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PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

Joulu
tori

Perjantaina 24.11. alkaen klo 16.00

Joulunavauksen yhteydessä 
järjestetään ohjelmallinen 

Pudasjärven tori täyttyy joulu tunnel masta.  
Tervetuloa myymään ja esittelemään esim. 

käsitöitä, leivonnaisia, lahja tavaroita, 
joulukoristeita. 

Myyntipaikka valmiina, 5€ / pöytä.   
Tehdään yhdessä mukavan jouluinen tunnelma torille! 

Ilmoittautumiset Kerttu Simu puh. 040 730 9481 
ti 21.11.2017 mennessä.  

Järjestää yhteistyössä Pudasjärven kaupunki,  
Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven Yrittäjät, 
Kurenalan Kyläyhdistys ja Iijokiseutu.

Terve
tuloa! 

Parhaat   

Snackit, drinkit

burgerit ja sopat

romekievari.fi  |  044 202 3595  |  romekievarintie 1, iso-syöte

TÄNÄ VIIKONLOPPUNA

ROMEKIEVARI PALVELEE KLO 12-02.
SAUNA BAR JA KARAOKE
LAUANTAISIN KUNNES RINTEET AUKEAVAT.

VARAA PIKKUJOULUSI: INFO@ROMEKIEVARI.FI

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

Koot S-XXL.
Toppatakki on valmistettu 37.5®-tek-
nologian lämmönsäätelyominaisuuksia 
hyödyntäen. Voit käyttää takkia kuoritakin 
alla tai sellaisenaan, sillä se on veden-
pitävä. Hihojen pitkissä resoreissa on 
peukaloreiät.

TALVITAKKI 
SNICKERS

LAMINAATTI 
7 mm KL31 VALKOTAMMI 

5552, 2,96 m2

995
/m2

Kaunis aidon puun oloinen vaalean-
sävyinen laminaatti, joka sopii kodin 
kaikkiin kuiviin tiloihin. Yksi paketti 
sisältää 2,96 m² laminaattia.

7990

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla 

to 2.11. klo 9-16
Matonkudetta, ontelokuteet, 

poppanakuteet, paperinauhat.
Maahantuojalta suoraan sarkaa, 

verkaa, lapin nauhat ym.
Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Lääkäriajat: ke 1.11.,
 ke 8.11. ja ke 15.11.

P. 040 821 1819Varaa aika

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

Optikon 
näöntarkastus 

0 €

Tervetuloa 
tutustumaan 

syksyn uutuus-
kehyksiin!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

130€

Vapaa pääsy, 
tervetuloa!

LASTEN LUONTO-
VIIKKO SYÖTTEEN 
LUONTOKESKUKSELLA   
SYYSLOMALLA 
21.10-28.10.
PALJON MUKAVAA 
TOUHUA KOKO 
PERHEELLE!
 
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 
KLO 10-16.
Katso tarkempi ohjelma: 
luontoon.fi/syote/ajankohtaista

Syötteen kansallispuisto

Syötteen luontokeskus, Erätie 1 
Puh. 0206 39 6550, 

syote@metsa.fi

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Syötteen yritysten ja 
Pudasjärvi-lehden kanssa
yhteistyössä toteuttama 

Jouluinen Syöte- ja 
Yrittäjä-teemalehti ilmestyy 

pe 1.12.2017 Pudasjärvi-lehdessä. 

Aineiston tulisi 

olla lehden 

tekijöillä 
tiistaina 

28.11.2017 

mennessä.

Itsenäisyyspäivän

avajaisviikonloppu

Syötteellä 5.-7.12.

Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtumat ja tarjoukset: www.syote.fi

MÄKEEN JA MÖKKIIN
- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 

PAKETTITARJOUS
Majoitus pe–su alkaen 115 eur 

Majoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su 

Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.

Syötteen keskusvaraamo | www.syote.net

Tunturin tapahtumia
•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset

•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  

•  SyöteShopin avajaiset                                                                     

•  Romekievarin avajaiset                                                                    

•  Arctic Span avajaiset
•  Syötteen luontokeskuksella, 

 Vaarametsien joulu
   - Tunnelmallinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna  

 Muistathan myös karavaanipaikat 

 viikonloppukävijöille!
•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla  

 tanssitaan• Romekievarissa coverbändi Stand By  

 soittaa Finnhitsejä ja menevää 

 tanssimusaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12. www.otptravel.fi/syote 

Itsenäisyyspäivän

soihtulasku 

Iso-Syötteellä

6.12. klo 19.00

Itsenäisyyspäivän

avajaisviikonloppu

Syötteellä 5.-7.12.

