höl-
kätään, kävellään tai sauvakävellään kukin omaan tahtiinsa 1 tunti. 
Saunominen 2 e, vaihtovaatteet ja saunomisvälineet mukaan!
Maan korvessa -näyttely: su 17.9. - 7.10. saakka Pudikissa.
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.
Zumba Kurenalan koululla sunnuntaina 19-20.

Pudasjärven omaishoitajien ryhmä kokoontuu
ma 1.10 klo 11 srk:n talolla.
Vieraana Minna Kaltio Oulun Seudun Muistiyhdistyksestä ja 
Minna Hernberg Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:ltä.

Luvassa pientä syksyistä piristystä omaishoitajille!

Kahvi ja hedelmätarjoilu!
TERVETULOA KAIKKI MUKAAN.

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

Tilauksesta
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 28.9.

PUBISSA KARAOKEauki 00-03.30
Wintti

Lauantai 29.9.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 2 € sis. ep. Lippu 12 € sis. ep.

Yksityistilaisuus ravintolasalin 
puolella klo 23 saakka

DJ NOORA

Tanssiorkesteri 
Kari Isola ja Yön
Tähdet

Lippu 4 € sis. ep.

29.9 Crystal
Karaoke & disco Snapsibaarissa

PÄRJÄNKIEVARI PALVELEE

ENSI VIIKONLOPPUNA SEURAAVASTI

Perjantaina 28.9. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 -          HappyHour Legendassa 19-21
 -          illalla karaoke klo 21 alkaen
Lauantaina 29.9 klo 11-02 (keittiö 11-22)
 -          lasten olympialaiset klo 12 alkaen
 -          Fazer-karkkibingo klo 18
 -          HappyHour Legendassa klo 19-21
 -          Karaoke karkelot klo 21 alkaen
Sunnuntaina 30.09.klo 11-15

SyöteResort Caravanin
paikkavaraukset

0400 499 215

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

Tervetuloa viihtymään ja herkuttelemaan keittiömme maukkailla ruoka-annoksilla.
Muistithan että Pärjänkievari on myös tunnelmallinen paikka pikkujouluille. 
Parhaat ajankohdat varataan nyt, varaathan omasi ajoissa.

Hotelli Kurenkoskessa esiin-
tyy lauantaina 29. syyskuu-
ta Kari Isola ja Yön Tähdet 
orkesteri. Nuoresta iästään 
huolimatta Karia voidaan 
kutsua pitkänlinjan muusi-
koksi. Hän aloitti keikkailun 
jo 12-vuotiaana isänsä tans-
siorkesterissa. Siitä asti hom-
ma on ollut Karille selvää. 
Musiikki on työ, harrastus ja 
elämäntapa.

Kari Isola on kiertänyt 
oman orkesterin kanssa suo-
men tanssipaikkoja jo toista 
vuosikymmentä. Yhteistyö 
Yön Tähdet orkesterin kans-
sa alkoi tammikuusta 2005. 
Karin esiintymisestä huokuu 
hänelle luonteenomainen 
nöyryys, varmuus ja musii-
kin tekemisen ilo. Kari Isola 
ja Yön Tähdet esittävät tinki-
mätöntä, takuuvarmaa tans-

Elämäntapana yleisön 
viihdyttäminen

simusiikkia. Keikoilta tulee 
poikkeuksetta positiivista 
palautetta miehen uskomat-
tomasta äänestä ja harmoni-
kan soittotaidosta.

Terttu Salmi

Kari Isola

Hotelli Iso-Syötteellä viih-
dyttää syyskuun viimeise-
nä lauantaina pitkän linjan 
Tanssiyhtye Crystal. Rum-
pali Tarmo Huovinen, basis-
ti Janne Kiuttu ja kosketin-
soittaja Kari Korhonen ovat 
päätoimisia tanssimuusikoi-
ta, jotka tekevät keikkaa lä-
hinnä Pohjois-Suomen alu-
eella sekä laivoilla. 

