
Ke 21.11. klo 18  

Kansalaisopiston konsertti  

Esiintyjinä muskarit ja opiston soi-

tonopiskelijat. Paikka: Kuivaniemen 

koulu. Järjestäjä: Ii-instituutti/Iin 

kansalaisopisto p. 050 3950 389 

To 22.11. klo 18  

Kansalaisopiston konsertti 

Esiintyjinä muskarit ja opiston soi-

tonopiskelijat. Paikka: Nättepori, 

Auditorio.Järjestäjä: Ii-instituutti/Iin 

kansalaisopisto p. 050 3950 389 

 

pe 23.11.2012 klo 16 - 20 

la 24.11.2012 klo 10 - 18 

su 25.11.2012 klo 10 - 18  

Joulukirpputori Vanhan  

Simunan pirtissä  

Paikka: Yläkatu 13. Lisätietoja: Auli 

Mattinen-Drees & Horst Drees,  

p. 040 5050 375  

Pe 23.11. klo 18  

Iin joulunavaus 

Perinteinen koko perheen tapahtuma. 

Joululauluja Iin Laulupelimannien 

johdolla, Aseman koulun tiernapojat 

ja joulupukin vierailu sekä talutusrat-

sastusta. Museokahvila Huilinki 

avoinna. Paikka: Huilingin tapahtu-

ma-alue. Järjestäjät: Iin Laulupeli-

mannit p. 040 721 7987 ja Tmi Savot-

ta p. 050 514 3116. 

La 24.11. klo 10-16  

Iin Joulumyyjäiset 

Perinteiset joulumyyjäiset. Paikka: 

Iin Työväentalo. Järjestäjä: Iin Ha-

minan vanhempainyhdistys  

p. 0400 338 838.  

La 24.11. klo 12-16  

Kuivaniemen joulunavaus 

Koko perheen tapahtuma, torimyyn-

tiä ja hyvän tuulen tontun valinta. 

Paikka: Kahvila Näpsäkkä. Järjestä-

jä: Iin työnhakijat ry  

p. 040 151 4553  

 
 

Ti 27.11. klo 17  

Äitien askarteluilta 

Paikka: Iin seurakuntatalo, alakerta. 

Järjestäjä: Iin seurakunta  

p. 040 8478 936 

Ke 28.11. klo 19  

Joulukonsertti 

Juhani Alakärpän laulunopiskelijat 

konsertoivat. Paikka: Iin kirkko. 

Säestys Markku Jaakkola urut ja 

Teija Malkakorpi piano. Vapaaehtoi-

nen ohjelmamaksu 5 euroa. Tuotto 

menee Iin kirkon diakoniatyön kautta 

vähävaraisille perheille.  

To 29.11. klo 19 

Kirkkokonsertti  

Paikka: Kuivaniemen kirkko  

Veitsiluodon kuoro Kemin seurakun-

nasta, johtajana Eeva Kuha. Järjestä-

jä: Iin seurakunta p. 040 867 6976 

To 29.11. klo 17-19  

Asemankoulun  

joulumyyjäiset 

Myytävänä käsitöitä, joululeivonnai-

sia, lahjoja pukinkonttiin. Kahvio, 

arpajaiset, tiernapojat. Paikka: Iin 

Aseman koulu. Järjestäjä: Iin Aseman 

koulu p. 050 3388 902. 

La 1.12. klo 10-13  

Olhavan joulutapahtuma 

Joulutapahtuma ja -myyjäiset. Ohjel-

massa arvontaa, joulukaraoke ym. 

Paikka: Olhavan koulu. Järjestäjät: 

Olhavan koulun vanhempainyhdistys 

ja porinapiiri p. 0400 192 142. 

 

Ti 4.12. klo 18  

Iin Taidekoulun konsertti 

Esiintyjinä Taidekoulun soitonopiske-

lijat, mukana myös laulustudion 

opiskelijoita ja tanssiryhmä.  

Paikka: Nättepori, Auditorio.  

Järjestäjä: Ii-instituutti/ 

Iin kansalaisopisto p. 050 3950 389 

 

 

La 8.12. klo 10-16  

Kuivaniemen  

joulumarkkinat 

Markkinamyyntiä, ohjelmaa ym. 

Paikka: Kuivaniemen nuorisoseuran-

talo. Järjestäjä: Kuivaniemen Nuori-

soseura ry p. 044 209 4496. 

La 8.12. klo 13  

Suomalaisen musiikin  

päivän konsertti 

Yhteislaulutilaisuus. Liput 5€ lapset 

vanhempien seurassa ilmaiseksi. 

Paikka: Nättepori, Auditorio. Järjes-

täjä: Pohjois-Pohjanmaan Kansan-

musiikkiyhdistys ry p. 040 721 7987 

Su 9.12. klo 17  

Ylirannan ratsutilan  

joulushow 

Hevosaiheisia esityksiä. Koko perheen 

tapahtuma, tarjotaan glögiä ja pipa-

reita. Paikka: Ylirannan ratsutila. 

Järjestäjä: Iin Hevosharrastajat ry p. 

0400 806 377.  

Su 9.12. klo 14-16  

Pelimannien joulukonsertti 

Kuivaniemen ja Simon pelimannien 

perinteinen joulukonsertti. Esityksiä 

ja yhteislaulua. Liput 5€ sis. Torttu-

kahvit. Lapset ja sotaveteraanit 

ilmaiseksi. Paikka: Kuivaniemen 

Aseman liikuntahalli. Järjestävät: 

Kuivaniemen ja Simon pelimannit p. 

0400 700 681 

Ti 11.12. klo 9.30-10  

Joulukuun satutuokio  

Luvassa joulun tunnelmaan virittäy-

tymistä jouluisten tarinoiden parissa. 

Paikka: Kuivaniemen kirjasto. Lisä-

tietoa: Iin pääkirjasto  

p. 050 3950 385. 

Ke 12.12. klo 18 Joululaulu-

jen yhteislaulutilaisuus 

Paikka: Museokahvila Huilinki. 

Ohjelma 5€ lapset vanhempien  

mukana ilmaiseksi. 

Järjestäjä: Iin Laulupelimannit  

p. 040 721 7987 

Ke 12.12. klo 22 Kuluje  

Ölövinä Pökisä jouluinen 

loppuhuipennus  

Koko perheen tapahtuma. Koripalloa, 

urheiluseurojen toiminnan esittelyä, 

Inbody-mittausta, yllätyksellistä 

ohjelmaa. Muuta: pukeudu sisäliikun-

takamppeisiin. Paikka: Valtarin 

koulu. Järjestäjä:  

Ii-instituutti Liikunta-, tapahtumat– 

ja nuorisotyö p. 050 3950 305 ja   

p. 050 3950 392.  

To 13.12. klo 9.30-10  

Joulukuun satutuokio  

Luvassa joulun tunnelmaan virittäy-

tymistä jouluisten tarinoiden parissa. 

Paikka: Iin kirjasto.  

Lisätietoa: Iin pääkirjasto  

p. 050 3950 385. 

Pe 14.12. klo 9.30  

Lasten adventtikirkko  

Paikka: Iin kirkko, Puistotie 2.  

Järjestäjä: Iin Seurakunta  

p. 040 777 6959 

Su 16.12. klo 12  

Lasten kauneimmat  

joululaulut 

Tilaisuuden jälkeen joulukahvit ja -

mehut sekä joulupukin vierailu Iin 

seurakuntatalolla. Paikka: Iin kirkko. 

Järjestäjä: Iin seurakunta  

p. 040 8478 936 

Su 16.12. klo 14  

Kauneimmat joululaulut  

Paikka: Väli-Olhavan seurakuntatalo. 

Järjestäjä: Iin seurakunta  

p. 040 848 0078  

 

Su 16.12. klo 18  

Kauneimmat joululaulut  

Paikka: Kuivaniemen kirkko.  

Järjestäjä: Iin seurakunta  

p. 040 848 0078 

 

 

  
 

Su 16.12. klo 18  

Kauneimmat joululaulut 

Paikka: Iin kirkko.  

Järjestäjä: Iin Seurakunta  

p. 040 737 6990 

Ti 18.12. klo 18  

Kauneimmat joululaulut  

Paikka: Oijärven kyläkirkko. Järjes-

täjä: Iin seurakunta p. 040 848 0078  

Ke 19.12. klo 19  

Kauneimmat joululaulut 

Paikka: Iin kirkko. Järjestäjä: Iin 

Seurakunta p. 040 737 6990 

 

Pe 21.12. klo 19 

Iin Mieslaulajat ja laulusolis-

tit joulukonsertti 

Paikka: Iin kirkko. Järjestäjä: Iin 

Mieslaulajat p. 044 208 1622 

 

JOULUNAIKA  

Ma 24.12. klo 12 Jouluaaton hartaus 

ja messu Oijärven kyläkirkko.  

Ma 24.12. klo 14 Jouluaaton hartaus  

on Kuivaniemen hautausmaalla.  

Ma 24.12. klo 15 Jouluaaton hartaus 

Iin kirkko.   

Ma 24.12. klo 23 Jouluyön messu  

Iin kirkko.   

Ti 25.12. klo 8 Joulukirkko  

Kuivaniemen kirkko   

Ti 25.12. klo 10 Joulupäivän  

sanajumalanpalvelus  

Väli-Olhavan seurakuntatalo.  

Lisätietoa: Iin seurakunta  

p. 040 848 0078  

Järjestäjät  

toivottavat  

kaikille  

rauhallista  

joulua! 

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN IILÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN 

PUDASJÄRVI –LEHDEN TEEMANUMERO  47/2012 
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Pudasjärvi

Tuomion aika

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

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

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

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

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

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

mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 49,05 €

Hinta sisältää alv 9%.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 328 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Pudasjärven kirkossa järjestetään sunnun-
taina 2.12. Pudasjärven Sotaveteraaniväes-
tön Hoosianna –konsertti. Pudasjärviset yh-
distykset ja yritykset on haastettu mukaan 
tukikonserttiin Pudasjärven Sotaveteraani-
en kotona asumisen tukemiseksi. Jokainen 
konserttiin tuleva tukee myös omalta osal-
taan tätä hyvin tärkeää, sotiemme veteraa-
nien hyväksi koituvaa asiaa, ostamalla kym-
menen euron ohjelmalehtisen kirkon ovelta.

Konsertissa esiintyvät baritoni Hannu 
Niemelä, pianisti Markus Vaara, Pudasjär-
ven seurakunnan kirkkokuoro Jukka Jaakko-
lan johdolla, sekä Sari Hukari esittää kante-
lemusiikkia.

Konsertin jälkeen tarjotaan perinteisesti 
kahvit seurakuntakodilla. Konserttiin saapu-
valle veteraaniväestölle ja muille kyytiä tar-
vitseville ikäihmisille järjestetään ilmaiset 
kuljetukset ympäri pitäjää.

Me kaikki jälkipolvet olemme kiitollisuu-
den velassa tästä itsenäisestä isänmaastam-
me sekä kotikunnastamme ja yrittäkääm-
me tällä tapahtumalla antaa tukemme niille 
vanhuksille, jotka ovat omalla terveydellään 
meille rauhan lunastaneet.

Terttu Salmi

Joulukonsertti Pudasjärven 
Sotaveteraanien hyväksi

Kirkkovuosi lähestyy loppuaan. Ensi sunnuntaina vietetään 
tuomiosunnuntaita, toiselta nimeltään Kristuksen kuninkuu-
den sunnuntaita. Raamatusta voimme lukea siitä, kuinka ai-
kojen lopussa kaikki joutuvat Kristuksen eteen tuomiolle. 
Usein me jaamme näitä ”viimeisiä tuomioita” myös täällä 
maan päällä. Arvioimme toisia kristittyjä ja mittaamme hei-
dän uskoaan. Mutta jos otamme Raamatun sanan todesta, 
meidän ei tulisi ryhtyä tällaiseen. Matteuksen evankeliumin 
7. luvussa Kristuksen itse sanoo näin: ”Älkää tuomitko, et-
tei teitä tuomittaisi; sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä 
teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mi-
tataan.”  Tuomiosunnuntain evankeliumin mukaan tuomion 
peruste on se, kuinka olemme suhtautuneet lähimmäisiim-
me. Jos alamme heitä tuomitsemaan, niin me alamme pitää 
itseämme jumalana. Tässä maailmassa ei kukaan voi vetää 
rajaviivaa pahojen ja hyvien väliin. Sen voi tehdä vain Kris-
tus itse. 

Tuomiolla ollessamme meillä itsellä ei ole mitään omia 
ansioita, joihin voisimme vedota. Vain Kristus voi armos-
saan meidät pelastaa. Herra, syntiesi sovittaja ja maailman 
vapahtaja vapauttaa sinut ikuiseen iloon.  Tähän Jumalan ar-
moon me turvaudumme tässä ajassa ja myös kerran viimei-
senä päivänä.  

155: 5
Käy, Vapahtaja, avuksi, tuo turva haavoistasi!
Tallella pidä nimeni elämänkirjassasi.
Myös minut, Jeesus, lunastit ja kaikki synnit sovitit,
saan ansioosi luottaa, saan ansioosi luottaa.

Keijo Piirainen

Lamminkangas Matias, 
Niemelä Jasmin, 
Sallinen Hanna, 
Puurunen Juho, 
Varpu Joonas.

Pudasjärven lukion 
syksyn 2012 ylioppilaat:

PUDASJÄRVI -lehti
onnittelee 

uusia ylioppilaita!

Kultahääpäivä
onnittelut

Kyllikki ja Jaakko 
Pirille 20.11.

Terttu, Pentti, Teemu ja 
Janne

Esa ja Suvi

Messu seurakuntako-
dissa su 25.11. klo 10, 
Juha Kukkurainen, Kim-
mo Helomaa, Jukka Jaak-
kola.
Messu Puhoksen kylä-
talossa su 25.11. klo 13, 
Kimmo Helomaa, Jouni 
Kärki

Pyhäkoulu seurakuntako-
dissa su 24.11. klo 12.
Kirpputori  keskiviikkoi-
sin (Pappilantie 7 A) klo 
10-13. 
Ystävän kammari  tiistai-
na 27.11. klo 12-13.30 seu-
rakuntakodissa.
Sauvakävelyilta ti 27.11. 
klo 18-19.30, kokoontumi-
nen kirpparille (Pappilan-
tie 7 A)
Kuorot: Vox Margarita ke 
21.11. klo 18,  lapsikuoro to 
22.11. klo 17,  nuorisokuoro 
to 22.11.klo 16, kirkkokuo-
ro to 22.11. klo 18.
Varhaisnuorten kerhot:
Puuhakerho 6-9v. seura-
kuntatalolla Rönössä tors-
taisin klo 17-18.30.
Puuhakerho 6-12v. Livon 

koululla tiistaisin klo 17-
18.30.
Puuhakerho 6-12v. Kipi-
nän koululla torstaisin klo 
18-19.30.
Partiot: Pudasjärven Mesi-
kämmenet partiolippukun-
ta kaipailee lisää jäseniä 
riveihinsä. Kaikki ikäkau-
siryhmät ottavat enem-
män kuin mielellään uu-
sia partiolaisia mukaan. 
Sudenpennut (7-9v.) kes-
kiviikkoisin klo 17-18 seu-
rakuntatalon nuorisosalis-
sa. Seikkailijat (10-12v.) ja 
Tarpojat (12-15v.)  keski-
viikkoisin klo 18-19 seu-
rakuntatalon nuorisosalis-
sa. Lisätietoja kerhoista ja 
partiosta Tiinalta (040-571 
4636, tiina.inkeroinen@evl.

fi) Tutustu myös sivuun 
www.partio.fi.
Lapsiparkki perjantaisin 
klo 9.30 – 12 seurakunta-
kodissa. Parkkiin voi tul-
la kolme kertaa peräk-
käin. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 08-
8823100, ennakkoon ote-
taan 10  lasta.
Perhekerhot:  Perheker-
ho seurakuntakodissa ke 
21.11.  ja to 22.11. klo 10-
13. Perhekerho lapsiper-
heille Korpisen kylätalossa 
ke 21.11. ja ke 28.11.klo 10-
13 ja perhekerho Petäjärin-
teen kylätalossa ma 26.11. 
klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Myy-
jäiset ja seurat Jongun La-
taamossa la 24.11. klo 19 

(Eero Illikainen). Lähe-
tysseurat: Aittojärvellä 
Maija-Liisa ja Pekka Leh-
dolla ke 21.11. klo 19, Yli-
Livolla kylätalo Petäjä-
rinteessä to 22.11. klo 19, 
Sarakylän kappelissa pe 
23.11. klo 19, Hirvakos-
kella Leena Tolkkisella la 
24.11. klo 18, Livolla Soi-
le ja Pekka Törmäsellä 
su 25.11. klo 12 ja Kure-
nalla seurakuntakodissa 
su 25.11. klo 17. (Martti 
Lahtinen, Seppo Paaso).
Kastettu: Joona Jasper 
Ervasti.
Haudattu: Sirkka Liisa 
Haarahiltunen 61 v.

Pudasjärven 
Mesikämmenet 

partiolippukunta 
kaipailee lisää jäseniä 

riveihinsä
Kaikki ikäkausiryhmät ottavat enemmän kuin mie-

lellään uusia partiolaisia mukaan. 

Sudenpennut (7-9v.) keskiviikkoisin klo 17-18 seu-
rakuntatalon nuorisosalissa. Seikkailijat (10-12v.) ja 
Tarpojat (12-15v.)  keskiviikkoisin klo 18-19 seura-

kuntatalon nuorisosalissa. 

Lisätietoja kerhoista ja partiosta 
Tiinalta (040-571 4636, tiina.inkeroinen@evl.fi) 

Tutustu myös sivuun www.partio.fi.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Omistatko metsää? 
Hoidetaan metsä tuottamaan!

Metsänhoito on tuottava sijoitus tulevaisuuteen. L&T Biowatti on 
erikoistunut nuorten metsien ja ensiharvennusmetsien hoitoon. 
Harvennamme metsiä ja ostamme samalla energia-, kuitu- 
ja tukkipuuta pysty- ja hankintakaupalla.

Tilaa ilmainen metsätilakäynti sinua palvelevalta L&T Biowatin 
paikalliselta metsäpalveluasiantuntijalta osoitteessa: www.biowatti.fi  
> hae kuntasi metsäpalveluasiantuntija

Puusta puhdasta energiaa
www.biowatti.fi 
p. 010 4608

Puusta puhdasta energiaa
www.biowatti.fi
p. 010 4608

              Omistatko metsää?
     Hoidetaan metsä tuottamaan!

Metsänhoito on tuottava sijoitus tulevaisuuteen. L&T Biowatti on 

erikoistunut nuorten metsien ja ensiharvennusmetsien hoitoon. 

Harvennnamme metsiä ja ostamme samalla energia-, kuitu- ja    

tukkipuuta pysty- ja hankintakaupalla.

Metsäpalveluasiantuntijamme:

Matti Perttunen 050-313 0781
- Pudasjärvi ja Taivalkoski

Jarkko Hokkanen 050- 599 8465
- Ii, Yli-ii ja Ranua

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

MAHTAVA TARJOUS!
Nyt Joulukortit
10kpl VAIN 1€

•	Hieronnat
•	Nikamakäsittelyt
•	 Käsi-,	selkä-,	niska-,	
	 hartiaseudun-	sekä
	 iskiasvaivat
HIEROJA KAUKO YLIPORTIMO

Juhontie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. 040 501 6189

•	Hermopinteiden	avaus
•	 Jäsenkorjaukset	
•	 Ym.

www.hierojayliportimo.comTervetuloa kotimaiselle 
katsastusasemalle

Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar), 90900 Kiiminki. 
Puh. (08) 220 062, fax (08) 816 9700. AVOINNA: ma–pe 9–17

50 €

KOKO 
KATSASTUS

Tarjous voimassa 21.–23.11.
1 tarjous / katsastus

Joulutorttukahvit 
ke-pe ja perjantaina 

makkaratarjoilu!
1 tarjous /katsastus  ha/pa

Tuotteet:
-  Elintarvikkeet: 
 Arla Ingman -tuotteet, Myllyn Paras  
 ja Vaasan paistovalmiit kahvileivät,   
 piiraat ja pasteijat.  Aaria-mausteet.   
 Veljekset Rönkä tuotteet.
-  Bruder ja Siku maatalousaiheiset 

 leikkikalut
-  Vaatepesuaineet
-  Maitotilan erikoispesuaineet
- Työvaatteet ja jalkineet
-  Maataloustarvikkeet
-  Maaseutuaiheista lahjatavaraa.