Tule nau�imaan talven tunnelmasta!
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JOULUINEN SYÖTE 2014

JOULUSYÖTEP U D A S J Ä R V I - L E H D E N  J U L K A I S E M A  S Y Ö T T E E N  M AT K A I L U A L U E E N  J O U L U - L E H T I  2 0 1 2

JOULUINEN SYÖTE

KIRPPIS
ke-to 1.-2.11. klo 11-17 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

- Otamme vastaan lihaa jalostettavaksi 
 myymälän aukioloaikoina.
-  Jalostamme lihaa makkaraksi, säilykkeiksi sekä 
 vanhanajanpalviksi.
-  Hinnasto löytyy myymälästä sekä nettisivuiltamme.

TEE TILAA 
PAKASTIMEESI JA

TUO LIHAA 
JALOSTETTAVAKSI!

HIRVIJAHTIKAUSI ALKANUT!
Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet,
Pelit, Lelut,

...ja Paljon Muuta! (norm. 0,20 €/kpl
S-marketissa Pudasjärvellä
p. 050 386 8660
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Jouluun enää 58 yötä... 15010 kpl/
JOULUKORTIT
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 29.10. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola.

Reformaatioviikolla ti 31.10. kello 18 seurakuntakodis-
sa Teesejä ennen ja nyt, tule keskustelemaan Lutherin 
teeseistä sekä pohtimaan teesejä yhdessä tämän päi-
vän kirkolle, ohjelmassa myös reformaation ajan urku-
musiikkia ja virsiä, Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Van-
han ajan virsikinkerit seurakuntakodissa ke 1.11. kello 
13, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. Virsi-ilta/uskon-
puhdistuksen virsiä Sarakylän kappelissa to 2.11. kel-
lo 19, Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen.

Kuorot: Vox Margarita  ke 1.11. kello 18, kirkkokuoro 
to 2.11. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 1.11. kello 
13, Sarakylän kappelikuoro to 2.11. kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 30.10. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  
kello 10-13.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 2.11. kello 17.

Yhteisvastuustartti ti 14.11. Rovaniemellä, lähtö seu-
rakuntakodilta kello 9.00 ja paluu kello 18 mennessä. Il-
moittautuminen kirkkoherranvirastoon 08 882 3100, ma 
30.10. mennessä. Ei osallistumismaksua.

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15–11.00, to 
2.11. ei diakoniavastaanottoa.

Ystävänkammarin yllätysretki to 2.11. lähtö seura-
kuntakodilta kello 10 ja paluu kello 15 mennessä. Oma-
vastuu 10 €. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon 08 
882 3100 ti 31.10. mennessä.

Kaiken kansan sauvakävely ti 31.10. kello 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lo-
puksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman 
sauvoja.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoi-
sin 10–13 ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17–19. 

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanantai-
sin kello 13–15 ja perjantaisin klo 9.30–12.00. Ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 586 
1217.

Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Juhani 
Jurmulla su 29.10. kello 19.  Seurat Kurenalan ry:llä su 
29.10. kello 16 (Jukka Lehto, Eero Illikainen).

Haudattu: Arja-Aila Kälkäjä 51v, Alpo Elias Laakkonen 
74 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Alpo Laakkosen muistolle
Syksyinen tiistaiaamu toi su-
ruviestin, Alpo Laakkosen 
elämä oli sammunut edel-
lisenä iltana. Aktiivisen, 
energisen puuhamiehen as-
kel oli pysähtynyt. 

Alpo toimi monissa teh-
tävissä ja harrastuksissa ja 
sai omalla innollaan toiset-
kin temmatuksi mukaan. 
Näytelmäohjelmaharjoituk-
set tulevaa joulua varten jäi-
vät kesken, mutta hän lähti, 
kuten oli sanonut toivovan-
sa, ”saappaat jalassa”. 

Eläkeliiton puheen-
johtajana tunsimme hä-
net tarmokkaana, avoime-
na, asioihin paneutuvana, 
tarkkakorvaisena jäsenis-
tön mielipiteitä kuunteleva-
na puuhamiehenä. Häneen 

luotettiin, asiat hoituivat ja 
me toisetkin taisimme saa-
da oppia hänen valoisas-
ta asenteestaan. Väsymisen 
merkkejäkin joskus huoma-
simme, mutta hän kuittai-
li hyvin virneisellä naamalla 
sanomalla, että tekemisestä 
se energia tulee elämään. 