Yhtye perustettiin alku-
vuodesta 1997 ja ensimmäi-
set keikat soitettiin jo saman 
vuoden pääsiäisenä. Lähtö-
kohtana ja päämääränä po-
jilla oli hyvät melodiset kap-
paleet ja tanssittavat rytmit. 
Tätä samaa linjausta on vaa-
littu alkuajoista lähtien.

Ohjelmisto koostuu uu-
sista ja unhoon painuneis-
ta hienoista tanssisävelmistä 
menneiltä vuosilta viiden-
toista vuoden nuottiarkis-
tojen ja kymmenien kuun-

Tanssiyhtye Crystal 
viisitoista vuotta 
tanssimusiikin tiellä

neltujen levyjen jälkeen. 
Mausteena on uusia sovituk-
sia vanhoista ikivihreistä.

Terttu Salmi

Kari Korhonen, Tarmo 
Huovinen ja Janne Kiut-
tu ovat viihdyttänyt tanssi-
kansaa jo 15 vuoden ajan 
Tanssiyhtye Crystal-nimel-
lä.

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

PERJANTAINA & 
LAUANTAINA

Yökerhossa

DJ Andy FTERVETU
LO

A
!

Ruskaviikonlopun lauantai-
na Raisa-husky johdatti pa-
rikymmentä reipasta retkei-
lijää Iso-Syötteen huipulla 
syksyn saloihin. Raisa-hus-
kyn kanssa retkeä opasti-
vat Metsähallituksen oppaat 
Kaisu Mankinen ja Kaisa 
Klemettilä. Retkeläiset saivat 
silitellä Raisan pörhistyvää 
talviturkkia, mutta yhdes-
sä pohdittiin myös ruskan 
syntymistä ja luonnon val-
mistautumista talvea varten. 
Raisa johdatti retkiväen aina 
huipulle asti, josta avautui-
vat komeat maisemat Syöt-
teen alueelle. Pääosin lapsis-
ta koostuva retkiseurue oppi 
uutta myös kansallispuis-
tosta ja komean vaaramaise-
mamme synnystä. Lopuksi 

Raisa-huskyn
ruskaretki

kaikki halukkaat saivat an-
taa Raisalle herkkupaloja. 
Raisa oli otettu saamastaan 
huomiosta ja lupaili lähteä 
uudestaankin opastamaan 
halukkaita lenkkipoluilleen. 

Seuraavan kerran Rai-
sa-huskyn luontopolku jär-
jestetään lauantaina 13.10. 
Syksyn aikaa ja taikaa–ta-
pahtuman yhteydessä. Lisä-
tietoa tapahtumasta löytyy 
Syötteen luontokeskuksen 
Internet-sivuilta www.luon-
toon.fi/syote

Myös Syötteen luonto-
keskuksella oli viikonlopun 
aikana hulinaa ja mukava 
tapahtumaviikonlopun tun-
nelma. Luontokeskus on 
avoinna päivittäin klo 10-17.  
(km)

Raisa-husky, emäntä Kaisu Mankinen ja luontoretkellä 
olevia lapsia.  
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Oikaisu:
Viime viikon lehdessä 19.9 julkaisimme kuntavaaliehdokkaiden nimet. Kokoomuksen listalta puuttui 
Pirkko Kokon nimi. Julkaisemme Kokoomuksen listan uudelleen täydennettynä:
Ekdahl Aune yrittäjä, Huhtamäki Helena yrittäjä, Kokko Antero yrittäjä/eläkeläinen, Kokko Pirkko erik.
lab.hoitaja/eläkeläinen,  Niemitalo Antti yrittäjä sit, Niemitalo Pekka yrittäjä/eläkeläinen sit. , Kujansuu 
Ritva perushoitaja, pääluottamusmies sit., Särkelä Elena opiskelija, perheenäiti sit., Särkelä Markus yrit-
täjä sit. ja Törrö Marja-Leena rehtori sit. 
Toimitus

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

Kaupungin irtaimiston  
huutokauppa
Pudasjärven kaupunki huutokauppaa kaupungille tar-
peettomaksi jäänyttä tavaraa 27.9.2012 klo 10 alkaen 
teknisen toimen hallin takapihalla osoitteessa Teollisuus-
tie 10. 
Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö  
Kari Rissanen, puh. 0400 389 973 PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

Iso-Syötteen Matkailuyhdistys ry:n

syyskokous
on ma 1.10.2012 klo 15.00
Hotelli Iso-Syöte.