Paistovalmiit joulutortut 
saapuneet!

Pudasjärven kaupunki jär-
jesti torstaina 15.11. Oulus-
sa Kestävä hirsirakentami-
nen -seminaarin, joka  tarjoili 
ajankohtaista tietoa ja tutki-
mustuloksia hirsirakentami-
sen ekologisuudesta ja vaiku-
tuksista asumisterveyteen ja 
-tyytyväisyyteen. Tapahtuma 
kokosi noin 100 henkeä, jotka 
olivat hirsitaloteollisuuden 
asiantuntijoita, rakentajia, ra-
kennuttajia, kehittäjiä, arkki-
tehteja ja yrittäjiä. Tilaisuus 
oli samalla Pudasjärvellä to-
teutetun Hirsikorttelihank-
keen loppuseminaari ja sen 
tulosten julkistamistilaisuus.

Kolme vuotta kestänyt 
hirsikorttelihanke on osak-
seen laajalti huomiota. Pu-
dasjärven kaupungin kehit-
tämisjohtaja Mikko Kälkäjään 
on otettu yhteyttä kunnis-
ta eri puolilta Suomea. Koke-
mukset hirren käyttämises-
tä julkisessa rakentamisessa 
kiinnostavat. Hanketta on esi-
telty useissa Euroopan mais-
sa sekä mm. Chilessä ja Ja-
panissa. Karhukunnaalla on 
käynyt hankkeen aikana usei-
ta kotimaisia ja ulkomaisia 
delegaatioita tutustumassa 
hirsirakennuksiin. 

-Nyt päättymässä oleva-
hirsikorttelihanke on hyvä 
esimerkki mitä hankerahalla 
voidaan saada aikaan.  Hanke 

kokosi yhteen laajan joukon 
hirsirakentamisesta huolta 
kantavia tahoja muun muas-
sa Oulun Yliopiston, Valtion 
Teknisen tutkimuskeskuk-
sen, Terveyden ja hyvinvoin-
tialan laitoksen, sekä Suomen 
Hirsiteollisuus ry:n, tote-
si avauspuheessaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja 
Eero Oinas-Panuma. 

-Pudasjärven aktiivisen 
toiminnan myötä hirsimate-
riaalin käyttäminen julkises-
sa rakentamisessa on noussut 
positiivisesti esille. Hankkeen 
myötä olemme tässä suhtees-
sa edelläkävijöitä koko Suo-
messa. Iijoen sillankorvassa 
Karhukunnaalla työskentelee 
ajanmukaisissa terveissä hir-
sirakennuksissa pian noin 50 
Pudasjärven luonnonvaroi-
hin pohjautuvaa alan ammat-
tilaista, päätoimijoina Metsä-
hallitus ja Metsäkeskus. 

-Nämä käytännön esimer-
kit todistavat, että hyvällä yh-
teistyöllä saadaan käytännön 
läheisiä ja alueen elinvoimaa 
tukevia tuloksia aikaan.  Jo 
tässä vaiheessa voidaan to-
deta, että kokemukset hirren 
käyttämisestä julkisessa ra-
kentamisessa kiinnostavat. 
Yhteydenottoja on tullut eri 
puolilta Suomea. Uskomme 
että hankkeen tulokset aut-
tavat osaltaan hirsitoimialaa 

kehittämään tuotteitaan niin, 
että ne avaavat uusia käyttö-
kohteita niin kotimaassa kuin 
vientimaissakin. Hirsimate-
riaalin monet vahvuudet tu-
levat tämän päivän tulosten 
julkistamisen myötä kaikkien 
nähtäville ja osoittavat kiis-
tatta sen, että meidän suoma-
laisten kannattaa olla ylpeitä 
ainutlaatuisesta raaka-ainees-
tamme ja siihen liittyvästä 
osaamisestamme, totesi Oi-
nas-Panuma.

Hirsikorttelihankkeen tu-
loksena on syntynyt kaksi 
hanketta koskevaa julkaisua. 
Toinen niistä on VTT-techno-
logy-sarjassa julkaistu tutki-
mus hirsirakennuksen koko 
elinkaaren aikaisista ympäris-
tövaikutuksista. Tutkimuk-
sessa on käytetty Hirsikort-
telihankkeessa kerättyä tietoa 
rakentamisen ympäristövai-
kutuksista. Tutkimuksessa on 
selvitetty skenaariolaskelmil-
la sitä, miten rakentamisen ai-
kainen ekologisuus voitaisiin 
ottaa huomioon rakennuksen 
energiatehokkuuslaskelmis-
sa. Tulosten mukaan hirsitalo 
pärjää hyvin ekologisuudes-
sa vertailtaessa koko elinkaa-
ren aikaista energiankulutus-
ta. Tutkimus esiteltiin 15.11. 
Oulussa. 

Toinen hirsikorttelihank-
keen tuottama julkaisu on 

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) tutkimus hir-
sitaloasukkaiden asumister-
veydestä ja -tyytyväisyydes-
tä. Tutkimuksessa selvitettiin 
muun muassa hirsitaloasuk-
kaiden tyytyväisyyttä sisäil-
man laatuun, sekä asukkai-
den yleistä terveydentilaa. 
Vertailukohteina käytettiin 
puurunkoisissa taloissa ja ki-
vitaloissa asuvia. Tutkimuk-
sen mukaan hirsitaloissa 
asuvat ovat neljä kertaa to-
dennäköisemmin tyytyväisiä 
sisäilman laatuun kuin puu-
runkotaloissa asuvat ja kuu-
si kertaa todennäköisemmin 
tyytyväisiä kuin kivitalois-
sa asuvat. Myös asukkaiden 
yleinen terveydentila oli hir-
sitaloissa asuvilla selkeästi 
parempi, kuin muissa talois-
sa asuvilla. Myös tämä tut-
kimus julkaistiin ja esiteltiin 
15.11. Oulussa. 

Tilaisuuden veti arkki-
tehti, professori Jouni Koi-
so-Kanttila Oulun Yliopis-
tolta. Hirsikorttelihankkeen 
loppuraportin esitteli arkki-
tehti Matti Alasaarela. Tilai-
suudessa oli myös mukavasti 
keskustelua ja yleisön joukos-
ta esitettiin useitakin asian-
tuntevia puheenvuoroja. 

Heimo Turunen

Hirsikorttelihanke vauhdittamassa 
hirsirakentamisen lisääntymistä

Etummaisena istuva arkkitehti, tekniikan tohtori Markku 
Karjalainen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi vakuut-
tavasti myönteisistä näkymistä hirsirakentamisen sekä 
myös puurakentamisen lisääntymisestä Suomessa. Minis-
teriössä oli asetettu tavoitteeksi, että nykyisen yhden pro-

sentin sijaan tulevaisuudessa 10 prosenttia kerrostaloista 
rakennettaisiin puusta.  Etupenkissä arkkitehti professori 
Jouni Koiso-Kanttila Oulun Yliopistosta, kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila ja kaupunginvaltuuston puheenjohta-
ja Eero Oinas-Panuma. 
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Oulun – ja Lapinläänin Au-
tokouluyhdistys ry juhli 
60-vuotista taivaltaan Hotel-
li Iso-Syötteellä lauantaina 
10.11. Hotelli ravintola Pa-
noraama tarjosi juhlallemme 
tunnelmalliset puitteet joi-
ta täydensimme muutamilla 
muistoilla matkan varrelta. 
Yhdistyksemme omisti ai-
emmin vanhan kansakoulun 
Oula-tuvan Kuusamossa ja 
siellä olleita tauluja ja esinei-
tä otimme matkaan juhlaam-
me. Näihin liittyviä tarinoi-
ta/muistoja kävimme läpi 
iltajuhlan yhteydessä.

Juhlaväki koostui yh-
distyksemme nykyisistä jä-
senistä, yhdistyksemme 
veteraaneista ja yhteistyö-
kumppaneista. Mukaan on-
nittelemaan yhdistystämme 
oli saapunut myös Pudas-
järven kaupungin edustaja-
na virkavapaalla oleva tek-
ninen johtaja Ritva Kinnula, 
Liikenteenturvallisuusviras-
to Trafin yksikön päällikkö 
Kari Hakuli, Suomen Auto-
koululiiton puheenjohtaja 
Jarmo Jokilampi ja Ajovar-
ma Oy:n Kyösti Tervo. 

Puheenjohtaja Kari Myl-
lylahden avauspuheen jäl-
keen kuultiin lyhyet terveh-
dykset edellä mainituilta 
yhteisöiltä/henkilöiltä. 

Juhlapuheen piti yksikön 
päällikkö Kari Hakuli Tra-
fista.  Puheessaan hän ko-
rosti Oulun- ja Lapinläänin 
Autokouluyhdistys ry. mer-

Autokouluväki juhli Hotelli Iso-Syötteellä
kitystä kuljettajaopetuksen 
kehittämisessä. Pitkäjäntei-
sestä ennakoivasta edunval-
vonnasta saimme myöskin 
kiitosta. Hakulin kertoman 
mukaan suomalainen ja eri-
tyisesti pohjoissuomalai-
nen yhteistyö viranomais-
ten ja autokoulujen välillä 
on poikkeuksellista jota ei 
esimerkiksi Keski-Euroopas-
sa voida ymmärtää. Hakuli 
toimii kansainvälisen tutkin-
nonvastaanottajien yhteisön 
CIECAn presidenttinä, jo-
ten näkemystä asiaan löytyy 
maailmanlaajuisesti.

Ansiomerkkejä ja vete-
raanimerkkejä luovutettiin 
ansiokkaasta, menestyksel-
lisestä ja pitkästä työstä au-
tokoulualalla ja sen hyväksi. 
Hopeisen ansiomerkin sai-
vat Erja Huhtakangas Ke-
mistä ja Marko Juntunen 
Kajaanista. Veteraanimer-
kein muistettiin Sinikka ja 
Eero Putaalaa Kiimingistä 
ja Sampo Juntusta Kajaanis-
ta. Myöhemmin illalla nau-
timme hotellin keittiön val-
mistaman menun, jota ei voi 
muuta kuin ylistyssanoilla 
kiitellä.

Illallisen jälkeen saimme 
tutustua ”Oulan kauan maa-
ilmalla kadoksissa olleeseen 
aviottomaan poikaan: Oula 
Mäläkättäjään” jota esitti Jari 
Vesa. Tästä jatkoi Freezer-
yhtye jämäkällä rokkimei-
ningillä ja voi vain sanoa, 
että ”PAITA KASTUI”. Illan 

lopuksi osa juhlijoista nautti 
hotellin tarjoamista karaoke-
palveluista Snapsibaari Shot 
Barissa.

Olimme erityisen tyyty-
väisiä Hotelli Iso-Syötteen 
palveluihin. Erityisesti ruo-
kailut onnistuivat hyvin. 
Henkilökunta oli palvelual-
tista ja ystävällistä. Tapah-
tuma-aika ei ollut vielä ”se-
sonkia” hiihtokeskukselle, 

joten muuta väkeä oli hyvin 
vähän paikalla ja saimme 
nauttia palvelusta melkein 
”omalla porukalla”.  Kiitos 
kaikille osallistujille hyvistä 
juhlista.

Oulun- ja Lapin Läänin 
Autokouluyhdistys on jä-
senmäärältään Suomen toi-
seksi suurin ja alueellisesti 
suomen suurin autokoulu-
yhdistys. Varsinaisia jäseniä 
meillä on noin 50 ja ulkojäse-
niä noin 15. Yhdistyksemme 
toiminta- ajatus on edistää 
autokouluyrittämistä Ou-
lun- ja Lapin maakunnissa, 
toimia autokoulujen edun-
valvojana ja yhteiselimenä 
viranomaisten ja autokoulu-
yritysten välillä, sekä edistää 
liikenneturvallisuutta toimi-
alueellamme.

Toimimme tiiviissä yh-
teistyössä Autokoululiiton, 
Trafin, LVM: n, Ajovarman 
ja A- Katsastuksen kanssa. 
Kotisivumme ovat osoittees-
sa www.ou-la.net. 

Marko Kaakinen
Yhdistyksen sihteeri

Vasemmalta lukien hopeisella ansiomerkille muistettiin Marko Juntusta, veteraanimerkeillä Sinikka ja Eero Pu-
taalaa, sekä Sampo Juntusta.

Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Lauri Väärälä vaimoineen onnittelee juhlivaa yhdistystä.

Freezer yhtye siivitti juhlakansan rokin lumoihin

Puheenjohtaja kiitteli Hotelli Iso-Syötteen keittiömes-
taria Arto Posiota. Kuvaan ehti piipahtaa kiitoksia 
kuuntelemaan Arton kanssa työskennellyt kokki Tiina 
Törmänen.

Oula Mäläkättäjä esiintymässä
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Lapin aluehallintovraton hal-
linnoiman 3-vuotisen Arjen 
turvaa kunnissa -hankkeen 
päämääränä on kehittää 
kuntiin laaja-alainen hy-
vinvoinnin ja turvallisuus-
yhteistyön toimintamal-
li arjen turvan lisäämiseksi 
sekä palvelutuotannon mo-
nipuolistamiseksi harvaan 
asutulla maaseudulla. 
Hankkeen pilottikunnat 
ovat Kemijärvi, Pelkosen-
niemi, Posio, Tornio ja Pu-
dasjärvi.

Mukana hankkeessa on 
myös Lapin ja Peräpohjo-
lan poliisilaitokset, SPR:n 
Lapin piiri, Lapin sosiaa-
li- ja terveysturvayhdistys 
sekä Pohjois-Suomen Sosi-
aalialan Osaamiskeskus

Hankkeen rahoittaa La-
pin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus sekä Eu-
roopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahasto.

Hankkeen pilottikun-
tiin on palkattu kahdek-
si vuodeksi neljä projekti-
työntekijää. Ritva Kinnula 
aloitti syyskuun alussa Pu-
dasjärven kaupungin pro-
jektityöntekijänä.

Tavoitteena tällä hank-
keella on kehittää kuntiin 
laaja-alainen palvelujen 
tuottajien, sekä turvallisuu-
teen tähtäävien toimintojen 
kehittäminen harvaan asu-
tulla alueella lähipalvelu-
menetelmillä, jotka pyritään 
järjestämään kylillä olevi-
en toimijoiden kanssa sopi-
musperusteisesti.

– Ensin kartoitetaan kun-
tien hyvinvointi- ja turval-
lisuustyössä tällä hetkellä 
olevat resurssit ja samanai-
kaisesti kerätään eri kyliltä 
palvelutarpeisiin liittyvää 
tietoa.  Hanketta on nyt käy-
ty esittelemässä Puhoksella 
ja Aittojärvellä. Samalla ky-
sellään ja kartoitetaan min-
kälaisia palveluita kullekin 
kylälle pitäisi saada ja pys-
tytäänkö kylällä tuottamaan 
joitakin palveluita omasta 

Arjen turvaa kunnissa -hanke käynnistyi Pudasjärvellä
takaa. Otetaan esimerkik-
si vanhusten palvelut. Niis-
tä kyseeseen voisivat tulla 
yksinkertaiset ja pienet as-
kareet, kuten siivous, kaup-
pa- ja ruokapalvelut, pui-
den teko ja kanto, lumityöt. 
Näillä tuettaisiin vanhuksen 
kykyä ja mahdollisuuksia 
asua kotona mahdollisim-
man pitkään. Tarkoituksena 
on kartoittaa koko kaupun-
gin alueen tarpeet ja kyvyt 
tuottaa mahdollisia ostopal-
veluja omalta kylältä käsin 
ja näin työllistää asukkaita. 
Palvelun tuottajina voisivat 
olla seurat, järjestöt, yhtei-
söt, kyläkaupat, maatilayrit-
täjät tai vaikkapa yksityinen 
henkilö, selvensi Ritva Kin-
nula hankeen tarkoitusta.

Kyläkuhinoissa hanket-
ta esitellään vielä ennen jou-
lua Siurualla ti 4.12. ja Sara-
kylässä ti 11.12.

Hankkeen piiriin kuuluu 
koko pitäjän alueella asu-
va väestö lapsista vanhuk-
siin, heidän palvelujensa 
tarve sekä kyky tuottaa lä-
hipalveluita. Tämän hank-
keen kautta voisi työtön 
työllistyä itse tekemällä pal-
velusopimuksen kaupun-
gin kanssa hallitsemastaan 
työstä tai sitten kyläseurat 
tai yhdistykset voivat pal-
kata työtekijän tuottamaan 
kylällä määrättyjä palve-
luita. Hankkeessa tarvit-
tavat varat budjetoitaisiin 
kaupungin talousarvioon 
ja ohjattaisiin sieltä palve-
lujen tuottajille. Asiakkaat 
voisivat ostaa palvelut suo-
raan sopimuksen tehneiltä 
tuottajilta tai käyttää kus-
tannuksien kattamiseen 
kaupungin tarjoamia palve-
luseteleitä.

– Kaupunki ei ole vetäy-
tymässä palvelujen järjestä-
misvastuusta, vaan nyt hae-
taan kykyä hoitaa ja tuottaa 
kyseisiä palveluita lähipal-
veluina. Lähipalveluna tuo-
tettu työ toisi selvää säästöä 
kaupungille ja auttaisi tarjo-

amaan tehokkaampaa pal-
velua sitä tarvitseville, kos-
ka näin osa budjetista ei 
haihtuisi savuna ilmaan pit-
kien työmatkojen vuoksi.

Kyläkuhinat  
Puhoksella
Puhoksen Möykkälässä tiis-
taina 13.11. pidetyillä ky-
läkuhinoilla esiteltiin ko-
kousväelle Arjen turvaa 
kunnissa -hanketta, laaja-
kaista-asiaa sekä Kalamatka 
-hanketta. 

Puhoksella Ritva Kinnu-
lan esittämä asia herätti vil-
kasta keskustelua ja pohdin-
taa. Ihmisiä kiinnosti kuka 
vakuuttaa työntekijät? Saa-
ko tavallinen, kouluttama-
ton ihminen tehdä vaikka-
pa pieniä sairaanhoidollisia 
töitä? Miten työtön voi läh-
teä johonkin osa-aikaiseen 
työhön, kun samalla menet-
tää kaikki etuudet? Mistä ja 
kuka antaa palvelusetelit ja 
miten homma toimii? 

- Hanke on vasta käyn-
nistymässä ja lainsäädän-
töön liittyviä raja-aitoja 
varmasti joudutaan purka-
maan, jotta lähipalveluita 
voitaisiin tuottaa järkeväl-
lä ja kustannustehokkaal-
la tavalla. Ministeriöön ja 
päättäviin tahoin tullaan 
olemaan yhteydessä ny-
kyisestä, etenkin työllisty-
mistä estävästä säädökses-
tä. Kaupunki valmistelee 
yhteistyössä Oulunkaaren 
kuntayhtymän kanssa pal-
velusetelien käyttöä ja pal-
velun tuottamiseen liittyvät 
vakuutukset hankki joko 
yhdistys, yhteisö tai palve-
luja tuottava henkilö. Työ 
on vielä alkumetreillä, joten 
asiat tarkentuvat ja selkey-
tyvät ajan kanssa hankkeen 
edetessä, vastasi Kinnula 
kyläläisiä huolestuttaviin 
kysymyksiin.