Musiikki, laulu ja teatteri 
olivat tapahtumat, joihin Al-
pon järjestämät retket suun-
tautuivat sekä suunnitellut, 
että ”sokkoretket” ja laulaen 
matkattiin. 

Hän oli idearikas ja piti 
hyvää huolta kaikista mu-
kanaolijoista, myös matkoil-
la. Yhdessä touhuamme, hän 
muisti mainita usein ja vaik-
ka mielipide-eroja asioiden 
hoidossa tuli, niin luonnet-

ta oli sovitella ja luovia toi-
set huomioiden. Sen taidon 
hän hallitsi. 

Alpon ja Tarjan kodin 
ovet olivat aina ja kaikille 
avoimet. Lämpimin halauk-
sin sinne otettiin vastaan 
iloisesti, niin tänne kaukaa 
saapuneet maahanmuutta-
jat, kuin me täällä syntyneet. 
Heidän seurassaan viihdyt-
tiin, mutta sieltä löytyi se 
”olkapää”, johon tukeutua 
ahdistuksessa, - se todelli-
nen ystävä. 

Tulevaisuuteen oli suun-
nitelmia, huomista ei enää 
tullut. Valoisaa, positiivista 
asennetta elämään opimme 
häneltä ja taitoa elää tätä päi-
vää. Tyhjyys jäi jäljelle, mut-
ta syksyinen hämäryys sitä 

hiljalleen hälventää. 
Ystävien lämpimät osan-

oton ajatukset Tarjalle ja per-
heelle.

Eeva Lehtola 

Ensi sunnuntain Raamatun teksteissä lu-
vataan, että Jumalan valtakunta on lahja. 
Jeesus lupaa syntien anteeksiantamuksen 
myös kaikkien syntisimmillekin. 

Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, 
että Herra valitsi seitsemänkymmentä-
kaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksit-
tain edellään jokaiseen kaupunkiin ja ky-
lään, johon Hän aikoi itse mennä. Hän 
sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta sa-
donkorjaajia vähän”. Pyytäkää siis Herraa, 
jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon-
korjuuseen. 

Meidän kirkon työntekijöiden tilantee-
seen sovellettuna tämä tarkoittanee sitä, 
että kirkon työ ei ole yksinomaan mei-
dän palkattujen työntekijöiden varassa, 

vaan jokainen kristitty on lähetetty ker-
tomaan Herrastaan. Kaksistaan lähettä-
misellä on suuri merkitys siinä, että ju-
listaja ei ole yksin matkalla, eikä kyse ole 
yhden ihmisen omasta projektistaan. Me 
kun tahdomme helposti langeta ajattele-
maan, että minä teen ja tämä on minun 
työtäni. Lisäksi kahdestaan kulkiessa toi-
nen voi tarvittaessa auttaa ja opastaa tois-
ta tai korjata virheitä silloin, kun toinen ei 
huomaa tekevänsä niitä. 

Kristus opettaa Jumalan valtakunnan 
työn oikeaa arvoasetelmaa. Meillä jokai-
sella on siinä oma paikkamme ja tehtäväm-
me. Herramme itse tarttui kiirastorstaina 
orjantehtävään ja pesi opetuslastensa jalat 
(Joh. 13:5). Antakoon tämä jalkojenpesu-

kertomus mallin meille kaikille kristityil-
le olemaan valmiita tekemään palveluksia 
lähimmäisillemme. Meidän jokaisen tehtä-
vänä on toimia taivaallisen Kuninkaan ma-
jesteetillisessa palveluksessa. 

Olethan sinäkin valmiina, sillä sinut, mi-
nut ja meidät kaikki on kutsuttu Kristuk-
sen lähettiläisiksi. Tehköön kukin meis-
tä niitä asioita, joihin on lahja ja joihin on 
kutsumus. 

Helena Koivukangas
diakoni

Sinäkin olet kutsuttu!

Lämmin kiitos teille kaikille,
jotka kunnioititte rakkaamme 

Alpo LAAKKOSEN
muistoa ja olette myötäeläneet surussamme.