Tervetuloa!

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hirvipalaveri!
Perinteinen hirvipalaveri 

perjantaina 28.9.2012 klo 18.00 
Kansalaisopiston juhlasalissa.

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys

Salibandyharjoitukset
jatkuvat Rimminkankaan koululla. 
Harjoitukset ovat ma klo 17:30-19,
pe klo 17:30-19 ja su klo 11-13. 
Pelaajien ja huoltajien ensimmäinen kokoontuminen 
on Rimminkankaan koulun salissa pe 28.9. klo 17:30. 
Asioina joukkueiden salivuorot ja uudet joukkueet
(-99/-00, -01/-02, -03/-05).
Tervetuloa vanhat ja uudet pelaajat sekä huoltajat!

Vesa Anttila
Salibandy Pudasjärvi ry. 

Pudasjärven kirjastossa
3.10.2012 klo 10.00

(kesto 25min)

Nukketeatteri Akseli Klonk 
esittää toiminnallisen
hauskan itsepäisyys

näytelmän

Tät-tät-tää sanoi
prinsessoista ruusuisimman 

polkupyöräää

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Lukupiiri kirjastossa
9.10.2012 klo 17.30

Aiheena
Katharina Hagenan kirja

Omenansiementen maku

Tervetuloa kaikki vanhat ja 
uudet jäsenet!

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

Vielä ehtii!
Maakuntakaavan ensimmäi-
sen luonnosvaiheen kuule-
minen päättyy to 27.9.2012. 

Pudasjärveä koskevat 
noin 8500 ha suoalueet on 
menossa suojeluun. Kaikille 
asianosaisille on Maakunta-
liiton toimesta lähetetty kir-
je karttaliitteineen.

Metsänomistajien on 
syytä kiinnittää huomio-
ta SL1 ja LUO1 merkintöi-
hin jotka koskettavat metsä-
taloutta.

Hyviäkin suojelukohtei-
ta sisältyy pinta-alaan, mutta 
myös metsämaita on vahin-
gossa joutunut kaavamer-
kinnän alle. Näihin kannat-
taa puuttua maakuntakaavan 
tässä vaiheessa.

Tarvittavia lisätietoja saa 
Metsänhoitoyhdistyksestä. 

Maakuntakaavan 
luonnosvaiheen 

kuuleminen
päättymässä

Teemme Teatteriretken Ouluun
Näytelmään Kahden suhde yhteen 

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

Pudasjärven Näyttämö ry

  Diabeetikoiden
  silmänpohjakuvaukset   
  Pudasjärvellä

  Pudasjärveläisten diabeetikoiden silmän  
  pohjakuvaukset kuvataan Oys:n
  liikkuvassa silmätutkimusyksikössä
  6.- 14.11. 2012
terveyskeskuksen pihalla,  Kurentien puolella.

Kuvauksia suositellaan aina diabeteksen toteamisen jälkeen ja 
seurantakuvaukset on ohjelmoitu aikaisemmin Oys:n
järjestämässä kuvauksissa käyneille 1-3 vuoden välein.  

Ajanvaraukset ja tiedustelut diabeteshoitajalta
9.10 klo 8-11.00 ja 16.10. klo 13-15.00, puh 040 760 4918.

Kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!

tällä kupongilla

10€Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 
90900 Kiiminki
Puh. (08) 220062
fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

alennus hA/PA
määräaikaiskatsastuksesta

Yksi tarjous/katsastus

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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