Kerttu ja Kauko –hank-
keen Jouni Puhakka esitteli 
myös 15.10. perustetun Ky-
läneuvoston, sekä sen sään-

nöt.  Jokaiselta kylältä on 
tarkoitus saada edustus Ky-
läneuvostoon, josta keskite-
tysti kylät lähtevät ajamaan 
asioita kunnalle ja näin pää-
sevät myös pienemmät ky-
läyksiköt esittämään asian-
sa päätöksen tekijöille.

Kalamatka –hanke 
esittelyssä
Kalamatka kesämatkailuun 
nostetta -hanketta esitte-
li Mirja Savolainen. Hank-
keen tiimoilta on tutkittu, 
tarkasteltu ja ilmakuvat-
tu Pudasjärven vesistöjä 
ja kartoitettu alueella ole-
via mahdollisia palvelun 
tuottajia. Kyseeseen tulisi 
mahdollisia mökkien ja ve-
neiden vuokraajia, kalastus-
oppaita ja yrittäjiä, parkki- 
ja veneenlaskupaikkoja, eri 
omistuksessa olevia kalave-
sien lupamyyntikäytäntöjä 
ja kaikkea muuta kalastuk-
seen liittyviä asioita. Hank-
keesta saatu tieto laitetaan 
yksiin kansiin ja julkaistaan 
Internetissä katseltavana 
versioina.

– Suomessa on 2,4 mil-
joona harrastajakalastajaa ja 
heistä 380 000 on omatoimi-
kalastajaa. Potentiaalia ai-
nesta kalamatkailuun kyl-
lä löytyy ja mikäli osaakaan 
heistä saadaan tulemaan 
tänne kalastamaan, niin se 
jo näkyy monellakin tapaa 
matkailupalveluita tuotta-
vissa yrityksissä, selvensi 
taustoja Mirja Savolainen.

Aittojärvellä  
kiinnostusta 
Aittojärven koululla kes-
kiviikkona 14.11. pidetys-
sä kyläkokouksessa Arjen 
turvaa kunnissa -hankkeen 
projektityöntekijä Ritva 
Kinnula kertoi alustavas-
ti samoja asioita kuin edel-
lisenä iltana Puhoksella. 
Aittojärven kyläkuhinat 
tulevat myöhemmin toteu-
tettavaksi ja sinne on tar-

koitus kerätä käsiteltäväksi 
kylän tarpeita,  joita kylä-
läiset yhdessä alkaisivat 
työstämään. 

Aloitteita Aittojärven il-
lassa heitettiin jo ilmoille 
ja sekä Ritva Kinnula että 
Kerttu ja Kauko -hankkeen 
Jouni Puhakka olivat innol-
la mukana, sekä lupasivat 
kaiken mahdollisen tieto-
taidon ja tuen kyläläisten 
avuksi asioitten hoitami-
sessa.

Aittojärvellä saatiin jo 
monta toteutukseen johta-
vaa ideaa. Esimerkiksi tu-
paillat aloittavat toiminnan 
heti kun löytyy käyttöön 
sopiva tila. Koulun tilois-
sa aloitetaan kauan kaivat-
tu  puutyökerho, joka on 
tarkoitettu kaiken ikäisille 
nikkaroijille. Kerho aloittaa 
toimintansa keskiviikkona 
21.11. klo 18.00 ja kokoon-
tuu siitä eteenpäin keski-
viikkoisin. 

Erkki Riihiaho
Terttu Salmi

Mirja Savolainen esittelemässä Kalamatka –hanketta.

Aittojärven kyläkokouksessa oli runsaasti kiinnostuneita kyläläisiä kuuntelemassa kaupungin terveisiä.

Ritva Kinnula esittele-
mässä Arjen turvaa kun-
nissa –hanketta.

Jouni Puhakka tiedotti 
lokakuussa perustetus-
ta Kyläneuvostosta.
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Kipinän Metsästysseuran 
41-vuotisen historian alku-
ajoista alkaen ovat seuran 
metsästäjät järjestäneet kai-
kille Kipinän kylän asukkail-
le ja metsästysmaiden omis-
tajille sekä seuran jäsenille 
hirvipeijaiset alkuaikoina ky-
län kansakoululla ja ja 80-lu-
vulta lähtien metsästysseu-
ran omalla majalla. 

Timo Kokko oli yksi sa-
tapäisestä peijaisvieraas-
ta. Hän kertoi tulleensa pei-
jaisiin hyvää hirvikäristystä 
nauttimaan ja säästä huoli-
matta, aina totutulla taval-
la; kävellen. Lisäksi hän ker-
toi, että peijaisiin on mukava 
tulla tapaamaan entisiä kas-
vukavereita ja muitakin ky-
läläisiä. Useita heistä ei tapaa 
juuri muualla kuin täällä pei-
jaisissa kerran vuodessa. Hä-
nen mielestään peijaistapah-
tuma on kylän odotettu rento 
sosiaalinen tapahtuma, jossa 
ei kenenkään tarvitse ujostel-
la eikä turhia jännittää. Hän 
toivoikin, että kylän kaikki 
asukkaat osallistuisivat tähän 
rentoon ja välittömään tapah-
tumaan.

Maanvuokraajana Timo 
Kokko totesi, ettei maan-
omistaja menetä mitään 
vuokratessaan maansa met-
sästysoikeuden seuralle. 
Hänen mukaansa metsäs-
täjät käyttäytyvät asiallises-
ti maanomistajia kohtaan ja 
kunnioittavat toisen omai-
suutta. Metsästäjien asial-
linen toiminta hirvikannan 
sääntelyssä vähentää hirvi-
en aiheuttamia metsätuhoja 
sekä liikenneonnettomuuksi-
en riski pienenee. 

Metsästysseuran puheen-
johtaja Aappo Koistinen ker-
toi peijaisten yhtenä tar-
koituksena olevan kiittää 
maanomistajia siitä luotta-
muksesta, jota maanomis-
tajat osoittavat metsästäjiä 
kohtaan. Koistinen toivoikin, 
että luottamukselliset suhteet 
maanomistajiin säilyisivät ja 
kaikkien metsässä liikkuvien 
suhtautuvan toisiinsa kunni-

Hirvipeijaiset kylän odotettu 
sosiaalinen tapahtuma

oittavasti.
Helli Ahonen ja ja Anna 

Paukkeri nauttivat hirvikä-
ristystä pitkän pöydän ääres-
sä vastakkaisilla puolilla ja 
juttu tuntui luistavan.

-Täällä tapaa kavereita ja 
saa hyvää ruokaa. Tämä on 
kylän yhteinen juhla, odo-
tettu tapahtuma, he totesivat 
yhteistuumin.

Peijaisten pääkokki Jen-
ni Koistinen vastasi kyselyyn 
hyvän hirvikäristyksen salai-
sesta reseptistä rauhalliseen 

tapaansa. 
-Ei ole mitään salaista re-

septiä, pelkkää ammattitaitoa 
vaan. Metsästyspomot olivat 
toivoneet Jennin laittavan 
yhtä hyvää käristystä kuin 
viime vuonnakin. Ja kyllähän 
kahdesta vasasta Jenni lait-
toi todella maukasta ruokaa. 
Jennin mielestä on ollut mu-
kava tulla kokkaamaan koti-
kontujensa väelle reiluun ja 
välittömään ilmapiiriin.

Matti Vuolteenaho

Kipinän Metsästysseuran hirvenpyyntimiesten tankkaushetki kiihkeän ajometsäs-
tyksen lomassa.

Pääemänta Jenni Koistinen tarjoilemassa Timo Kokol-
le hirvikäristystä.

Vasemmalta Leo Ahonen, Helli Ahonen, Anna Paukke-
ri, Pauli Paukkeri ja Ritva Hiltunen.

Viikonlopun aikana juhlittiin 
ympäri pitäjää metsämiesten 
syksyn satosaalista hirvipei-
jaitten merkeissä.

Lauantaina 17.11. Honka-
vaaran Metsästysseura ry:n, 
Huitsinvaaran Metsästys-
seuran ja Pudasjärven Met-
sästysseura ry:n hirvimie-
het tarjosivat hirvikäristystä 
maanomistajille sekä seuran 
jäsenille.

Sunnuntaina 18.11. puoles-
taan Aitto-ojan Metsästysseu-
ra ry., Kipinän Metsästysseu-
ra, Kuren Metsästysseura ry. 
sekä Yli-Livon Metsästysseu-
ra ry. tarjosivat maukasta hir-
vikäristystä omilla tahoillaan, 
niin ikään maanomistajil-
le, seuran jäsenille, kyläläisil-
le ja Aitto-ojan Metsästysseu-
ra muisti kutsua myös alueella 
olevat mökkiläiset mukaan.

Honkavaaran Metsästys-
seura ry:n peijaisruokatarjoi-
lusta Jaalankapirtillä vasta-
sivat emännät Eila Juurikka, 
Marita Tippanen ja Jenni Tu-
runen. Hirvimiehet olivat per-
jantai-illan pottutalkoissa. 

- Arpajaisissa pääsi tuuril-
la voittamaan joko leivonnai-
sia tai säilykelihaa, tiesi kertoa 
kiireinen seuran puheenjohta-
ja Antti Timonen luentojen vä-
lissä tiistaina.

Huitsinvaarassa peijaisia 
pidettiin lentäjänmajalla. 

Pudasjärven Metsästys-
seura tarjosi käristyksen pääl-
le leivoskahvit noin 90:lle vie-
raalle. Ruuan ja kahvit oli 
emännöinyt Raija Suorsa.

- Perinteisesti meillä on 
olemassa maksuttomat oviar-
vat ja hirvenlihahuutokaup-
pa, kertoi seuran puheenjoh-
taja Pentti Timonen.

Aitto-ojan Metsästysseu-
ran peijaiset pidettiin perintei-
seen tapaan Aittojärven kou-
lulla. Talkooväkenä oli koko 
hirviporukka, sekä heidän 
puolisoitaan järjestelemäs-
sä ja tekemässä ruokaa. Val-
miit voileivät ja maukkaan 
hirvikäristyksen kokkasivat 

Hirvipeijaita pitäjällä

ja tarjosivat Marjukka Jakku-
la, Tuula Marikainen, Jari Pih-
laja, Merja Pihlaja, Tapio Poh-
janvesi ja Aila Puurunen.

- Ruokailijoita kävi noin 
150 henkeä. Perinteisesti meil-
lä on hirvenlihahuutokauppa 
sekä myydään arpoja, johon 
palkinnot on saatu lahjoituk-
sina. Lisäksi koulun oppilaat 
myyvät omia arpoja sekä val-
mistamiaan tuotteita. Päät-
teeksi on aina arpajaiset ja ku-
kin pääsee lähtemään kotiin 
täysin vatsoin sekä isompien 
tai pienempien kantamusten 
kanssa, kertoi aina naureske-
leva metsästyksen johtaja Ta-
pio Pohjanvesi.

Aittojärven hirvenlihahuu-
tokaupassa oli meklarina uu-
sivanha kaupunginvaltuutet-
tu Kerttu Simu, joka kiitteli 
maanomistajia ja muistutti sii-
tä kuinka heidän osuutensa on 
ehdottoman tärkeä metsästä-
jille. Myös toinen kaupungin-
valtuutettu, uutena aloittava 
Hannu Hiltula edusti Aittojär-
vellä ja pääsi keskustelemaan 
kyläläisten kanssa heitä pu-
huttavista asioista.

Arpoja Aittojärven kou-
lulla oli tuttuun tapaan myy-
mässä koulun entinen opetta-
ja Elsa Komulainen. Hän toimi 
myös lihahuutokaupassa kir-
jurina ja puolisonsa Matti ka-
söörinä.

Kipinän Metsästysseuran 
hirvikäristystä syötiin seuran 

majalla. Hirvimiesten omakä-
tisesti tehtyä ruokaa tarjottiin 
noin sadalle vieraalle.

Kuren Metsästysseura tar-
josi käristyksen ja pottuvoin 
lisäksi kotitekoista ruisleipää 
ja rieskaa, joista sitten ylijää-
mät huutokaupattiin, kuten 
myös jäljelle jäänyt käristys. 
Emännät olivat leiponeet vie-
lä täytekakut peijaisvierail-
le tarjottavaksi kahvien kera. 
Sunnuntaina majalla kävi-
kin noin 80 ruokailijaa. Kylän 
oma, uusi kaupunginvaltuu-
tettu Marja Lantto oli edusta-
massa Kuren hirvipeijaisissa.

Yli-Livon Metsästysseu-
ran peijaisissa kävi noin 100 
ruokailijaa. Käristyksen oli-
vat hirvimiehet tehneet ihan 
omakätisesti, kertoi seuran 
puheenjohtaja Matti Suanto. 
Yli-Livon kylätalolla pidetyis-
sä peijaisissa huutokaupattiin 
yli jäänyttä käristystä.

Suomen Riistakeskus on 
antanut Oulun seudun Riis-
tanhoitoyhdistyksille sekä 
Pudasjärven Riistanhoitoyh-
distykselle suosituksen hir-
ven metsästyksen lopetta-
misesta heikon riistakannan 
vuoksi. Metsästysseurat voi-
vat sisäisesti itse päättää jat-
kosta. Pudasjärven Metsästys-
seuroista osa on jo ilmoittanut 
keskeyttävänsä metsästyksen.

Terttu Salmi

Jono oli pitkä ja väki iloista Aitto-ojan Metsästysseuran tarjoamissa peijaisissa. 

Hirvenlihahuutokaupassa tarkkaavaista väkeä.

Aitto-ojan hirvipeijaisten talkoolaisina keittiöllä häärivät Tuula, Jari, Tapio, Marjuk-
ka, Aila ja Merja.
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Ikäihmisten vaaranpaikat 
Pudasjärvellä esteettömyys-
kartoituksen esittely järjes-
tettiin maanantaina 19.11. 
seurakuntakodissa. Pudas-
järvenkaupungin liikenne-
turvallisuustyöryhmän pu-
heenjohtaja Jouni Piri esitteli 
Oulun AMK tekemän kou-
lunlopputyönä tehdyn Pu-
dasjärven taajaman esteet-
tömyystarkastelun. Työ on 
valmistunut viimevuoden 
puolella. Kohteena on ollut 
esteetön liikkuminen taaja-
massa ja liikenneturvallisuu-
den parantaminen.

– Taajamassa on edellinen 
tarkastelu tehty kymmenen 
vuotta sitten. Kyselyt on teh-
ty vanhuksille kesällä ja tal-
vella ja käyty paikan päällä 
tarkastamassa tilanne kesäl-
lä ja talvella ja ongelmakoh-
tia korjattu mahdollisuuksi-
en mukaan. Voidaan todeta 
että tilanteessa on tapah-
tunut parantumista, mutta 
myös uusia ongelmakohtia 

Ikä ihmisten vaaranpaikat Pudasjärvellä
on tullut tilalle. Ongelma-
kohtia ovat kynnykselliset 
suojatien päät sekä lumi ja 
liukkaus talvella. Edelleen 
ahtaat pyörätuoliluiskat, ras-
kaat ovet pankeissa, portaat 
ja kynnykset sisääntulorei-
teillä sekä niille asetellut ta-
varat, havannoi Jouni Piri.

Oman vastuunsa näistä 
saa kantaa myös suunnitte-
lijat ja rakentajat, jotka eivät 
ole ottaneet huomioon es-
teettömyyttä rakennuksia tai 
liikenneväyliä suunnitelles-
saan. Vaikka näistä kaikista 
on olemassa selvät säädök-
set, asetukset ja suositukset. 

-  Näitä tutkimuksia on 
tehty Suomessa kymmeniä. 
Samaan aikaan Pudasjärven 
kanssa tehtiin kysely Kuu-
samossa ja Taivalkoskella. 
Vastauksia tuli täältä 22 kpl. 
On huomioitava, että vastaa-
jina oli ryhmiä, joissa saattoi 
olla 70-80 vastaajaa, esitel-
möi Rambol Oy:stä Teemu 
Kinnunen.

Pudasjärvellä onnetto-
muuksia sattuu kaikkiaan 
vuodessa noin 682, joista 
mukana on yli 65-vuotiaita 
82. Liikenneonnettomuuk-
sia on 141, joissa mukana 
yli 65-vuotiaita 25. Ikäihmi-
set kokee vaarallisiksi liiken-
teen, risteykset, liukkauden, 
huonon näkyväisyyden, reu-
nakiveykset sekä routavau-
riot. Kurenalustan taajamas-
sa ongelmalliseksi koettiin 
muun muassa, kauppa- ja 
Varsitie risteyksineen routa-
vaurioden vuoksi.

Kalmakoski Eero liiken-
neturvasta esitteli tilaisuu-
dessa miten reitinvalinnoil-
la, kelit huomioon ottaen ja 
oikeanlaisilla turvallisuutta 
lisäävillä välineillä voidaan 
onnettomuuksien riskiä pie-
nentää. 

- Oikeat rengaspaineet, 
nastat tai liukuesteet ken-
gissä, jääpiikit kyynärsau-
voissa, kelin mukaiset reitit, 
liikenteen huomioonottami-

nen, heijastimet ja suojaky-
pärät ovat hyviä ja halpoja 
suojautumiskeinoja, Kalma-
koski luennoi.

Erkki Riihiaho

Jouni Piri esitteli esteet-
tömyyskartoituksen tu-
loksia ja huomautti että 
rahan puute on aina on-
gelmana korjauksia suun-
nitellessa.

Teemu Kinnunen Rambol Oy.stä esitteli miten tutkimus 
on toteutettu ja minkälaisia ongelmia se toi keskustaa-
jamassa esille.

Erilaisia liukuesteitä kengän pohjiin.

Kalmakoski Eero Liikenneturvasta esitteli erilaisia tur-
vallisuutta parantavia tekijöitä ja apuvälineitä tilaisuu-
dessa. Tässä kulkuvalolla varustettu kypärä joka näyt-
tää taaksepäin punaista valoa.
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Talvi on hyvää vauhtia jo tu-
lossa, luntakin on jonkin ver-
ran satanut ja pakkanen al-
kaa paukkua nurkan takana. 
Lumi antaa luontoon kirkka-
utta ja auttaa pimeällä näky-
vyyteen.

Pudasjärven Eläkeläiset 
olivat Kylpylähotelli Kun-
torannassa tukilomalla 17.-
22.10. Tukilomajärjestely on 
hyvä asia. Loma virkistää 
eläkeläisiä ja antaa voimia 
jatkaa arjen askareita hy-
vällä mielellä. Kuuden päi-
vän aikana me hemmotte-
limme itseämme hoidoilla, 
söimme hyvin, lenkkeilim-
me kukin kuntonsa mukaan, 
opettelimme uusia tansse-
ja, kävimme uimassa ja po-
reammeissa. Loman ajalle 
sattui myös Laurin 80-vuo-
tisjuhla, onnittelimme hän-
tä lauluin ja pienellä lahjalla.  
Kävimme Varkauden teatte-
rissa katsomassa Näytelmää 
”Potenssia ikä kaikki”. Tämä 
oli hullun hauska näytelmä. 
Osa lomalaisista kävi myös 
Valamon luostarissa.

Kuntorannassa oli sa-
maan aikaan Suuri Manifes-
tipajan kurssi sekä matka-

Pudasjärven Eläkeläisten syksyn tapahtumia
vastaavien kurssi 15.-18.10. 
Kurssilaiset järjestivät ohjel-
mallisen illanvieton. Tämä 
sattui hyvin heti ensimmäi-
seksi illaksi lomalaisten saa-
puessa. Ohjaajina olivat 
ilmaisutaitoja ohjaava te-
atteriohjaaja Hilkka Hytti-
nen, askarteluohjaaja Sisko 
Rönkkö ja virikeohjaaja Ter-
hi Martikainen. Itse osallis-
tuin manifestipajan kurssil-
le. Tällä kurssilla opeteltiin 
tekemään rekvisiittaa Ou-
lussa järjestettävälle valta-
kunnalliselle Eläkeläisten 
kesätapahtumalle, joka pide-
tään kesäkuussa 2013. 