Tarja
Mirja ja Jarmo perh

Kelloja siirretään taas 
takaisin talviaikaan 

su 29.10.2017.

Talviaikaan siirryttäes-
sä kelloja siirretään tun-
ti taaksepäin – kello 04.00 
-> 03.00. Siirto siis tapah-

tuu lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä.

Nykyajan digitaaliset 
laitteet siirtävät pääsään-
töisesti itse itsensä yön 
aikana vastaamaan uutta 
aikaa, mutta asia kannat-
tanee varmistaa aamusella.

Talviaika 2017

Syksy
On syksy niin ihmeellinen,
minä kaikkea ymmärrä en.
Miten vihreä maa
värin uuden nyt saa,
linnut lentävät merien taa?

Mihin siilit ja etanat käy?
Niitä syksyllä missään ei näy.
Mihin pois katoaa,
missä siilien maa,
mullan allako ne asustaa?

Kuka vaahterat kauniiksi saa,
värit muuttaa ne,
nyt punertaa?
Kuka pensselillään lehdet käy värjäämään?
Missä maalarin tuon kotimaa?

Miten kypsyvät puolukat nuo,
mistä karpalot päälleen saa suo?
Mikä punertumaan
saapi marjat ja maan?
Syksyn ihmeitä kaikki on vaan.

On syksy niin ihmeellinen,
minä kaikkea ymmärrä en.
Miten muutoksen saa
koko kesäinen maa?
Värit hehkuvat nyt loistossaan.

Juhani Konola
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Puikkarissa alkamassa vilkkain kausi

Vaikka ulkona sataisi ja tuu-
lisi, Virkistysuimala Puik-
karissa polskitaan. Sisään 
tullessa Puikkarin aula ja 
kahvio ovat mukavan valoi-
sia ja myytävät tuotteet hy-
vin esillä.

Uimahallivastaava Aini 
Seppänen kertoo, että arki-

päivisin käy 100-250 hen-
keä uimassa tai kuntosalilla, 
sunnuntaisin noin 150. Lau-
antaisin monitoimialtaan 
lämpötilaa nostetaan +32 as-
teeseen vauvauinnin takia ja 
silloin tulevat uimaan mie-
lellään lapsiperheet. 

-Ohjattuja uinteja on ryh-
mille vauvasta vaariin. Eri-
laisia ohjattuja uinteja ovat 
vauvauinnit, lasten uima-
koulut, koululaisten uima-
koulut ja aikuisten uima-
koulut. Säännöllisiä ryhmiä 
on esimerkiksi torstaisin ve-
teraaneille, tiistaisin erityis-
järjestöille ja keskiviikkoisin 
sekä torstaisin terveyskes-
kuksen ryhmille, kertoo Sep-
pänen. Kansalaisopiston ve-
sijumppia pidetään ma-to 
–iltaisin ja ne ovatkin olleet 
vuodesta toiseen suosittuja.

Puikkarissa käy väkeä 
myös muilta paikkakunnil-
ta esimerkiksi Ranualta, Kii-
mingistä, Taivalkoskelta ja 
Yli-Iistä. Mukana on ryhmiä 
ja yksittäisuimareita. Merkit-

Uinti parantaa yleiskuntoa 
ja unenlaatua, tuumaa Rai-
ja Anttonen.Uimahallivastaava Aini Sep-

pänen kertoo Puikkarissa 
sesongin olevan marras-
kuusta maaliskuulle.

tävä käyttäjätaho ovat myös 
Syötteeltä tulevat lomalaiset. 

Eri vuoden ajat vaikutta-
vat asiakasmääriin. Vilkkain 
aika on marraskuusta maa-
liskuun loppuun. Joulun ai-
kaan on hiljaisempaa, mutta 
pyhien jälkeen käydään kin-
kunsulatus uinneilla.

Syyskuussa oli uutena 
saksalaisella vesipuistokon-
septilla toteutettu Wibit -ve-
sipuisto, joka järjestettiin 
Suomi 100-vuotta tapahtu-
mana. Se onnistui erinomai-
sesti, mukana oli yli 400 kä-
vijää. Tapahtumasta perityt 
euron maksut käytettiin Pu-
dasjärven Urheilijoiden uin-
tijaoston tilaaman tapahtu-
man kustannuksiin. 