Syyskokousasioita
Puheenjohtajaksi vuodel-
le 2013 valittiin Hilkka Tihi-
nen, vapapuheenjohtajaksi 
Toivo Outila, jäseniksi Toivo 
Männikkö, Fanni Hemmilä, 
Usko Kokko, Sirkka Kokko, 
Leena Rantala, Orvokki Pah-
kala, Eeva Piri ja Rauni Jus-
sila.

Jokilaaksojen Aluejärjes-
tön puheenjohtaja Teuvo 
Näätänen ja varapuheenjoh-
taja Arja Sarajärvi toivat ter-
vehdyksen syyskokoukseen. 

80-vuotias Lauri ja Hilja Liedes.

Rekvisiittaa kesäpäiviä vartenLaulajat onnittelevat Lauria

Todistusten jakotilaisuus

Toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio hyväksyttiin joh-
tokunnan esittämässä muo-
dossa pienellä lisäyksellä.  

Toivotan eläkeläisille vir-
kistävää ja iloista joulun 
odotusta!

Hilkka Tihinen

Lomalaisia Kuntorannassa

Suuret alueelliset erot hirvi-
kannoissa on johtanut siihen 
että Suomen Riistakeskus on 
päätynyt tarkastelunsa pe-
rusteella suosittelemaan jah-
din keskeyttämistä Oulun 
ympäristökunnissa. 

Oulun eteläisellä alueella 
Kalajoki- ja Pyhäjokilaaksos-
sa tilanne näyttäisi hyvältä. 
Kuusamon ja Taivalkosken 
alueilla kanta näyttäisi ole-
van laskussa, mutta tilanne 
näyttäisi kuitenkin hyvältä. 
Pudasjärven alueella tilan-
ne on osittain heikko.  Tä-
män hetkisen kaatotilaston 

Hirvijahtia suositellaan 
keskeytettäväksi

mukaan Kouvan alueella on 
hirviä ollut ja kaatoprosent-
ti siellä on 71,5. Hetekyläs-
sä 64.0. Pintamo 58,9. Siurua 
53,4. Puhos 52,0. 

– Pudasjärven Riistanhoi-
toyhdistys tukee Suomen 
Riistakeskuksen päätöstä ja 
suosittelee jahdin keskeyttä-
mistä. Lopullisen päätöksen 
asiasta tekevät metsästäjät, 
ja aika moni hirviporukka 
on jo ilmoittanut keskeyttä-
vänsä metsästyksen, kertoo 
Pudasjärven rhy:n hallituk-
sen puheenjohtaja Mika Ti-
monen. ER

Pudasjärven kaupunki tekee 
yhteistyötä myös Työterve-
yslaitoksen asiantuntijoiden 
kanssa Rimmin työtilojen si-
säilman laatuun liittyvissä 
asioissa. Työterveyslaitok-
sen asiantuntijat, työhygiee-
nikko ja rakennustekniikan 
insinööri, ovat paneutuneet 
Rimmin tutkimusaineistoon 
sekä tutustuneet rakennuk-
siin ja tehtyihin korjaustöi-
hin paikan päällä. 

Työterveyslaitoksen asi-
antuntijat ovat todenneet, 
että selvittelytyö, korjaus-
suunnittelu ja korjauk-
set ovat edenneet oikeiden 
suuntaviivojen mukaan. 
VOC -mittaukset ainakin 
näyttäisivät lupaavilta, jo-
ten massiivisilla lattiaraken-
teiden korjauksilla on saatu 
ainakin eliminoitua ratkai-
sevasti muovimattopäästö-
jä sisäilmasta. Aika näyttää, 
onko ponnistus ollut riittä-
vä, jotta myös henkilökun-
nan oireilussa alkaisi näkyä 
laskeva suunta. 

Tutkimustuloksia tarkas-
tellaan vielä perusteellises-
ti, jotta kaikki mahdolliset si-
säilmaan vaikuttavat tekijät 
pystyttäisiin löytämään. Jo-
kainen rakennus on pidet-
tävä tarkastelussa erillisinä 
kokonaisuuksina, sillä niissä 
kussakin on oma vaurio- ja 
korjaushistoriansa. Seuraa-
vaksi rakennuksista otetaan 
ilmanvaihtokanavien kuitu- 
ja mikrobinäytteet ja mm. 
siivouskemikaalit otetaan 
tarkemman selvittelyn alle. 

Jo aikaisemmin on todet-
tu että silmien kutinaan ja li-
makalvojen kuivuuteen on 
saatu helpotusta ottamalla 
luokkatiloissa käyttöön il-
mankostuttimet sekä ilman-
puhdistimet. Ilmankosteut-
ta tullaan mittaamaan koko 
lämmityskausi ja kostutti-
mia lisätään tarvittaessa.

Sisäilman 
parantamiseksi yhteis-
työtä työterveys-
laitoksen kanssa

Rimmin opetus järjeste-
tään jatkossa kolmessa pai-
kassa: Rimminkangas, Poh-
jantähti ja Hilturanta.  

Va. opetus- ja sivistysjoh-
taja Juha Holappa, Rimmin 
koulun rehtori Eeva Harju 
ja vararehtori Markku Raja-
la täsmentävät koulujen työ-
järjestyksiä niin, että oppilai-
den päivittäistä siirtymistä 
paikasta toiseen vähenne-
tään ja minimoidaan. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi 
opetushenkilöstöä voidaan 
myös tilapäisesti lisätä. Toi-
mintamuutos suunnitellaan 
pikaisesti ja samalla arvi-
oidaan lisäresurssin tarve. 
Kaupunginhallitus käsitte-
lee suunnitelmaa heti sen 
valmistuttua.

Kaupungintalon toimis-
to-osan remontti on val-
mistunut. Remontin onnis-
tumisen varmistamiseksi 
henkilöstö palaa tammikuun 
alusta työskentelemään kau-
pungintalolle. Osa kaupun-
gintalon tiloista varataan 
edelleen mahdollisia koulun 
tarpeita varten. Ne otetaan 
koulun käyttöön myöhem-
min kevätlukukaudella, jos 
siihen tarvetta ilmenee. 

Suomessa Työterveyslai-
tos on perehtynyt sisätila-
ongelmien tunnistamiseen, 
selvittämiseen ja hallintaan. 
Sisäympäristöongelmat voi-
vat olla hankalia, monisyi-
siä ja niiden selvittely aikaa 
vievää. Ne vaativat monia-
mmatillista lähestymistapaa.

Pudasjärven kaupunki 
järjestää yleisölle avoimen 
sisäilmapäivän Työterveys-
laitoksen asiantuntijoiden 
johdolla. Koulujen oppilail-
le järjestetään erikseen omia 
sisäilmatunteja. Ajankohdat 
ilmoitetaan erikseen. 

Kaupungin tiedotus
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LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

NIIN Se KuuLemAN muKAAN talvikin tekee tuloaan, 
lunta on sadellut ja pikku pakkasia ollut. Se talven tulo kyllä nä-
kyi Emännässä. Ei sillä, että olisi ollut lumiakan näköinen, vaan tuli 
kiire saada viimeiset ulkona olleet eläimet sisälle.

IhAN meINASI NAuRATTAA yhtenä päivänä, kun se taas 
sangon kanssa oven suussa huhuili, heilutteli nappulasankoa ja 
maanitteli, jutteli niin mukavia ja lupasi melkein kuun taivaalta. 
Välillä se hävisi kokonaan, ja sitten tuli sisälle kuin pyörremyrs-
ky. Ei, ei sitä hiehot ajattanut takaa, vaan huono muisti laittoi sii-
hen vauhtia. Pitänee kertoa tarkemmin: Muuan isompi hieho oli 
tullut jo viikolla sisälle ja ne oli laitettu parsiin asumaan ja odot-
tamaan talven poikimista. Emäntä oli tainnut unohtaa ne hiehot 
kokonaan ja kun sitten meni ulos laskemaan jäljellä olevia huo-
masi kauhukseen, että pari eläintä puuttui! Siinä se paniikki alkoi, 
juoksi lukemaan kansiosta, tutki omia merkintöjä ja aina vaan 
kaksi eläintä puuttui! Kerkesi jo manaamaan karhut ja salamet-
sästäjät, kunnes rauhoittui niin paljon, että laski vielä kerran eläi-
met ihan yksitellen. Ja sieltähän ne parresta löytyivät makaamas-
ta ja ihmettelemässä Emännän puhinaa. 

NYT OvAT kaikki eläimet onnellisesti neljän seinän sisällä ja 
elämä on rauhoittunut omiin uomiinsa. Aamuvarhain tehdään na-
vettatyöt eli lypsyt, ruokinnat ja siivoukset ja sitten tärkeä lepo-
jakso. Päivällä Isäntä tai Emäntä käy vähän kurkkaamassa mikä on 
tilanne ja iltapäivällä samat hommat kuin aamulla. Aina välillä se-
minologi poikkeaa jonkun luona, minut on vain taidettu unohtaa 
kokonaan, ei ole ”sulhoa” näkynyt, ei kuulunut vaikka aina välillä 
yritän asiasta muistuttaa.

eI KuuLOSTA isäntäväen elämä ihan yhtä leppoisalta kuin 
meillä täällä navetassa. Ne eivät todellakaan ole jääneet talvile-
volle vielä, vaan tekevät päiväsaikaan muita töitä. Isäntä on teh-
nyt ainakin metsänhoitotöitä ja huolehtinut meille lisää ruokaa, 
Emäntä on taas syventynyt paperitöihin. On kuulemma ollut kir-
janpitoa, yleisiä taloustöitä ja ainahan sitä pitää pistäytyä virkis-
täytymässä, eli taas on uutta opiskeltu ja uusia ihmisiä nähty sekä 
uusia ajatuksia ja suunnitelmia viritelty.

mONeN mOISTA tarinaa olen jo kirjoitellut, mutta on aina-
kin yksi asia, mikä on kokonaan unohtunut käsitellä eli maitoauto. 
Kun eihän se isäntäväki suinkaan omiin suihin pistele sitä kaikkia 
maitoa mikä meistäkin lähtee, vaan osa menee tietenkin meije-
rille, jossa siitä jalostetaan kaikenlaista hyvää syötävää ja juotavaa. 

LYPSeTTY mAITO menee putkistoa pitkin tilasäiliöön ja siel-
lä se jäähdytetään nopeasti ja säilytetään, kunnes maitoauto käy 
sen hakemassa. Maitoauto käy joka toinen päivä tyhjentämässä 
säiliön, eikä siinä montaa minuuttia mene, kun maito siirtyy säi-
liöstä toiseen. Sitä ennen kuski on jo aistinvaraisesti tarkistanut 
maidon ja ottanut antibioottinäytteen, joka otetaan joka käynti-
kerta.  Tilalle jätetään kuitti, josta näkee minkä verran maitoa on 
ollut ja maidon lämpötila. Lämpötilaa onkin tärkeää seurata en-
sisijaisesti oman säiliön mittarista ja verrata tuloksia maitoau-
ton jättämään kuittiin. Maito pitäisi jäähtyä säilytyslämpötilaan, eli 
noin +4 asteeseen mahdollisimman nopeasti, mutta samalla on 
huolehdittava, ettei maito pääse jäätymään missään vaiheessa, sil-
lä se aiheuttaa maitoon makuvirheitä. Ja taas mikäli maito pääsee 
lämpenemään liiaksi, niin se aiheuttaa bakteerien kasvua. Meije-
rit seuraavat maidon laatua vähintään kaksi kertaa kuukaudessa 
otettavilla analyyseillä. Tilanväki suorittaa omavalvontaa seuraa-
malla lämpötilaa ja aistinvaraisesti eli katsomalla ja nuuhkimalla. 
Omavalvontaan kuuluu lypsynaikainen maidon tarkkailu.

mAITOAuTO onkin ahkerasti liikenteessä. Raporttien mu-
kaan auto liikkuu lähes vuorokauden ympäriinsä, välillä vain kuski 
vaihtuu. Siis vuoden jokaisena päivänä ja yönä, oli sitten Joulu tai 
Juhannus, helle tai lumituisku. Siksi onkin tärkeää, että jokainen 
tuottaja huolehtii omalta osaltaan pihatien ja navetan edustan 
kunnosta, sillä aikataulut ovat tiukkoja eikä ”nujuamiseen” ole 
aikaa. Ei niillä kuskeilla kuitenkaan niin kiire ole, etteivätkö ehdi 
muutamaa sanaa vaihtaa, jos tilanväki sattuu paikalla olemaan.

mAITOAuTO ei yksin vie maitoa mennessään, vaan tuo tiloil-
le myös tavaraa. Tuottajat voivat tilata lähettämöstä monenlaista, 
tänne navetalle pesuaineita tai tarvikkeita, kuten harjoja ja kolia 
sekä erilaisia rehuja ja vitamiineja. Emännälle tuodaan juustoa ja 
jogurttia. Ja näin Joulun lähestyessä sieltä saa myös Pukin kont-
tiin sopivaa tavaraa.
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Puikkarissa vietettiin lauan-
taina 17.11. Vesitaitopäivää. 
Tapahtuma on osa Fortu-
min ja Suomen Uimaopetus- 
ja Hengenpelastusliiton Ve-
sikoulu -ohjelmaa, jonka 
puitteissa on syksyn aika-
na järjestetty esikoululaisille 
maksuton vesiturvallisuus-
koulu, Fortum Vesikoulu. 

Vesikoulun tavoitteena 
on edesauttaa lasten uima-, 
pelastus- ja vesiturvallisuus-
taitojen kehittymistä. Vesi-
koulu ja Vesitaitopäivät ovat 
pyörineet jo viidellä eri paik-
kakunnalla ja ensi vuonna 
seuraa jatkoa.

Uimataito on kansalais-
taito siinä missä lukeminen 
tai laskeminenkin. Ihanteel-
linen ikä uimataidon opette-
luun on viiden ja seitsemän 
ikävuoden kohdalla, jolloin 
vanhempien aktiivisuudella 

Vesitaitopäivänä opeteltiin 
pelastautumistaitoja

on tärkeä merkitys.
- Fortum järjestää esikou-

lulaisten Vesikouluja ja lap-
siperheiden Vesitaitopäiviä 
verkkoalueellaan sijaitsevil-
la paikkakunnilla eri puo-
lilla Suomea. Fortum vastaa 
tilaisuuksien kustannuksis-
ta, täällä muun muassa tai-
valkoskelaisten perheiden 
bussikuljetuksista Pudas-
järven uimahallille. SUH:n 
ammattitaitoiset uimaopet-
tajat puolestaan huolehti-
vat uima- ja pelastustaitojen 
opetuksesta, kertoi Fortu-
min viestintäpäällikkö Ma-
riia Syväri.

Lapset ja aikuiset 
innostuneita
Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliiton kou-
lutetut uimaopettajat Kajaa-

Petra Kaipio ja Janette 
Rantanen taituroivat pe-
lastuslaudan kanssa uin-
ninopettaja Aleksi Nyströ-
min opastuksella.

Lauantaina pienimpiin vesielementtiin tutustujiin kuu-
lui kaksivuotias Venla Heino.

Fortumin viestintäpäällikkö Mariia Syväri ja SUH:n 
koulutussuunnittelija Tero Savolainen.

Elina Manninen käänsi veneen helpon näköisesti oi-
kealla tekniikalla uimaopettaja Janne Läätin antamien 
ohjeitten mukaan.

nista ja Rovaniemeltä opet-
tivat innokkaille vierailijoille 
vedessä pelastautumisen tai-
toja. 

Pudasjärven ja Taivalkos-
ken lapsiperheet tutustuivat 
vedessä oleskeluun ja SUH:n 
uimaopettajien johdolla ope-
teltiin uimataidon alkeita ja 
vesirohkeutta erilaisten vesi-
leikkien avulla. Lapset pää-
sivät lisäksi kokeilemaan, 
miten vesillä liikutaan tur-
vallisesti, miten erilaisia pe-
lastusvälineitä käytetään ja 
miten vedessä liikutaan pe-
lastusliivit päällä.

- Koulut ja uimaseu-
rat järjestävät uimaopetus-
ta jossakin vaiheessa alakou-
lua. Harva koulu kuitenkaan 
pystyy täyttämään SUH:n 
suositusta vuotuisista uinti-
harjoitusmääristä. Esikoulu-
laisille suunnattu Vesikoulu 

järjestetään kullakin paikka-
kunnalla kaikkiaan viisi ker-
taa peräkkäin, jolloin pie-
nemmätkin lapset pääsevät 
tutustumaan vesielement-
tiin koulutettujen opettajien 
opastuksella, kertoi SUH:n 
koulutussuunnittelija Tero 
Savolainen.

Rovaniemeltä tulleet Pet-
ra Kaipio ja Janette Rantanen 
olivat heti ensimmäisten jou-
kossa opettelemassa pelas-
tusdautan käyttöä.

- Ei se ollut yhtään vaike-
aa, kun opettaja neuvoi en-
sin mitä pitää tehdä, kertoi 
Petra vetäessään tajutonta 
esittänyttä Janettea pelastus-
lautan päälle.

Vesitaitopäivien tärkein 
tavoite on herättää lapsiper-
heiden kiinnostus uimiseen 
koko perheen yhteisenä har-
rastuksena. Ohjelmaan si-
sältyy muun muassa lapsi-
vanhempi uimaleikkejä ja 
uimataidon testausta. Per-
heet voivat yhdessä ko-
keilla myös erilaisia pe-
lastusvälineitä ja opetella 
pelastautumiskeinoja, ku-
ten vedestä soutuveneeseen 
nousemista, pelastusdautan 
kuljettamista ja veden pin-
nalla pysymistä ämpärin 
avulla.

Terttu Salmi
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palkitsemassa välituntileikittäjiä. Vanhempainyhdistys 
tekee yhteistyötä muun muassa Iin instituutin kanssa 
ja on heidän tapahtumissaan kahvittajina. Yhdistyksen 
edustaja oli mukana muun muassa koulun pihapiirin 
suunnittelussa sekä edes auttamassa Iissä alle kuusi-
toistavuotiaille voimaan tullutta energiajuomien myyn-
tikieltoa.  

Koko perheen tapahtumia
Iin seurakunnan 27.11. klo 17. Iin seurakuntatalolla jär-
jestettävässä äitien askartelu illassa tehdään jouluko-
risteita, enkeleitä, ja tonttuja

– Tapahtuma on jo perinteinen. Osanottajia on ollut 
vaihtelevasti, mutta viimevuosina äitejä on saapunut 
runsaasti paikalle. Askartelua jatketaan niin kauan kun 
äitejä on paikalla, mutta viimeistään 21 maissa pitää al-
kaa lopetella koska tila pitää olla tyhjänä kello 22, ker-
toi Minna Juntunen.

Iin seurakunta järjestää Iin kirkossa lasten advent-
tikirkon pe 14.12 klo 9.30. Lasten kauneimmat joulu-
laulut tapahtuman su 16.12 klo 12.00 sekä kauneim-
mat joululaulu tapahtumat Väli- Olhavan seurakunta 
talolla su. 1.12. klo 14. Kuivaniemen kirkossa su16.12. 
klo18. Iin kirkossa su16.12.klo18. Oijärven kyläkirkossa 
ti18.12. klo18. Iin kirkossa ke19.12 klo 18.

– Lastenlaulu tapahtuma oli kirkossa ensimäistä ker-
taa viime vuonna. Silloin näytelmässä seikkaili enkeli ja 
kirkonrotta. Enkeli oli loukannut siipensä ja kirkonrot-
ta hoiti sen kuntoon ja enkeli pääsi käymään seimellä. 
Nyt on samantyyppinen, sadun omainen esitys jossa 
on onnellinen loppu.  Tämä esitys korvaa päiväkerho-
jen joulujuhlan.

Kauneimmissa joululauluissa lauletaan perintei-
siä joululauluja ja samalla virittäydytään joulun tunnel-
maan. Yleisöä laulattamassa kiertää kanttori ja pappi.

Joulumarkkinat Kuivaniemellä
Kuivaniemen Joulumarkkinat la 8.12 klo10-16 Kuiva-
niemen nuorisotalolla järjestää Kuivaniemen Nuoriso-
seura.

- Markkinoilla on poniajelua, riisipuuroa, paikan pääl-
lä paistettuja torttuja sekä kahvia  ja kauppiaita sisäl-
lä ja ulkona. Viime vuonna markkinoilla kävi noin 2000 
vierasta ja paikalla oli noin 60 myyjää eri puolilta suo-
mea. Ulkoalueella on telttakatokset, kertoi Raimo Iko-
nen.

Joulunavaus Kuivaniemessä
Kuivaniemen Joulunavaus on la 24.11. klo 12-16  kah-
vila Näpsäkässä. Tapahtuman järjestää Iin työnhakijat 
Ry.

Tapahtuma on perinteinen ja koko perheen tapahtu-
ma. Tänä vuonna sen järjestää Iin Työnhakijat ry. yksin. 
Muina vuosina tapahtuman järjestelyissä on ollut mui-
takin tahoja mukana. 

– Ohjelmaan kuuluu paikallisia myyjiä, jouluisesta 
musiikista vastaa hanuripelimannit. Tarjolla on myös 

Riisipuuroa, luumusoppaa, kahvia ja leivonnai-
sia. Myyntipöytien vuokrat ja myyjäisistä saadut 
tulot käytetään suoraan yhdistyksen varainhan-
kintaan. Tapahtumassa valitaan myös hyvän 
tuulen tonttu. Hyvän tuulen tontuksi voivat Kui-
vaniemeläiset äänestää ketä tahansa avoimes-
sa äänestyksessä. Tähän mennessä ääneste-
tyksi tulleet ovat olleet paikallisia puuhamiehiä, 
yrittäjiä tai muuten vaan iloisia ja auttavaisia ih-
misiä. Äänestäminen on pieni vaiva, mutta suu-
ri ilo ja kunnia valituksi tulleelle, kertoi Hietanen 
Raija.

Iin työnhakijat on aktiivinen toimija joka jär-
jestää tapahtumia ja osallistuu tapahtumiin 
sekä etsii koko ajan uusia aktivoitumiskanavia.

Olhavan joulutapahtumat
La 1.12 klo 10-13 Olhavan  joulutapahtuma jär-
jestetään Olhavan koululla. Tapahtuman järjes-
tää Olhavan koulun vanhempainyhdistys sekä 
Porina piiri. 

– Tapahtuma on perinteinen. Myynnissä on 
arpoja, lasten askartelemia koristeita, lyhtyjä, 
koruja ja muilla myyjillä sitten leivonnaisia, kuk-
kia, käsitöitä ja muuta tavaraa. Joulukaraoke, 
jossa lapset laulavat, on ollut suosittu ohjelma-
numero. Useampana vuonna meillä on ollut ka-
raoke vieraana Mikko Tapio.

Myyjäisiin saamme pöydät lainaan Putaan 
pullalta, joista perimme pientä vuokraa, joka 
käytetään lasten luokkaretki rahastoon.  Po-
rinapiiri keittelee paikalla hernekeittoa ja jutus-
telee mukavia. Vieraita on myyjäisiin saapunut 
aina mukavasti Kuivaniemestä, Iistä ja muualta 
lähiseudulta, kertoi Olhavan vanhempainyhdis-
tyksen puheenjohtaja Jaana Jurvakainen.

Hevosaiheinen joulushow
Su 9.12 Iin hevosharrastajat  järjestävät Yliran-
nan ratsutilalla koko perheen joulushow .

– Tapahtumassa on erilaisia hevosilla tehtä-
viä esityksiä. Esitys on tehty kertomuksen muo-
toon, jossa tarinan mukaan vaihtuu esittäjät, 
hevoset ja puvustus. Esityksen kesto on noin 
tunnin verran.  Paikalla on myös joulupukki. 
Tarjolla on glögiä ja piparia kaikille ja tilaisuus 
on ilmainen ja avoin kaikille, kertoi Ratsutilan 
omistaja Anne Perätalo.

Opiskelijat konsertoivat
Iin kansalaisopiston ja Iin instituutin järjestämät 
muskari ja opiston soitonopiskelijoiden yhteiset 
konsertit Kuivaniemen koululla ke 21.11. klo 18 
ja to 22.11. klo 18 Nätteporin auditoriossa sisäl-
tävät monentyylisiä esityksiä.

– Muskarit ja soitonoppilaat esittävät syksyn 
aikana opettelemiaan kappaleita. Mukana on 
musiikkia klassisesta musiikista kevyempään 
musiikkiin. Ohjelmassa on yksin laulua pianolla 
tai säestettynä sekä erilaisia musiikki esityksiä. 
Mukana on ihan vasta-alkajia ja sitten jo useam-
man vuoden musiikkia opiskelleita oppilaita. Tä-
mähän ei ole varsinainen joulumusiikki konsertti, 
mutta mukana voi toki olla myös muutama jou-
lulaulukin, kertoi opiston vararehtori ja musiikin 
opettaja Jari Ruonala. 

Viime vuonna opistot järjestivät ensimmäisen 
joulukonsertin, muutoin konsertit ovat painottu-
neet kevääseen. 

– Nykyisin oppilaat jännittävät vähemmän 
esiintymistä kuin ennen. Osaltaan siihen vaikut-
taa varmasti esiintymiskokemukset, ja toisena 
tärkeänä seikkana on nähtävä se, ettei tehtyjä 
virheitä painoteta ja korosteta niin kuin ennen, 
mutta kuitenkin ohjataan varovaisesti oikeaan 
suuntaan, Ruonala kertoo.

Opiston kurssitarjonta sisältää liikuntaa, kä-
dentaitoja, kuvataidetta, näytelmäpiirejä, kan-
sanmusiikki, musiikkipiirejä, joista piano suosi-
tuin, kudontapiirejä, sekä senioreille suunnattua 
toimintaa. 

Opistolta tulee keväällä uusi ohjelmalehtinen 
jota jaetaan kirjastoihin, kunnanvirastoon, sekä 
opiston tiloissa joista sitä voi käydä kyselemäs-
sä. 

– Kurssitoivomuksia otetaan mielellään vas-
taan ja toiveiden mukaisia kursseja pyritään jär-
jestämään, Jari Ruonala muistuttaa.

Perinteinen joulunavaus
Huilingin tapahtuma-alueella pe 23.11. klo 18 
järjestettävässä perinteisessä Iin joulunavaus 
tapahtumassa lauletaan joululauluja Iin laulu-
pelimannien johdolla. Mukana ovat myös Tierna-
pojat sekä Joulupukki. Museokahvila Huilinki on 
myös silloin avoinna.

– Viime vuonna heijastettiin sanat taustalle 
jotta yleisökin voi ottaa osaa laulamiseen ja se 
onnistui niin hyvin että järjestämme samanlai-
sen palvelun myöskin nyt. Mukana on muutama 
laulaja ja neljä viisi soittajaa. Tarjolla on perintei-
siä joululauluja. Tiernapojat tulevat Aseman kou-
lulta, Pukki toki löytyy omasta porukasta, kertoo 
pelimannien haitaristi Unto Kukka.

Viime vuonna konsertin aikaan oli muutaman 
asteen pakkanen ja esiintymislava suojattiin tel-
talla ja lämminilma puhaltimet piti soittajien sor-
met ja soittimet lämpiminä. Laulupelimannit on 
kansalaisopiston ryhmä jonka vahvuus vaihte-
lee. Peruskokoonpano on kaksitoista mutta vä-
liin mukana on enemmänkin soittajia. Ryhmä on 
perustettu yli 40 vuotta sitten ja alkuperäisiä jä-
seniä ei ole enää mukana. Pelimannit kiertävät 
etupäässä kesäisin esiintymässä erilaisissa ta-
pahtumissa. Vuosittaiset keikkamäärät vaihtele-
vat, mutta pyörivät vuositasolla siinä viidenkym-
menen reissun pinnassa.

Perinteiset joulumyyjäiset
Iin Haminen vanhempainyhdistyksen järjestämät 
Iin joulumyyjäiset pidetään Iin Työväentalolla la 
24.11 klo 12–16 

– Vanhempainyhdistys vuokraa alueelta 
myyntipaikkoja, sekä myy alueella kahvia ja ar-
poja. Saatu tuotto käytetään koululaisten luokka-
retkirahastoon. Viime vuonna oltiin hieman syr-
jässä, mutta nyt päästiin parempaan paikaan 
markkinoiden kansa.   Markkinapöydät saadaan 
kunnalta lainaan ja on ajateltu että kolmisenkym-
mentä myyjä sopii paikalle, kertoo yhdistyksen 
varapuheenjohtaja Pekka Nevalainen.

Iin Haminan vanhempainyhdistys on aktiivi-
nen toimija ja osallistuu monenlaiseen oppimis-
ympäristöä parantavaan sekä myönteisen me 
hengen nostattavaan toimintaan ja on koulun ta-
pahtumissa mukana makkaran myynnissä sekä 

Iin alueen joulun 
avauksen ohjelmistoa

Iin joulunavausta suunnittelemassa Unto Kukka Iin Pelimanneista, Riitta Räinä Ii-instituutista, Oili Kaleva iin 
Urheilijoista, Kari Kiuttu Savotta -yrityksestä ja tilaisuuden juontaja Mari Alakärppä.
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Pe 23.11.2012 klo 18 Huilingin tapahtuma-alue 
klo 18.00 Joululauluja, Iin Laulupelimannit 

    klo 18.10 Tiernapoika -esitys, Aseman koulu  
klo 18.20 Joululauluja, Iin Laulupelimannit   

klo 18.30 Joulupukki saapuu tonttuineen Huilingin Näyttämölle 
Lisäksi: Museokahvila Huilinki on avoinna, alueella Puffetti sekä talutusratsastusta. 

Järjestävät yhteistyössä: Iin Pelimannit ry, Tmi Savotta, Iin Kalamiehet ry, Iin Urheilijat ry, Aseman koulu, Ylirannan Ratsutila,  
Autoliitton Tiepalvelu, SPR Iin osasto, VKK-media Oy, Kauppakeskus Kärkkäinen, Fazer, Konevuokraamo Petri Haapa, K-Market Ii, S-Market Ii,  

Autokeidas, Oulun Rakennus Oy Apsilon, Ii-instituutti liikunta-, tapahtuma– ja nuorisotyöpalvelut, Iilaakso Oy, Iin Energia Oy 

Ylirannan ratsutila on perustettu v. 
2000.  Tila tarjoaa monipuolista palve-
lua lapsille, aikuisille ja ryhmille.  Toi-
mintaan kuuluu ratsastustunnit ja kur-
sit, erilaiset leiritoiminnat, hevosten 
koulutus, maastoratsastusvaellukset 
sekä virkistyspäivät. Ratsastusleirejä 
järjestetään kaiken tasoisille ratsasta-
jille ja niillä voi opetella vaikka este-
ratsastuksen alkeita. Jokaisen leirien 
teemaan kuluu ratsastusteoriaa, he-
vosenkäsittelyä ja hoitoa. 

 – Tila perustettiin vuonna 2000. 
Perusajatuksena on aina hevosten 
hyvinvointi, turvallisuus sekä ihmisten 
viihtyvyys. Meillä käy asiakkaita pää-
asiassa lähikunnista sekä Oulusta, 
jonne on matkaa noin neljäkymmen-
tä kilometriä. Ratsastajien määrä on 
ollut koko ajan hienoisessa kasvussa. 
Asiakkaista noin puolet on lapsia ja 
loput sitten eri-ikäisiä aikuisia, kertoo 
tallin toiminnasta tallin omistaja Anne 
Perätalo.

Tilalla on kaksikymmentäkolme 
omaa hevosta ja kymmenen hevos-
ta täysihoidossa. Melkein kaikki tilal-
la olevat hevoset ovat käytettävissä, 
eli jokaiselle löytyy sopiva ratsu. He-
voskanta jakaantuu suomenhevosiin, 
puoliverisiin ja poneihin. Kaikki rat-
sut ovat säyseitä ja kilttejä. Ylirannan 
Ratsutila työllistää ratsastuksen opet-
tajan sekä kaksi tallityöntekijää. Tilal-
ta löytyy myös mekaaninen härkä, Yli-
rannan Rontti, jota voi myös vuokrata 
erilaisiin tapahtumiin.

Tervetuloa Ylirannan Ratsutilalle!
-  Meiltä saa monipuolista koulu-

tusta hevosten käsittelyyn ja hoitoon, 
ratsastukseen, esteratsastukseen ja 
muuhun alaan kuuluvaan toimintaan. 
Tilalla toimii myös hevostarvikeliike 
josta voi ostaa tai tiedustella tarvit-
semiaan tuotteita. Tilalla toimii myös 
SRL:n kuuluva ratsastusseura joka 
järjestää tilalla erilaisia kilpailuja ja ta-
pahtumia. Joka kuukausi tilalla pide-
tään koulu- ja esteratsastuskilpailuja, 
Perätalo kertoo tallin toiminnasta. Yli-
rannan Ratsutila on Suomen ratsas-
tajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu.

 Ylirannan Ratsutila on palkit-
tu Pohjois-Suomen parhaaksi talliksi 
vuonna 2011. Vuoden talli- kilpailussa 
arvostetaan hevosalan ammatillista 
koulutusta ja ammatillista toimintaa, 
hevosten hyvinvointia sekä siisteyttä 
ja turvallisuutta.

Iin Olhavan, Yli-Olhavan 
ja Kuivaniemen alueel-
la käynnistyy selvitystyön 
tekeminen valokuitukaa-
pelin rakentamisesta. Sel-
vitystyön piiriin alueella 
kuuluu noin 500 vakituista 
asuntoa, 50 yritystä ja 860 
loma-asuntoa. Selvitystyö 
tulee koskettamaan myös 
Oijärveä.

Aikeena perustaa 
verkko-osuuskunta
Selontekoa varten Ii-
laakso Oy haki rahoitus-
ta Jomma ry:ltä, päätös-
tä rahoituksen saannista 
ei ole vielä saatu, koska 
saatujen tietojen mukaan 
Jomma ry:n rahat kulu-
valta vuodelta ovat sidot-
tuina aiemmin päätettyihin 
hankkeisiin.

Iin osalta laajakaistain-
vestointia koskevan sel-
vityksen kustannusar-
vio on 68 350 euroa. Iin 
kunnanhallitus teki rahoi-
tuspäätöksen 12.6. ko-
kouksessaan ja päätti ra-
hoittaa selvityshankkeen 
mikäli Jommasta ei saa-
da myönteistä rahoitus-
päätöstä.

”Tavoite on, että sel-
vitystyö on valmis tämän 
vuoden loppuun mennes-
sä”, sanoo selvitystä teke-
mään palkattu Juhani Sal-
mela Iilaakso Oy:stä.

Selvitys valokuitukaapelin 
rakentamisesta

Mitä selvitystyön 
jälkeen?
Juhani Salmela kertoo, 
että mikäli Olhavan, Yli-
Olhavan ja Kuivaniemen 
asukkailla on halukkuutta 
saada käyttöönsä nopea 
100 megabitin laajakais-
tayhteys, hanke etenee 
vuoden 2013 alussa siten, 
että investoinnista teh-
dään kustannuslaskelmat, 
lisäksi tarkoituksena on 
perustaa verkko-osuus-
kunta, jonka paikalliset 
toimijat muodostaisivat.

”Seuraavassa vaihees-
sa on tarkoituksena suun-
nitella ja rakentaa toimiva 
laajakaistaverkko koko Iin 
kunnan alueelle”, Salme-
la kertoo jatkosuunnitel-
mista.

Laajakaistayhteys var-
mistaa toimivan yhteyden 
erilaisiin sähköisiin netin 
kautta tarjottaviin palvelui-
hin, yhteys mahdollistaa 
etäopiskelun, avaa kana-
van netissä tarjottaviin hy-
vinvointi- ja pankkipalve-
luihin. Nuorille ja miksei 
myös vanhemmille tutut 
Skype-puhelut ja erilaiset 
pelit ovat myös laajakais-
tapiuhan päässä.

Laajakaistainvestoinnin 
rahoitus jakautuisi siten, 
että julkisen rahoituksen 
osuus on maksimissaan 
66 prosenttia. Kuntara-

hoitus vaihtelee, sillä val-
tioneuvoston asetuksilla 
kunnat on jaettu kolmeen 
eri maksuluokkaan. Kun-
nan maksuosuus hank-
keen tukikelpoisista kus-
tannuksista on 8 – 33 
prosenttia riippuen kun-
nan taloudellisesta kanto-
kyvystä, väestötiheydes-
tä, laajakaistahankkeen 
laajuudesta ja teknisestä 
toteutustavasta sekä asu-
kasta kohden lasketuista 
kustannuksista.

Hanke on osa valtakun-
nallista ja maakunnallista 
toimintaa

Laajakaista 2015 -han-
ke käynnistyi Suomen hal-
lituksen periaatepäätök-
sellä joulukuussa 2008. 
Hankkeen tavoitteena on 
nopeiden laajakaistaverk-
kojen rakentaminen alu-
eilla, joille verkkoja ei kau-
pallisesti todennäköisesti 
rakenneta.

Lisätietoja:
Iissä Juhani Salmela,  
p. 040 751 8202,  
juhani.salmela@iilaakso.fi

Pohjois-Pohjanmaan 
liitto / Timo Hänninen,  
p. 040 685 4027, 
timo.hanninen@pohjois-
pohjanmaa.fi

Hyvät palkinnot!

Vapaa pääsy!
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Pudasjärven Rauhanyhdis-
tyksen juhlassa sunnuntaina 
18.11. Arvo Niskasaari piti 
yhdistyksen historiikin, jon-
ka julkaisemme hieman ly-
hentäen kokonaan. 

Pudasjärvellä lestadi-
olaisen kristillisyyden en-
sikosketukset sijoittuvat 
1850-1860-lukujen vaihtee-
seen. Oulun-Wiikkosanomat 
kirjoitti vuonna 1860, että 
Pudasjärven Pohjanperäl-
le, nykyisen Ranuan alueel-
le, on tullut ”heräkkäitä”. Pe-
rinteen mukaan ”sytykkeet” 
olisi noudettu Rovaniemel-
tä. Noutaminen on ollut yksi 
tyypillisimmistä leviämis-
tavoista. Muutamat ihmiset 
olivat kosketuksissa herätyk-
sen kanssa, ottivat vastaan 
synninpäästön liikkeeseen 
kuuluneelta ja julistivat sitä 
eteenpäin. Poromiehet, rah-
timiehet ja kauppiaat välit-
tivät sanomaa herätyksestä 
matkoillaan kylästä toiseen. 
Pudasjärvellä Livojokivarren 
kylille, pääpaikkana Sarajär-
ven kylä, muodostui tämän 
kristillisyyden esiintymiä. 
Varhaisessa vaiheessa mai-
nitaan myös Sotkajärven ja 
Jongun kylät. Vauraat kylät 
ja niissä vauraat talot ovat ol-
leet liikkeen leviämisen kan-
nalta merkittäviä, koska niis-
sä pidettiin seuroja.

Myös suurempia herätyk-
sen aikoja koettiin Kollajal-
la vuonna 1911 ja muutama 
vuosi myöhemmin eri kylillä.