Tulevia tapahtumia ovat 
tunnelmauinti pe 3.11 ja Itse-
näisyyspäivän aattona 5.12. 
Sata Lasissa tapahtuma, 
joka sekin järjestetään Suo-
mi 100-vuotta hengessä. Täs-
tä tulee vielä tarkemmin tie-
toa lähempänä tapahtuman 
ajankohtaa.

Hirsikampuksella järjestet-
tiin torstaina 19.10. Syötteen 
Rekrymessu -tapahtuma, joka 
kokosi yhteen työntekijöitä 
tarvitsevat Syötteen matkailu-
yrittäjät ja tietenkin työnhaki-
jat. Tilaisuudessa pääsi tutus-
tumaan myös matkailualan 
koulutustarjontaan. 

Syötteen matkailuyrittäjät 
tarvitsevat työntekijöitä kau-
delle 2017-2018. Jotta kysyntä 
ja tarjonta kohtaisivat kasvo-
tusten ja helposti, on Pudas-
järvellä otettu viime vuosina 
käyttöön uusia konsteja. Hir-
sikampus osoittautui hyväk-

Rekrymessut Syötteen alueen työpaikoista

Puikkarissa on monipuolinen allasvalikoima, mutkainen 
liukumäki ja tropiikin lämpöä koko perheelle. Käytettävis-
säsi ovat myös kuntosali ja Puikkarin kahvio Kuntosalia ja  

uintia yhdessä
Uimahalli Puikkarin yhtey-
dessä on myös nykyaikainen 
kuntosali, joka on avoinna 
yhtä aikaa uimahallin kans-
sa. Vakiokävijöiden on mah-
dollista lunastaa kulkuavain, 
jolla voi käydä kuntosalilla 
kuntoilemassa klo 6-22 väli-
senä aikana. 

Raija Anttonen on har-
rastanut uintia koko ikänsä 
ja on uimahallin sekä myös 
kuntosalin aktiivinen käyt-
täjä. Hän suuntaa tavallises-
ti ensin kuntosalille ja sen 
jälkeen uimaan. Käyntiker-
toja on kahdesta neljään vii-
kossa. Lisäksi hän harrastaa 
myös avantouintia, johon 

on hyvä mahdollisuus Raja-
maan rannassa.

Raija kokee, että kuntosa-
li ja uinti edistävät terveyttä 
ja hyvinvointia. 

- Yleinen jaksaminen ja 
unen laatu paranee, kun käy 
uimassa, ynnää Raija.

Anna-Riikka Huhta

si kohtaamispaikaksi ja väkeä 
vieraili päivän kuluessa mu-
kavasti. Hyväksi toimintata-
vaksi koettu tapahtuma on 
järjestetty aiemmin kahtena 
edeltävänä vuonna. Tapahtu-
man yhtenä mottona oli, että 
työssä asenne ratkaisee, ko-
kemus on toissijaista. Paikalla 
oli muun muassa Hiihtokes-
kus Iso-Syötteen, Hotelli Iso-
Syötteen, Nuoriso- ja vapaa-
ajankeskus Pikku-Syötteen, 
Pärjänkievarin, Romekieva-
rin, Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen, OSAO Pudasjärven 
yksikön, TE-toimiston ja Pu-

dasjärven kaupungin työllis-
tämispalvelujen edustajat.

Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen uusi toiminnanjohtaja 
Tarja Puutio kertoi, että tälle 
kaudelle Syötteelle työnteki-
jöitä on löytynyt jo mukavas-
ti. Työvoimaa kaivataan vielä 
lisää, koska matkailijoita odo-
tetaan talvelle runsaasti.

Pikku-Syötteen johtaja 
Mika Pekkala lähti avoimin 
mielin katsomaan, millaista 
yhteistyötä Syötteen Rekry-
messuilta voisi löytyä. 

- Haemme hyviä tyyppejä 
erilaisiin tehtäviin, tällä hetkel-
lä tarve on pääasiassa ravinto-
la- ja puhtaanapidon tehtä-
viin. Saimme messuilta hyviä 
kontakteja ja toivottavasti löy-
dämme lisää tekijöitä meidän 
hienoon tiimiimme. Meil-
le voi lähettää avoimen hake-
muksen messujen jälkeenkin. 
Voimme tarjota myös opiske-
lijoille erilaisia harjoittelupaik-
koja, totesi Pekkala. 

-Paikallinen henkilökunta 
on iso lisäarvo matkailukes-
kukselle, kertoi Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen aluejohtaja Jussi 
Kiiskilä. 