Seuratoiminnan kasvaes-
sa varsinkin isojen seurojen 
järjestämiseen tarvittiin eri-
tyinen toimikunta; näin muo-
dostuivat seuratoimikunnat. 
Pudasjärven alueella varsi-
nainen liikkeen organisoitu-
minen rauhanyhdistyksiksi 
ajoittuu 1900-luvun alkupuo-
liskolle. 1910-luvulla perus-
tettiin Ala-Kollajan rauhan-
yhdistys, joka myöhemmin 
muuttui Kollajan ja edelleen 
Kipinän rauhanyhdistyksek-
si.

Taustana yhdistyksille oli 
yhteyselin, vuonna 1906 Ou-
luun perustettu Lähetystoi-
men päätoimisto, joka muu-
tettiin vuonna 1914 Suomen 
Rauhanyhdistysten Keskus-
yhdistykseksi (SRK).

Yhdistysten tarkoitukse-
na oli ja on edelleenkin, ku-
ten yhdistyksemme sään-
nöissä todetaan, ”herättää 
ja elvyttää kristillistä uskon-
elämää sekä yleensä edistää 
kristillissiveellisten elämän-
tapojen, kansanraittiuden ja 
isänmaallisen mielen vakiin-
nuttamista kansan keskuu-
dessa”.

Alkuvuosien  
toimintaa
Yhdistyksen perustavassa 
kokouksessa 10.1.1932 pu-
heenjohtajaksi valittiin pii-
ripäällikkö K.Wirta; hänet 
myös valittiin hakemaan 
vahvistus yhdistyksen sään-

Pudasjärven Rauhanyhdistys 80 vuotta
nöille. Kirjurina tuossa ko-
kouksessa oli kauppias K. 
Poropudas. Ensimmäiseen 
johtokuntaan valittiin Wirran 
lisäksi rouva H.Wirta, emän-
tä Kaisa Törrö, talollinen Kal-
le Törrö, rouva Anni Peisa, 
suntio Arvi Törrö, ja heille 
varajäsenet.

Perustetun yhdistyk-
sen tärkein toiminta oli ja on 
edelleen seurat. Pian seura-
toiminta laajeni niin, että hel-
luntaina, juhannuksena ja 
perttulina pidettiin isot seu-
rat. Kahviväliajalla seuroissa 
näyttää olevan pitkät perin-
teet, koska kesäkuussa 1932 
johtokunta päätti hankkia 
yhdistykselle 10 tusinaa kah-
vikuppeja, 100 juomalasia ja 
12 tusinaa teelusikoita.

Sota-aika hiljensi seuratoi-
mintaa ja johtokunta kokoon-
tui vain kerran vuodessa. So-
ta-aikana monet heräsivät 
pohtimaan suhdettaan Juma-
laan, mitä osoittaa, että us-
komiseen liittyvistä asioista 
puhuttiin ja oli ”parannuk-
sentekijöitä”. Kodin, uskon-
non ja isänmaan tärkeys nä-
kyy edelleen yhdistyksen 
toiminnassa. 

Ajatukset omasta 
toimitalosta
Johtokunnan pöytäkirjois-
ta voidaan lukea mainintoja 
Pudasjärven kylän seurapai-
koista. Kesäisin isot seurat pi-
dettiin kirkossa. Talvella seu-
roja järjestettiin Suojalinnalla, 
Koskenhovilla, Osuuskau-
pan pirtissä ja kodeissa.

Vuoden 1934 helmikuus-
sa pidetyssä vuosikokouk-
sessa päätettiin ”kootut ra-
havarat säilyttää seuratalon 
rakentamiseen”. Ajatuksesta 
toteutukseen kesti 42 vuotta 
– vuoteen 1976, jolloin talossa 
vietettiin tupaantuliaisseuro-
ja. 1960-luvun herätysten li-
säämä seuraväki ja vuoden 
1968 edullinen tonttikauppa 
antoi vauhtia nykyisen toi-
mitalon rakennushankkeel-
le, joka toteutettiin vuosina 
1974-1976. 

Usein ensimmäinen koti 
käy ajan myötä ahtaaksi; 
näin tämä ”rauhanyhdistys-
kotikin”. Taloa on laajennet-
tu kaksi kertaa, keittiötä on 
muutettu toimivaksi ja han-
kittu muutakin kuin 10 tusi-
naa kahvikuppeja. Näyttävä 
osa talon sisustusta on taitei-
lija Paavo Tolosen puhuttele-
va maalaus kymmenen neit-
seen vertauksesta.

Vilkasta toimintaa
Jo ennen omaa toimitaloa iso-
jen seurojen lisäksi vakiin-
tuivat säännölliset keski-
viikkoseurat. Myöhemmin 
ompeluseurat olivat keski-
viikkoisin ja seurat sunnun-
taisin.

Seuratoiminta ja oma talo 
vaativat rahaa. Ompeluseu-
rat ja seurakolehdit eivät 
tuottaneet tarpeeksi, vaan 

yhdistyksen oli ryhdyttä-
vä pitämään myyjäisiä. Ta-
lon rakennusvaiheessa nii-
tä järjestettiin myös muilla 
paikkakunnilla. Aikaa ja työ-
tä isot myyjäiset ovat vaati-
neet, mutta ne ovat olleet yh-
distäviä ja virkistäviä hetkiä. 
Yhdistyksemme joulu- ja ke-
vätmyyjäisistä on vuosien 
varrella muodostunut odo-
tettuja tapahtumia. 

Varsinaisen vilkkaan toi-
minnan aika on alkanut 
1980-luvulla. Toiminnoilla 
on tärkeimpänä tavoitteena 
uskonelämän hoitaminen ja 
virvoittaminen Jumalan sa-
nalla.

tiin. Sekä elokuun seurakun-
tapäivillä että palmupäivillä 
on aina ollut runsaasti osal-
listujia. On haluttu kokoon-
tua kuulemaan ajankohtaisia 
ja uskonopillisia alustuksia ja 
niihin liittyviä keskusteluja.

 Vuonna 1949 perustet-
tiin Pudasjärvelle rauhan-
yhdistysten yhdyselimeksi 
apulähetystoimikunta. Sen 
kanssa Pudasjärven rauhan-
yhdistyksestä on muodos-
tunut koko pitäjän kristilli-
syyttä yhdistävä ja kokoava 
tekijä.

Ensi vuoden suviseuroja 
odotellessa muistamme, että 
Pudasjärvellä on järjestet-

ja tutkivat Raamattua. Kou-
lupäivän aikana saattoi 5-6 
nuorta löytää uskomisen aar-
teen omakseen. Uskon kaut-
ta ymmärrämme, että Jumala 
teki työtä ja oli nuorten etsi-
kon aika.

Puhujat
1800-luvun jälkipuoliskol-
la Pudasjärven eri kylil-
lä liikkui paljon ulkopaik-
kakuntalaisia saarnamiehiä. 
Omassa pitäjässäkin oli sivu-
kylillä runsaasti sananjulis-
tajia ja heidän osuutensa oli 
merkittävä kristillisyyden le-
viämisessä. Mainitsen nimel-
tä vain yhden: Paavali Ervas-
tin 1840-1896), koska hänet 
tunnetaan liikkeen alkutaipa-
leen hengellisten laulujen se-
pittäjänä. Muistitieto kertoo, 
että hän olisi lantakuormaa 
ajaessaan laulanut julkaistua 
ja suosittua laulua ”O ylkä 
Jesu rakkahin”.

Tuolloin Pudasjärvellä 
oli paljon maallikkosaarnaa-
jia, jotka yhdessä liikkeeseen 
kuuluneiden pappien kanssa 
julistivat Jumalan sanaa.

1950-luvulla ja seuraavil-
la vuosikymmenillä Pudas-
järven rauhanyhdistyksel-
le kutsuttiin uusia puhujia ja 
koko pitäjän alueella tapah-
tui puhujien joukossa suku-
polven vaihdos. Saarnaajien 
joukko on Pudasjärvellä ollut 
aina kymmenlukuinen. Edel-
leen maallikkopuhujien li-
säksi saman uskonnäkemyk-
sen omaava seurakunnan 
papisto on ollut hyvin aktii-
visesti mukana seuratoimin-
nassa. Seurakunnan papisto 
piti 70-luvulla vuosittain yli 
70 seurat.

Yhteydet seurakuntaan
Jouko Vahtola toteaa seura-
kunnan historiassa: ”Lesta-
diolainen kristillisyys on Pu-
dasjärvellä toiminut koko 
olemassaolonsa ajan kiin-
teässä yhteydessä ja yhteis-
työssä seurakunnan kanssa. 
Tämä yhteys on epäilemät-

tä ollut rakentavaa ja evanke-
liumin asian kannalta hedel-
mällistä.”

Runsas seurojen pito on 
tukenut seurakunnan julis-
tustehtävää. Rauhanyhdis-
tys on saanut käyttää seura-
kunnan tiloja tarvitessaan ja 
on ollut myös tilanteita, jol-
loin seurakunta on tarvinnut 
tätä taloa.

”Rauhanyhdistysläiset”, 
kuten joskus sanotaan, ovat 
toimineet koko olemassa-
olonsa ajan seurakunnan 
luottamustoimissa, joskus 
jopa enemmistönä.

Hajaannukset
Lestadiolaisuuden sisäiset 
hajaannukset eivät ole Pu-
dasjärvellä saaneet ratkaise-
vaa aikaan, eikä heikentäneet 
liikettä. Vuosisadan vaihteen 
uudenheräyksen ja 1930-lu-
vulla syntyneen ns. pikkuesi-
koisuuden kannatus jäi vä-
häiseksi. 

1960- luvun alun erimie-
lisyydet koko liikkeessä ko-
ettelivat vähän myös Pudas-
järveä ns. pappissuuntana. 
1970-luvulla Suomen Rau-
hanyhdistysten Keskusyh-
distyksen rauhanyhdistysten 
piiristä eronneet muodos-
tivat vuonna 1977 Suomen 
Vanhoillislestadiolaisen Rau-
hanyhdistyksen, jonka kes-
kuspaikkana näyttää olleen 
Pudasjärvi ainakin sillä pe-
rusteella, että yhdistyksen 
kesäseurat olivat täällä kol-
me kertaa. 

Jäsenmäärä
Yhdistyksen jäsenmäärä kas-
voi hitaasti aina vuoteen 
1966 asti. Ensimmäiseen sa-
taan meni 20 vuotta. Väes-
tön voimakas väheneminen 
syrjäkylillä 1960-ja 1970-lu-
vuilla aiheutti muutamien 
yhdistysten purkautumisen 
ja Pudasjärven Rauhanyh-
distyksen jäsenmäärän kas-
vun kymmenessä vuodessa 
sadasta yli kolmeensataan. 
Enimmillään jäseniä on ollut 
1990-luvulla noin 500. Nyt 
yhdistyksen juhlapäivänä jä-
senmäärä on noin 350.

Nykyisen seuraohjelmam-
me kannessa on lainaus Paa-
valin epistolasta Kolossalai-
sille:

”Asukaan Jumalan sana 
runsaasti teissä, kaikella vii-
saudella. Opettakaat ja neu-
vokaat, teitänne keskenän-
ne psalmeilla ja kiitosvirsillä 
ja hengellisillä lauluilla vei-
saten armon kautta Herralle 
teidän sydämissänne”

Tätä juhliva Pudasjärven 
Rauhanyhdistys on tahtonut 
ennen ja nyt toiminnassaan 
toteuttaa Jumalan runsaa-
seen armoon ja siunaukseen 
sulkeutuen.

Arvo Niskasaari

”Asukaan Jumalan sana runsaasti teissä, 
kaikella viisaudella. Opettakaat ja neuvo-
kaat, teitänne keskenänne psalmeilla ja kii-
tosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten 

armon kautta Herralle teidän sydämissänne”

Arvo Niskasaari esitti 
80 -vuotisjuhlassa 
historiikin.

rauhanyhdistyksen tarkoituksena oli ja on herättää ja elvyttää kristillistä uskonelämää sekä yleensä edistää kristillissiveellisten elämäntapojen, 
kansanraittiuden ja isänmaallisen mielen vakiinnuttamista kansan keskuudessa.”

Pyhäkoulun lisäksi lap-
sille pidetään päiväker-
hoja. Nuoret kokoontuvat 
raamattuluokkaan ja nuorte-
niltoihin, osallistuvat leireille 
ja nykyisin järjestävät jo myy-
jäisiä. Kiinteästi yhdistyk-
semme toimintaan on kuu-
lunut leirityö Koillismaan 
leirikeskuksessa Kuusamos-
sa ja kansanopistotyö Ranu-
an kristillisessä opistossa.

Vuosia sitten alkanut äiti-
kerho on muuttunut kuukau-
sittain kokoontuvaksi sisar-
piiriksi ja eläkeläisten kerho 
varttuneiden kerhoksi. Uu-
simpia toimintoja lienevät 
diakonia- ja perhetyön lisäksi 
”weljien” illat kerran kuussa. 

Nykyiset seurakuntapäi-
vät; ns. palmupäivät ja elo-
kuun seurakuntapäivä, ovat 
muodostuneet koko Pudas-
järveä käsittäviksi. Alkuaan 
päivät ovat olleet puhujien 
ja seurakuntavanhinten ko-
kouksia vuodesta 1947 läh-
tien. Alkuvuosikymmeninä 
kokous oli juhannusaattona 
vuoroin eri kylillä. Myöhem-
min juhannusaatosta luovut-

ty suviseurat jo kaksi kertaa; 
ensimmäisen kerran vuon-
na 1972 tässä keskustan alu-
eella. Silloin oli yli 50 000 
seuravierasta ja toisen ker-
ran vuonna 1998 lentoken-
tällä, jossa seuravieraita kävi 
70 000.

Herätyksen aikoja
Erityisiä herätyksen aiko-
ja koettiin jo aikaisemmin 
mainitulla Kollajan alueel-
la 1910-luvun puolella ja sit-
temmin monilla eri kylillä. 
Edelleen herätyksiä on ol-
lut 1930-luvun alussa koko 
seurakunnan alueella. Hete-
kylässä Raution pihassa sai 
seuroissa yli 40 henkeä pa-
rannuksen armon.

 Vuosina 1961 - 1965 Pu-
dasjärvellä esiintyi runsaas-
ti nuorisoherätyksiä eten-
kin syrjäkylillä. Tarkalleen 
ei tiedetä mistä ne tulivat. 
Osaltaan silloinen maail-
manpoliittinen epävarmuus 
vaikutti nuorten mieliin. 
Koulussa puhuttiin usko-
misen asioista ja koulunuo-
ret keskustelivat keskenään 
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Pudasjärven Rauhanyhdistyksen 80-v juhla:

Tehtävänä uskonelämän herättämistä ja ylläpitämistä 

Pudasjärven Rauhanyh-
distys vietti 80-vuotisjuh-
laa sunnuntaina 18.11. Juh-
lapuhujaksi oli saapunut 
SRK:n puheenjohtaja, ro-
vasti Olavi Voittonen, joka 
kehotti kuulijoita pitäyty-
mään Raamatun opetta-
massa perustehtävässä, jo-
hon viittaa myös juhlivan 
yhdistyksen nimi. 

-Ihmisiä tulee opastaa 
Jumalan rauhaan. Kris-
tus on meidän rauhamme. 
Tehtävämme on myös us-
kon elämän herättäminen 
ja ylläpitäminen. Lestadi-
olaisuuden herätyksen al-
kuaikoina vaikeudet muun 
muassa nälän hätä, veivät 
ihmisiä jumalan sanan ää-
reen. Kristukseen päin us-
kossa ja lähimmäiseen päin 
rakkaudessa, on toimin-
tamme perustaa, saarnasi 
Voittonen. 

Hän kertoi, että Lestadi-
olainen liike tekee lähetys-
työtä 19 eri maassa, erito-
ten Afrikassa. Kotimaassa 
työ on etsivää ja parannuk-
seen kutsuvaa sekä ihmisiä 
hoitavaa sanomaa. Usko on 
elämän perusta ja suuri rik-
kaus. 

Voittonen mainitsi Rau-
hanyhdistysliikkeellä ol-
leen myönteinen vaikutus 

pudasjärvisten siveelliseen 
ja moraaliseen elämään. 
Vanhoillislestadiolaisuus 
tukee kotia ja perhettä sekä 
lasten kasvatustyötä. Oikea 
kodin henki ja ilmapiiri on 
tärkeä. Hän suositti van-
hemmille ja isovanhemmil-
le lukuhetkiä sekä säännöl-
lisiä iltarukouksia lasten 
sekä lasten lasten kanssa. 

Ennen juhlan alkamista 
oli tervehdysten vastaanot-

hanyhdistyksen historian 
teoksen olevan valmisteil-
la. Vuosien varrella kerät-
tyä materiaalia on runsaas-
ti. Materiaalissa on mukana 
myös paikkakunnan moni-
en muiden Rauhanyhdis-
tysten historia-aineistoa.

Tervehdyssanat esitti Pu-
dasjärven Rauhanyhdis-
tyksen puheenjohtaja Sep-
po Leppänen ja historiikin 
Arvo Niskasaari. Lausun-
taa esitti luokan opettaja Si-
nikka Leppänen. Lapsikuo-
ro lauloi Jukka Jaakkolan 
johdolla ja Anna-Elina Jaak-
kolan säestyksellä, nuorten 
musiikkiesityksessä soit-
ti selloa Henriikka Heikkilä 
ja viulua Olli Heikkilä Jukka 
Jaakkolan urkusäestyksellä. 
He olivat säestämässä myös 
Nuorten kuoron lauluesi-
tyksessä. Reilun 400 hengen 
juhlayleisö lauloi täysin rin-
noin Siionin laulut ja virret. 

Juhlapäivä alkoi Pudas-
järven kirkossa juhlajuma-
lanpalveluksella, jonka toi-
mittivat Kimmo Helomaa, 
Erkki Piri, Juha Kukkurai-
nen, Jaakko Sääskilahti, Juk-
ka Jaakkola ja Keijo Piirai-
nen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen oli seppeleenlasku 
sankarihaudalle. 

Heimo Turunen

Ranuan Rauhanyhdistyksen Erkki ja Virve Ilvesluodon esittämässä tervehdykses-
sä mainittiin muun muassa Suviseurojen järjestämisen yhteistyö Pudasjärven seu-
rakunnan kanssa. Tervehdyksiä vastaanottamassa Henrik Hämäläinen, Tarja Vänt-
tilä ja Seppo Leppänen. 

Kutsuvierasjoukon eturivissä vasemmalta rouva Raakel Piri ja rovasti Erkki Piri, 
kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oi-
nas-Panuma, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, SRK:n puheenjoh-
taja, rovasti Olavi Voittonen ja rouva Raili Voittonen.Lapsikuoro lauloi ”Isä Taivaan rukoilen”. 

Juhlayleisöä arvioitiin olleen reilut 400 henkeä. 

Nuorten kuorossa lauloi pudasjärvisten lisäksi opiske-
lun vuoksi muualla asuvia nuoria. Yhteistä harjoittelu-
aikaa jäi vähän, silti nuoret lauloivat Jukka Jaakkolan 
johtamana taitavasti herkällä ja koskettavalla tavalla. 
Taustalla myös juhlaohjelman kannessa ollut Paavo 
Tolosen Kymmentä neitsyettä kuvaava taideteos.

”Oikea kodin 
henki ja ilmapiiri 

on tärkeä.”
to, jossa useat lähiseudun 
Rauhanyhdistykset kävi-
vät esittämässä tervehdyk-
sensä. SRK:n tervehdyksen 
esitti sosiaalineuvos Esa 
Koukkari. Lisäksi onnitte-
lupuheenvuoroja käyttivät 
muun muassa Pudasjär-
ven Sotaveteraanit. Pudas-
järven kaupungin onnitte-
lun esitti kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila ja Pu-
dasjärven seurakunnan 
tervehdyksen toi vs. kirk-
koherra Kimmo Helomaa. 

Juhlan päätössanois-
sa Pudasjärven Rauhanyh-
distyksen puheenjohtajana 
toiminut rovasti Erkki Piri 
kertoi Pudasjärven Rau-

Pudasjärveltä lähtöisin oleva ja Pudasjärvellä pappina 
pitkään toimineella rovasti Erkki Pirillä riitti tervehtijöi-
tä, tervehtimisvuorossa Sisko Luhtaniemi.
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Taitokeskuksessa juhlistettiin 
uusia toimitiloja

Pudasjärven Taitokeskuk-
sessa juhlittiin uusien toi-
mitilojen 1-vuotissynttäreitä 
maanantaina 12.11. kahvit-
telun, työnäytösten ja mu-
kavan rupattelun merkeissä. 
Taitokeskuksen vastaava-
na ohjaajana toimiva Pirjo 
Kela kertoi, että päivä on ol-
lut asiakaskäynniltään hyvin 
vilkas.

- Täällä Taitokeskukses-
sa meitä on pääsääntöises-
ti kaksi henkilöä. Kolmante-
na on projektipäällikkömme 
Oili Puurunen, mutta hän 
toimii enimmäkseen ken-
tällä erilaisissa tehtävissä ja 
hoitaa kaikenlaiset hallin-
nolliset tehtävät. Itse toimin 
myymälävastaavana ja Olga 
Törrö on meillä työharjoitte-
lussa, kertoi Pirjo Kela.

- Meillä on pyörinyt eri-
laisia lyhytkursseja pitkin 
vuotta ja ne jatkuvat yhä 
edelleen. Kesään mennes-
sä meillä on suunniteltuja 
kursseja, kuten Tekemisen 
iloa –tiistait, Taitotorstai-il-
lat, Tilkkumaraton, Nuorten 
kurssit, Mattoviikot ja Kesä-
retki, luetteli Kela Taitokes-
kuksen toimintaa.

Iloisen värinen lankahyllykkö saa täydennystä lähiviikkojen aikana. 

Pirjo Kelalla riitti Taitokeskuksen syntymäpäivänä vils-
kettä kun tiloissa kävi toistasataa asiakasta.

Tilajärjestelyjen myötä 
Taitokeskus on saanut uutta, 
avarampaa ilmettä. Seinät ja 
hyllyt ilottelevat eri materi-
aalien kauniilla väreillä sekä 
näytteille asetetuilla valmiil-
la töillä. Taitokeskus tarjoaa 
myös työskentelytilat kansa-
laisopiston tilkkutyöpiirille. 
Viritteillä on vaihtaa käsillä 
tekemisen tietotaitoa myös 
Karhupajan kanssa.

- Uusia materiaaleja, tek-
niikoita ja työvälineitä ko-
keillaan ja testataan jatku-
vasti ja kursseilla niitä sitten 
toteutetaan. Tämän hetken 
myyntivaltteja ovat paperi-
naru ja –nauha. Näille jou-
lunalusviikoille olemme 
saamassa myös uusia neule-
lankoja, kertoi Pirjo Kela.

Taito Pohjois-Pohjanmaa 
–hankkeen projektipäällikkö 
Oili Puurunen kertoi työs-
tävänsä käsityöyrittäjyyden 
kaikenlaista vahvistamista 
ja olemassa olevien yritysten 
tukemista.

- Viime vuoden elokuussa 
esimerkiksi sain tilaisuuden 
järjestää kymmenelle Oulun 
seudulta tulleelle alan yri-
tykselle osallistumismahdol-
lisuuden Forma-messuille, 
jossa yrittäjät saivat kontak-
teja ympäri maailmaa. Han-
ke rahoitti suuren osan mes-
sukuluista. Hankkeen kautta 
olemme osallistuneet myös 
kaksi kertaa Muotoilupäi-
ville, sekä Tuote ja Tekijä –
kampanjalla esittelemme 
näyttelyn omaisesti käden-
taito yrittäjiä, kertoi Puuru-
nen.

Kelan ja Puurusen toivee-
na on saada jatkoa vastaa-
vanlaiselle hankkeelle käsi-
työyritysten kehittämisen ja 
toimeentulon turvaamisek-
si sekä uusien yritysten syn-
tymisen mahdollistamiseksi.

Keskustassa toimiviin 
Taitokeskuksen tiloihin on 
helppo poiketa ja se näkyi 
myös juhlapäivänä.

Terttu Salmi

Helppoa ja mukavaa askartelua! Askartelunurkka: 
Taittele origami servetistä

Tarvikkeet:
Origami servetti, tavalliset servetitkin 
käy, miel. paksummat
1. Avaa servetti kokonaan auki ja aseta se 
nurinpäin.
2. Käännä kaikki kulmat keskelle.
2. Käännä uudestaan kaikki kulmat kes-
kelle.
4. Käännä vielä kerran kaikki kulmat 
keskelle.
5. Käännä neliö nurinpäin,
ja käännä vielä kerran kulmat keskelle.
6. Ota sormillasi kiinni neliön keskustasta 
molemmin puolin, jotta se kestää kasas-
sa. Käännä/vedä jokaisen neljän kulman 
alta esiin kukan suurimmat kuppimaiset 
terälehdet.
7. Käännä kaikki kukan alapuolella ole-
vat ”irto-osat” vihreän väriset(yht.4kpl) 
vähän ylöspäin pienemmiksi terälehdiksi.

Netissä olevasta Pudasjärvi-lehden 
arkistosta löydät 
Askartelunurkan aiemmat ohjeet
•Kaulakoru, nro 38/2011 sivulla 10
•Suodatinpaperille oma teline, nro 
39/2011 sivulla 14
•3D -kortti askarteluohje, nro 41/2011 
sivulla 18
•Ääriviivatarran värittäminen, nro 
45/2011 sivulla 18
•Paperitähti. nro 49/2011 sivulla 22
•Huopaheijastin, Pyykkipoikamagneetti, 
Cd-levy korttikoristeena nro 6/2012 
sivulla 4

Ja näin sinulla pitäisi olla valmis kukka edessäsi. Muista olla huolellinen tai-
toksissa. Mikäli servetti on kovin ohutta sorttia, kukka ei välttämättä onnistu 
tai pysy kasassa niin hyvin. Kattauksessa kukka käy servettinä ja koristeena.

Ohjeen antoi Reija, Heli ja Jenni
Löytyisikö sinulta kiva askarteluohje/
vinkki?  Otathan yhteyttä Sirkka-Liisa 

Tuomaalaan puh. 040 195 1732

upea kukka

Sähköasennusten 
ennakkohuoltopalvelua 
maatiloille 
Paikallis-Sähkö Oy tarjoaa 
maatiloille sähköasennus-
ten turvatarkastus /ennak-
kohuoltopalvelua. Tarkastus 
ei ole pakollinen eikä varsi-
naisesti velvoita mihinkään. 
Tehdyissä tarkastuksissa on 
löydetty maatiloilta hyvinkin 
vakavia sähkölaite- ja asen-
nusvirheitä sekä puuttei-
ta, ja niiden korjaamisilla on 
säästytty jo miljoonien euro-
jen vahingoilta, kertoi myyn-
tipäällikkö Esa Paldanius 
keskiviikkona 12.11.  maati-
layrittäjien riskinhallintapäi-
vässä Pudasjärven Osuus-
pankissa. 

Sähköurakointiliike Pai-
kallis-Sähkö Oy on perus-
tettu alunperin Sotkamossa 
vuonna -59. ja se on laajentu-
nut vuosikymmenten saatos-
sa täydenpalvelun sähkötalo-
ksi ja  nykyisin liikkeen töissä 
on 134 henkilöä. Toimipistei-
tä on useita ja toimialueena 
koko maa.

-Sähkölaitteitten ja kes-
kuksien ennakkohuolto-
palvelua teemme myös 
teollisuuteen ja julkisiin ra-
kennuksiin. Siellä toimies-
samme olemme huoman-
neet, että lämpökameralla 
löydettyjä kuumia liitoksia ja 
rikkinäisiä pääkytkimiä löy-
tyy yllättävän paljon jopa uu-
dehkoissakin rakennuksissa. 
Laajensimme palveluamme 
sittemmin maa- ja karjati-
loille. Nyt on Suomessa tälle 
vuodelle tarkastettu noin 450 
maatilaa ja suorastaan hen-
genvaarallisia kohteitakin on 
tarkastuksissa eteen sattunut, 
kertoo Paldanius.

Tarkastus maksaa alka-
en 600 euroa tilaa kohden. 
Pohjolavakuutusyhtiö kor-
vaa tästä maatilalle puolet. 
Kustannus on kuitenkin pie-
ni siihen verrattuna mitä va-
hinkoja kuumentuneet tai oi-
kosulkuun joutuneet laitteet 
saavat aikaan syttyessä pala-
maan. Mittauksia suoritetaan 
lämpökameroilla, testereillä 
ja erilaisilla mittareilla. Vial-

lisia kaappeja, alimitoitettuja 
kaapelointeja, löysiä kytken-
töjä ja muita paloturvallisuu-
teen vaikuttavia tekijöitä löy-
tyy tiloilta runsaasti samoin 
kuin viallisia johdotuksia ja 
vääriä kytkentöjä.

– Maatilojen ongelmat 
johtuvat monesti siitä, että 
aikoinaan pääkeskus on ol-
lut riittävä, muuta sähkö-
laitteiden lisääntyessä sen 
kapasiteetti on jäänyt alimi-
toitetuksi. Löysät kytkennät, 
vikaantuneet pääkytkimet, 
vääränlaisten valaisimet, ja 
alimitoitetut ja pölyä täyn-
nä olevat sähkökaapit ovat 
myös hyvin yleisiä löydök-
siä. Mittaustuloksissa on mi-
tattu liki kahdensadan asteen 
lämpötiloja, joten syttymis-
vaara on jo hyvin oleellinen. 
Vaarallisen kohteen löytäes-
sään tarkastajat tekevät sen 
ensiavun, minkä voivat joko 
korjaamalla tai kytkemällä 
laitteen irti verkosta. Tarkas-
tuksen päätteeksi tilanomis-
tajat saavat kattavan kirjal-
lisen raportin, jossa ilmenee 
verkoston kunto ja vialliset 
kohteet. Korjaukset voi tila-
ta meiltä tai sitten joltakin 
muulta sähköliikkeeltä. Mut-
ta loppuvastuu korjauksis-
ta tai niiden tilaamisesta jää 
kuitenkin aina tilanomistajil-
le, Paldanius huomauttaa.

Tarkastuksista ei tule ke-
nellekään vahinkoa, mutta 
tilanomistaja hyötyy tarkas-
tuksesta mahdollisten pii-
levien vikojen löytymisistä 
ja vahinkojen etukäteistor-
junnasta. Nykyiset navetta- 
ja sikalapalot ovat herkäs-
ti miljoonaluokan vahinkoja 
ja vähäisimmilläänkin pian 
kymmeniätuhansia sivuvai-
kutuksineen. Vakuutusyh-
tiökin voi alentaa vakuutus-
maksuja tarkastuksen jälkeen 
ja mikä parasta, työpaikka, 
rakennukset ja eläimet säily-
vät kunnossa.

Erkki Riihiaho, 
kuva Heimo Turunen

Myyntipäällikkö Esa Paldanius esitteli maati-layrittäjien riskienhallintapäivässä Paikallis-Sähkön ennakkohuoltopalvelua. 
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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

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 

Pudasjärven keskustasta 
liiketila 19,5 m2, 2-kerros 

1.1.2013 alusta, puh  0400 198 390.

VUOKRATAAN / MYYDÄÄN

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
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

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

-kotihoitoa ja omaishoitajan lomitusta ym.
-viikkosiivoukset ja ikkunanpesut
-ulkoilu ja asioimispalvelua

OSUUSKUNTA TYÖPUDAS
Palvelee Pudasjärven keskustasta (15km säteellä)

Ammattittaidolla
puh. 040 937 0234, tai 0400 814 766

Ota yhteys 
040 1951 732

Palvelu-
hakemisto

on edullista 
ilmoitustilaa!

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

LUMITYÖT
Soita ja 

kysy lisää!

Matti 
040-9603058

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi
 

Käsityönä   Kynttilöitä 
KYNTTILÄTALO 

PAJA JA MYYMÄLÄ 
Kuusamontie 2046 
93270 Sotkajärvi 

Pudasjärvellä, Valtatie  20 varressa  
Oulusta 108 km Kuusamosta 109 km 
www.kynttilatalo.fi  040 5492063 

Korkealaatuiset kauneudenhoitopalvelut
kosmetologi, kestopigmentoija, kynsiteknikko

Kati Niemelä
Puh. 040-7266 266

Kauppatie 1, (Parturi-Kampaamo Saletti)

55 vuotta luotettavaa 
kuljetuspalvelua.

Pohjanrahti Oy
Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 251671
pohjanrahti@pohjanrahti.com • www.pohjanrahti.com

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

Uusi mönkijän puskulevyn säh-
köinen nostin. Ei käy vanhan-
malliseen telamönkijään. Hinta 
240 e (liikkeessä 316 e). P. 
0400 179 087.

Kupla volkkarin koriste- ja pö-
lykapselit. Harmaan Fergun 
startin kuoret 3 kpl. Hp. 10€/
kpl. Tied. 040 577 9570.

3 h + k 74,5 m2 
Pudasjärven keskustassa

Saneerattu valoisa huoneisto ensimäinen kerros, 
heti vapaa, jouluksi omaan kotiin. 

Taulu TV marraskuun aikan ostaaneelle. 
Hinta vain 39.000 euroa (55.000 velaton).

Esittely 21. päivä kello 13-14, omistaja paikalla.
Tiedustelut puh. 0400 522 501

MYYDääN TAI vUOKRATAAN

Saab 9000 cd vm.96, 2 ren-
kaat, aj. 250 tkm., hp. 1500 eur.
P. 040 846 2497.

Keinutuoli, puunvärinen, uusi.
Hinta 70€. P. 040 722 6101.

2 nahkaista nojatuolia koivu-
rungolla 60 e, yöpöytä mäntyä 
25 e. P. 0400 671 937.

Sähkökiuas Helo, teho 6 kWh, 
lähes uusi. Hintaan 60€. P. 044 
582 2015.

Haluan ostaa karpaloita 5-10 
litraa.  Puh. 044 512 0158

Mikä on Al-Anon?
Al-Anon-ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille ver-
taistukea. Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, 
toivonsa ja voimansa. Jäsenyyden ainoa edellytys on perheen-
jäsenen tai ystävän alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puoli-

soita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä.
www.al-anon.fi

Pudasjärven Al-anon ryhmä kokoontuu 2.12.2012 
alkaen joka kuukauden 1. sunnuntai klo 19.00 

Liepeen pappilan väentuvassa.

Oulun Sotaorvot yhdistyk-
sen kymmenvuotisjuhla pi-
dettiin lauantaina 10.11. 
Pyhän Tuomaan kirkossa 
Oulussa. Juhlapuheen piti 
Europarlamentin jäsen Han-
nu Takkula. 

Katsauksen 10-vuotistoi-
mintaan esitti Eero Ukkola. 
Yhdistyksen jäsenmäärä on 
ollut kasvu-uralla koko toi-
minnan ajan ja on nyt yli 500 

Oulun Seudun Sotaorvot 10 vuotta
jäsentä, josta Pudasjärveltä 
on 41 jäsentä. Juhlaan osal-
listui 217 jäsentä, kannatta-
jajäsentä ja kutsuvierasta. 
Suomessa toimii 21 paikal-
lista yhdistystä Sotaorpo-
jen nimellä ja ne kaikki ovat 
liittyneet keskusyhdistykse-
nä toimivaan Kaatuneitten 
Omaisten Liittoon. Oulun 
seudun Sotaorvot liittyi jäse-
neksi vuonna 2007.

Huoltoviesti muuttuu 
jäsenlehdeksi
Kaatuneitten omaisten liitto 
julkaisee Huoltoviesti-leh-
teä, jolla on ollut noin 3000 
tilaajaa. Ensivuoden alusta 
lehti muuttuu jäsenlehdek-
si ja postitetaan yli 10 000 :lle 
liiton jäsenelle. 

Oulun seudun Sotaorvot 
on saanut oman standaarin, 

jonka myöntämisestä päät-
tää yhdistyksen hallitus.  
Standaari n:o 1 luovutettiin 
juhlassa yhdistyksen kun-
niajäsenelle, emeritusmaa-
herra Eino Siuruaiselle. Hän 
on myös itse sotaorpo.

Pekka Perä 

Reipas opiskelija, lukiolainen tms!
haluatko tienata taskurahaa?
Työurakkana olisi omakotitalon 

imurointi kerran viikossa.

JOS KIINNOSTUIT, OTA YHTEYTTÄ
P. 0400 584184
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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!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 25.11. klo 11.00  
Pasi Markkanen ja Tuula Suomi
Tiistaisin klo 18.00 
Sana ja Rukous

Sauvakävelyilta tiistaisin klo 18-19.30 Liepeessä.
Pudasjärven Al-anon ryhmä kokoontuu 2.12.2012 alkaen joka 
kuukauden 1. sunnuntai klo 19 Liepeen pappilan väentuvassa.
Puuhakerho 6-9 v. torstaisin klo 17-18.30 seurakuntatalolla Rönössä.
Puuhakerho 6-12v. tiistaisin klo 17-18.30 Livon koululla.
Kirpputori keskiviikkoisin (Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Puuhakerho 6-12v. torstaisin klo 18-19.30 Kipinän koululla.
Parkinson iltapäivä ke 21.11. klo 14-16 vanhusten palvelukeskus Kaup-
patie 25. Vierailee kokemuskouluttaja Teuvo Viinikangas ja aluetyöntekijä 
Jukka Tauriainen.
OSAO Avoimien ovien päivä 21.-22.11.2012 klo 9 alk.
Työkeskuksen joulumyyjäiset to 22.11. klo 10-14.30, Kauralantie 3.
mLL:n kirppis la 24.11. Lakarin koululla.
Zumba kurenalan koululla su 25.11. klo 19-20
Siuruan työväentalo: Tanssit ti 25.12. klo 21 alk., es Naseva.
Kenttäohjelmien harjoitukset ovat seuraavasti: 25.11. klo 15 -17. 
Naisten harjoitukset Kurenalan koululla.

TYÖKESKUKSEN 
JOULUMYYJäISET

TYöKESKUKSESSA KAURALANTIE 3
Torstaina 22.11.2012 klo 10.00-14.30

MYYTäväNä:  
AITOJA, IHANIA PUUTöITÄ, TEKSTIILEJÄ, 

PERINNETONTTUJA, ITSETEHTYJÄ  
JOULUKORTTEJA, KRANSSEJA, 
ITSEPAINETTUJA TYYNYLIINOJA,
TAIDEKALENTEREITA, TYYNYJÄ 

YM. YM. MUKAVAA

KAHVIA JA 
JOULUTORTTUJA!!

Olet lämpimästi tervetullut!
Myytävänä arpoja, voittoina auton päältäpesu 

+vahaus ym. mukavaa!

Jouluvalot syttyvät
Koko perheelle ohjelmaa

Joulupukki
Arvontaa

Järjestää: Pudasjärven Yrittäjät ry ja Iijokiseutu

Pudasjärven joulunavaus

Koulun irtaimiston Huutokauppa 
salissa klo 12.00. 

Myynnissä mm. kuvatauluja, 
soittimia mm. harmoni, vanhanajan pulpetteja, 

ruohonleikkuri, täytettyjä eläimiä.
kahvila ja Mll:n tuotemyyntiä

Pöytävuokra jäsenille 8 € ja  
ei-jäsenille 12 € sis. vohvelikahvit

Varaukset soittamalla iltaisin puh. 0400 498 420/Sari

Pudasjärven yhdistys

MLL:n kirppis 
la 24.11 klo 10-14
Lakarin koululla

Joulupuu-keräys 
viidettä kertaa

Mll:n syyskokous pidettiin 
15.11. Puikkarin kokous-
tilassa ja paikalla oli kym-
menkunta osallistujaa.

Kokouksessa suunnitel-
tiin tulevan vuoden toimin-
taa sekä jaettiin hallituksen 
jäsenille vastuualueet. Uu-
tena jäsenenä saimme kym-
menen henkeä käsittävään 
hallitukseen Soile Grabe-
rin. Puheenjohtajana jatkaa 
edelleen Hely Forsberg-
Moilanen.

Yhdistykseen kaivat-
taisiin lisää uusia jäseniä 
sekä perhekahvilan pitä-
jiä. Lasten muskariin etsi-
tään myös vapaa-ehtoista 
vetäjää. 

Tämän vuoden tapahtu-
mia ovat vielä kirppis sekä 
Joulupuu-keräys. joka to-
teutetaan viidettä kertaa 
yhdistyksen toimesta. Lähi-
vakuutus, nykyisin LähiTa-
piola,  on ollut siinä yhteis-
työkumppanina mukana 
koko ajan. Joulupuu-kerä-
ys on hyväntekeväisyyske-

räys, jonka tavoitteena on 
antaa joululahja niille pu-
dasjärveläisille lapsille, jot-
ka muuten jäisivät ilman 
Joulupukin tuomisia. Vii-
me vuonna keräys tuotti liki 
sata pakettia jaettavaksi lap-
sille. Keräyksestä tulee il-
moitus lehteen sekä kaup-
pojen ilmoitustauluille.  

Ensi vuonna toimintaa 
järjestetään kirppisten, Las-
ten venetsialaisten, koko 
perheen ulkoilupäivän sekä 
mahdollisen perhekahvilan 
merkeissä. Myös pienten 
lasten muskari aloitetaan, 
jos siihen saadaan vetä-
jä. Ideoita toimintaamme 
otamme mielellämme vas-
taan ja myös vapaa-ehtoi-
sia toimijoita tapahtumiim-
me kaivataan. Ostamalla 
Mll:n tuotteita tuette yhdis-
tyksemme toimintaa. Yh-
distyksen nettisivut löyty-
vät haulla Mll Pudasjärven 
yhdistys.

Sari Pähtilä

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 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Perjantaina 23.11.

Wintti:
Lippu 12€ sis. ep. 

Pentti
Rainer

DJ Leila 

vARAA 
PIKKUJOULUSI!

Lauantaina 24.11.
Bubissa:
Karaoke
Ep. 2€

auki klo 00-04
Lippu 4€ sis. ep. 

Metsäpalvelu Kerälä Oy
Myy viljeltyjä joulukuusia

rajoitetun erän, Mursuntie 1

Tervetuloa keskustelemaan 
myös metsäasioissa!

Timo Kerälä 
0400 285 409             

Tiedustelut ja varaukset:

perjantaina 23.11. klo 18 torilla
Joten on aika merkitä kalenteriin 
MTK-Pudasjärven pikkujoulut ja 

puurojuhla!
Tänä vuonna pikkujoulut järjestetään 

Hotelli Isosyötteellä 1.12.2012 
alkaen klo 19.30. 

Luvassa on ainakin hyvää ruokaa ja 
vielä parempaa seuraa!  

Koko perheen puurojuhla on Hilturannan 
leirikeskuksessa 15.12.2012 alkaen klo 12.00. 

Tiedossa jouluista ohjelmaa ja 
tietenkin joulupuuroa!

Joulu on 
kohta ovella…

Ilmoittautumiset pikkujouluun 23.11 mennessä ja 
puurojuhlaan 8.12 mennessä puhelimitse 

(mielellään tekstiviestillä) 040-596 6198 tai 
sähköpostitse: maija.puhakka@luukku.com 
Pikkujoulujen omavastuuosuus on 10€/hlö, 

joka maksetaan paikanpäällä. 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

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

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Petri Tolonen
020 764 0262

Jussi Timonen-Nissi
020 764 0257

Vilho Koivisto
020 764 0232

Seppo Miettunen
020 764 0261

Jukka Heikkinen
020 764 0249

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 6709 003

Aki Huttu
020 764 0254

Teemu Pohjola
020 764 0263

Markus Viitala
020 764 0264

 JOULUMYYJäISET
Su 25.11. klo 12-16.00.

Leivonnaisia, laatikoita, koruja, käsitöitä ym.
Tarjolla myös puuroa ja soppaa sekä kahvit tortun kera.

Pöytävuokra 10€, Hannuksen kyläyhteisön jäsenille 0€
Pöytävaraukset Valma 0400 166 640

HANNUKSESSA TAPAHTUU! 
(Loukkojärventie 4, Kiiminki)

Keliakiakerhon 
pikkujoulu

ti 27.11. klo 18 alkaen 
Ravintola Street 4 Jukolantie 4. 

Sitovat ilmoittautumiset 20.11. mennessä 
Seijalle puh. 040 543 9133.

Yhdistys maksaa jäsenille jouluruoan (gluteeniton).
Muut maksavat itse 30€/hlö. 

arvontaa. 
ken lahjan tuo, se lahjan saa.

runsasta osallistumista toivoen.
Tarja Tomperi ja Seija Mäntykenttä

En juhli vanhenemistani.
Olen matkoilla.

Antti Ylitalo 
Korpiselta

Jyty Pudasjärvi ry:n
sääntömääräinen 

SYYS- JA vAALIKOKOUS
pidetään Ravintola Street4:ssä,  
torstaina 29.11.2012 klo 17.30.

Asioina syyskokous asiat ja luottamusmiesten 
valinta kaudelle 2013-2016. 
Hallitus kokoontuu klo 17.00.

Rakennusliiton os. 425 
PIKKUJOULU 

Ravintola Kurenkoski 8.12.2012 klo 19.30
Hinta jäsen 10 €, avec 20 € 

ilmoittaudu mielellään 30.11. mennessä 
Taistolle puh. 040 546 9216. 

jäsenet tervetuloa! 
Tv Hallitus

Konttilan Erä Ry:n 
HIRvIPEIJAISET
Hirvituvalla su 25.11.2012 

klo 11.00

Seuran jäsenet, maan vuokraajat ja  
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Hirviporukka

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Pudasjärven kaupunki järjestää 
kyläyhdistyksille koulutustilaisuuden 
torstaina 29.11.2012 klo 13 – 16 hotelli Kurenkoskessa
kyliltä kartoitettavien tietojen keräämisestä Arjen turvaa kunnissa 
hankkeen toteutukseen liittyen. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kuntiin 
laaja-alainen hyvinvoinnin ja turvallisuusyhteistyön toimintamalli arjen 
turvan lisäämiseksi sekä palvelutuotannon monipuolistamiseksi harvaan 
asutulla maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on olemassa olevien resurs-
sien tehokkaampi johtaminen, koordinointi ja yhteensovittaminen sekä 
painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ehkäisevään työhön.
Ohjelmassa on: 
Arjen turvaa hankkeen esittely: projektityöntekijä Ritva Kinnula,  Taatusti 
turvassa -hankkeen kokemuksia/tuloksia kylän hyvinvointi- ja turvallisuus-
suunnitelman laatimisesta; projektipäällikkö Eija Leppäjärvi ja Koillismaan 
projektityöntekijä Ilpo Kylmäluoma.  Keskustelua ja kysymyksiä aiheesta.
Tervetuloa!
Lisätietoa:  Ritva Kinnula puh. 0400 324 013, ritva.kinnula@pudasjarvi.fi

Lappi

Kuorma-autoilijoitten 
PIKKUJOULU 

Street4:ssa la 1.12.12 klo 19.00
Lipun hinta 35 €/hlö, 

veteraaniautoilijat 18 €/hlö
maksettava ke 28.11. mennessä tilille

FI75 5360 0420 0840 66
(lippuja ei myydä ovelta)

Lisätietoja: Jukka Kuha 0400 204 488

Kansalaispistolla uusia kursseja
Kansalaisopistolla alkaa Jouluisten koriste- ja sisustus esineiden 
tekemiseen tähtääviä kursseja ennen joulua.

KOHOKUvIOITU vALOTAULU 
kurssi 26.11.-3.12.2012 ma 18.30-21.30

- Kurssilla tehdään suorakulmion mallinen koristeellinen sisustusvalotaulu 
kehykselle. Tauluun tehdään paperinaruista pujottelemalla ja kutomalla erivä-
risiä koristepujotuksia. Kuviot voi olla kukkia, lehtiä tai muita kuvioita. 
Led-valot pujotellaan taulun sisälle. Materiaalien hinta noin 15e jotka voi os-
taa opettajalta. Led-valot täytyy jokaisen ostaa erikseen kaupasta. Opettajana 
toimii Hilkka Anttila. 

JOULUN TAIKAA -TYÖPAJA 
30.11.-1.12.2012. 

- Kurssilla voi valmistaa lyhtyjä, kransseja sekä erilaisia koriste-esineitä pa-
perikasto menetelmällä. Peltilyhdyt tehdään uusiomateriaaleista reittämällä ja 
leikkaamalla sopiviin muotoihin. Paperikastotekniikalla tehdyt koriste-esinei-
siin tehdään rungot metallilangasta tai verkosta joita sitten kastetaan 
päällystemateriaaliin. Opettajana Leila Kyngäs-Teeriniemi. 
Kursseja esitteli taide- ja taitoaineiden opettaja Liisa Pöllänen kansalaisopistolta

SMA KY AUTOKORJAAMO
Teollisuustie 2, (vastapäätä Pohjantähteä) Pudasjärvi

* Perinteinen autokorjaamo toiminta
myös ruostekorjaukset

* Alustojen pesut
* Fiksaukset ym. ym.
* Varaosatoimitukset

Tiedustelut ja ajanvaraukset 0400 563 935
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Joulukuusien hakemis- tai 
ostamisaika lähestyy. Tänä 
vuonna luonnon kuusia 
on monilla alueilla hanka-
la saada suopursuruosteen 
vuoksi. Tänä vuonna esiin-
tyvä tauti on vienyt kuu-
sista osittain neulaset ja vä-
hintään värjännyt neulaset 

Viljeltyjä kuusia jouluksi
ruskean väriseksi, jonka 
vuoksi monikaan ei kelpuu-
ta sellaista kuusta joulukuu-
seksi. 

Värivikaa esiintyy suu-
rimmaksi osaksi Pudas-
järveä, erityisesti alavil-
la seuduilla ja karuimmilla 
kuusen kasvualustoilla, ker-

Tällä kertaa Timo Kerälä myy 
viljeltyjä joulukuusia, kun 

omassa metsässä 
kuusissa on ruosteen väriä. 

too havainnoistaan Metsä-
palvelu yrittäjä Timo Ke-
rälä. Hän on hommannut 
viime vuosina joulukuusia 
tietämistään ja sopimistaan 
paikoista. Koska tänä vuon-
na ei luonnonkuusia juuri-
kaan Pudasjärveltä löydy, 
Kerälä haki niitä joulukuu-

8490,-
+ toim.kulut, sis. alv

Kampanjahintaan

sh. 9 007,-

500,-
+toim.kulut, sis. alv

Pro-talviPaketti  
kamPanjahintaan

Tarjous voimassa  
15.11.2012–15.1.2013  

Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

OUTLANDER
™

  
T3 400

sh. 1323,-

+ NOpeaN pääT TäjäN eTu:
500,- arvoinen  
bensalahjakorttitoimi noPeaSti, etUSi 

arvo joPa 1840 € !

can-am.fi

brp.com

Tarjous voimassa 15.11.–31.12.2012  
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle
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Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
www.pienkonehuolto.fi

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet
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siviljelmältä Kempeleestä.
-Viljellyt kuuset ovat hy-

vännäköisiä ja kokoisia, joi-
ta passaa kyllä esitellä ja 
myydä kuusen ostajille, to-
tesi Kerälä, jolla myytävä 
kuusierä on esillä Mursun-
saaressa kotinsa pihapiiris-
sä Mursuntie 1:ssä. HT

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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fifi

Monipuolinen RUOKA-
ja KOKOUSKAHVILA
Iin keskustassa
Lounas ti-pe klo 11-13.30
noutopöydästä, mm. salaatti,
liha- ja kalaruoka.

Museokahvila HUILINKI
Puistotie 4, Ii • Puh. 044 783 8732 • www.savottaviihde.fi

Ps. Kysy pikkujouluvarauksista!

Monipuolinen RUOKA ja
KOKOUSKAHVILA
Iin Wanhassa Haminassa
Lounas ma-pe klo 11-13.30
noutopöydästä, mm. salaatti,
liha- ja kalaruoka.

PALVELEVA TILITOIMISTO

KYSY YRITYS STARTEJAMME!

Outi Suorsa
050 304 7120

outi.suorsa@econox.fi

www.econox.fi

Pukinkonttiin mm. 
verenpainemittarit, 

kosmetiikkaa ja 
ensiapulaukut.

Iin Apteekki
Laurintie 2, puh. (08) 817 3010

IIN KEMIKALIO- 
TEKSTIILI JA 

LUONTAISTUOTE

Haminantie 8 Ii, 
puh/fax (08) 817 3360

RENKAAT EDULLISESTI

Haminantie 2, Ii
Puh. 817 3835,
040 777 8365

Paavo Jäppinen Ky

Essi Häyrynen
Kirkkotie 8, Ii. Puh. 040 849 7296

Miesten hiustenleikkausket ilman ajanvarausta!

Tervetuloa
uudistuneeseen parturiliikkeeseen!

MA-PE 9-17

Joulupukki ja Joulumuori 
kävivät jo syksyllä 
tutustumassa Iin 

kotiseutumuseoon ja 
Museokahvila Huilinkiin. 

Nähtäväksi jää ehtiiko 
Joulumuori kiireiltään 

perjantaina paikalle - nyt on 
kiireisin aika 

vuodesta kertoo hän 
Korvatunturin joulupajalta.
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Näpsäkässä
lauantaina 24.11. klo 12-16
Maria Vakkurintie 2, Kuivaniemi

•  Torimyyjiä  •  Hyväntuulen tontun valinta  •  Joulupukki vierailee...

Tule joulupuurolle! Järjestää Iin työnhakijat ry

Saini Uusitalo uusii asiakkaan nahkatakkia.

Näpsäkkä on kylän keskus
Tammikuussa 2012 Iin Kuivaniemellä kävi kuhi-
na. Pitkään toiminut työttömien kahvila-ruoka-
la oli joutunut sulkemaan ovensa helmikuussa 
2011. Kylä hiljeni huomattavasti ja vanhukset 
kaipasivat tuttua kokoontumispaikkaa. Jotakin 
tuntui puuttuvan. Kyläläiset keräsivät adres-
sin kahvilan uudelleen avaamiseksi. Adressiin, 
joka luovutettiin kunnan päättäjille kertyi toista 
sataa nimeä mutta sen suurempia ei tapahtu-
nut. Toimintaa oli aiemmin pyörittänyt työttömi-
en yhdistys, mutta senkään toiminnasta ei ollut 
varmuutta. Muutaman puuhanaisen ja miehen 
voimin alettiin selvittämän kuinka laajaa kiin-
nostus olisi täysin uuden yhdistyksen perusta-
miseksi. Kesäkuussa pidettiin Iin Nätteporissa 
tiedotustilaisuus asiasta. Kokoukseen tuli run-
saasti väkeä ja uusi yhdistys päätettiin perus-
taa ja rekisteröidä. Yhdistyksen nimeksi pää-
tettiin antaa Iin työnhakijat ry. Rekisteriin uusi 
yhdistys. merkittiin syyskuussa 2011. Koko vä-
liajan oli jo ollut selvää, että uusi yhdistys pyr-
kisi avaamaan ovet Kuivaniemellä Maria Vak-
kurintie 2:ssa. Kun rekisteröintipäätös tuli, anoi 
yhdistys ELY –keskuksesta työllisyyspoliittis-
ta avustusta ja kunnalta avustusta omarahoi-
tusosuuden turvaamiseksi. Alkoi pitkä ja pii-
naava odotus. Lopulta kesäkuussa 2012 tuli 
myönteinen päätös Elystä. Näpsäkkä - projek-
tille palkattiin toiminnanohjaaja ja atk-vastaa-
va/talomies. Tilat puunattiin viimeisen päälle ja 
heinäkuussa työhön palkattiin te- toimiston tu-
ella keittäjät. Kahvila - Ruokala Näpsäkkä ava-
si ovensa 16.7.2012. 

Yhdistyksen Näpsäkkä - projekti lähti mu-
kavasti käyntiin ja toimintaa laajennettiin han-
kesuunitelman mukaisesti siivouspalveluihin, 
ompelupalveluihin ja pienimuotoiseen pitopal-
veluun .Nyt marraskuun alussa yhdistyksessä 
työskentelee ja harjoittelee kymmenen henki-
löä, joka on suuri saavutus korkean työttömyy-
den vaivaamassa kunnassa. Yhdistys on sääs-
tänyt kunnalle työllistämissakkoina laskettuna 
lähes 9000€. Omarahoitusosuuden turvaami-
seksi toimiva kahvio on muodostunut kylä-
läisten kohtauspaikaksi. Kyläläisten tuki onkin 
ensiarvoisen tärkeää, koska Ely ei tue elinkei-
notoimintaa, joksi yhdistyksen toiminta luetaan. 

Näkyvämpiä tapahtumia yhdistys on järjestä-
nyt muun muassa naistenpäivinä, jolloin on tar-
jottu hemmottelua naisväelle ja viime joulun alla 
ennen ovien avaamista pidettiin jo puurojuhla. 

Marraskuun 24. päivä yhdistys järjestää jou-
lunavaustapahtuman, jonne itse joulupukki on 
luvannut saapua. Tilaisuudessa valitaan myös 
Hyvän tuulen tonttu. Tontuksi valitaan henkilö 
jota kyläläiset saavat äänestää ja joka on jollain 
tavalla toiminut kyläläisten parhaaksi ja tuonut 
hyvää mieltä. Paikalla on myös markkinamyy-
jiä. Näpsäkän väki keittää joulupuuroa ja sop-
paa. Onpa tarjolla tunnelmaan sopivasti myös 
jouluista musisointia pelimannien johdolla. Ta-
pahtuman järjestää tänä vuonna yhdistys yksin. 
Toivotaan että myös tilatut hyvät joulunalussäät 
toteutuvat.

Raija Hietala

Heikki Paaso taitaa 
niin talonmies kuin 
atk-tukipalvelutkin.

Kylmäsavulohikakku on 
juhlapöydän komistus.

Levytäytekakku on yksi 
suosituimmista 
tilaustuotteista 

näpsäkässä.

pidetään lauantaina 1.12.2012 klo 18.30 
Kuivaniemen Kievarissa 

Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat. 
Kuivaniemeläisen Vuoden Yrittäjän palkitseminen. 

Illalliskortti: Pikkujoulumenu 20,- €/hlö 
Ilmoittautumiset Arille p. 050-441 3121 tai 

Arjalle 040-561 8422 (25.11.2012 mennessä).
    Tervetuloa!

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n  
SYYSKOKOUS  JA  
PIKKUJOULU

Joulumarkkinat 
la 8.12. klo 10-15 Kuivaniemen seurojen talolla

Markkinat järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura ry
Yhteyshenkilö: Raimo Ikonen puh. 044 209 4496

Yli 50 markkinakauppiasta
Joulupukki

Nuorisoseura tarjoaa soppatykillisen 
riisipuuroa
Poniajelua

Kävijöiden kesken arvotaan 
2 kpl Atria joulukinkkuja

Joulukinkku-
arvontakuponki

Nimi:

Puh.

Palautetaan Kuivaniemen Nuorisoseuran kahvioon 
la 8.12. Arvonta klo 12 ja klo 14.

Arvotaan osallistuu vain paikallaolevat henkilöt.