-Paikalliset tuntevat alueen 
parhaiten ja pystyvät hyödyn-
tämään omia kokemuksiaan 
ja aluetuntemustaan kerto-
essaan asiakkaalle harrastus-
mahdollisuuksista, palveluis-
ta ja parhaista nähtävyyksistä. 

Syötteen rekrymessut on 
Kiiskilän mukaan erinomai-
nen tilaisuus sekä yrittäjille 
sekä paikallisille työnhakijoil-
le löytää toisensa. Esimerkik-
si hiihtokeskukseen on joka 
vuosi löytynyt työntekijöitä 
nimenomaan messujen kaut-
ta. 

-Jos joku Syötteen matkai-
luyritysten työpaikoista kiin-
nostunut ei päässyt tällä ker-
taa käymään messuilla, on 
työpaikkoja edelleen auki lä-
hes kaikkiin alueen yrityksiin. 
Hakemuksia otetaan edelleen 

OSAO:n Pudasjärven yksikkö tarjoaa matkailualan koulu-
tusta. Opettaja Liisa Lehto ja kaupungin sekä Osao:n yhtei-
nen liiketoimintajohtaja Tiina Ruotsalainen keskustelemas-
sa opiskelija Annika Lehtosaaren kanssa, jolla oli mielessä 
sopivan matkailualan työharjoittelupaikan löytäminen.

Syötteen Rekrymessuilla ei ollut puutetta työpaikoista. 
Esittelypöytien ääressä työmahdollisuuksista kertomas-
sa Hiihtokeskus Iso-Syötteen aluejohtaja Jussi Kiiskilä, oi-
kealla Pikku-Syötteen johtaja Mika Pekkala sekä Hotelli Iso-
Syötteen yrittäjä Juha Kuukasjärvi.

Pudasjärven Hirsikampuksella viime torstaina järjestetty Syötteen Rekrymessu- tapahtuma kokosi yhteen työntekijöitä 
tarvitsevat Syötteen matkailuyrittäjiä ja tietenkin työnhakijoita.

mielellään vastaan, muistut-
taa Kiiskilä. 

Pudasjärven kaupungin 
työllistämisyksiköstä mukana 
olivat vuoroin Aili Jussila ja 
Tiina Tauriainen Laavu-hank-
keesta sekä urakoordinaat-
tori Irina Hallikainen.  He 
kertoivat, että kaikille työn-
hakijoille annetaan neuvontaa 
työnhakuun Unelmatehtaal-
la keskiviikkoisin kello 9-11, 
myös Syötteen työpaikkojen 
hakua voidaan tarpeen mu-
kaan auttaa.  

- Syöterekryssä oli antoi-
saa nähdä miten työnhaki-
ja ja työnantaja aidosti koh-
tasivat, sopivia työntekijöitä 
ja työtä päivän aikana löytyi-
kin. Tapahtumalle on tarvet-
ta ja päivän lopuksi sovimme-
kin, että Syöterekryt pidetään 
myös ensi vuonna, kertoo Aili 
Jussila.

Pudasjärven kaupungin 
ja Oulun seudun Ammatti-
opiston Pudasjärven yksikön 

yhteinen liiketoimintajohta-
ja Tiina Ruotsalainen totesi 
että tämän tyyppiset messu-
tapahtumat ovat hyödyllinen 
tilaisuus esitellä koulutustar-
jontaa etenkin nyt, kun opis-
kelijoiden sisäänotto eri kou-
lutusaloille on jatkuvaa. 

- Tämä tarkoittaa, että 
opiskelusta kiinnostunut 
voi soittaa ja kysyä vapaita 
paikkoja, vaikka kesken lu-
kukauden. Tämän vuoksi on 
entistä tärkeämpää olla esillä 
ympäri vuoden erilaisissa ti-
laisuuksissa missä potentiaa-
liset opiskelijat liikkuvat. Sa-
malla saa hyvän tuntuman 
siitä, mitkä alat ja yritykset 
työllistävät ja millaisella työ-
voimalla on kysyntää juuri 
nyt. Tämä auttaa koulutuksen 
järjestäjiä kohdentamaan re-
sursseja oikeaan suuntaan, to-
tesi Ruotsalainen.

Pertti Kuusisto
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Vihantasuon syksyinen kuva on hiljainen, mutta täysin kuollut 
se ei ole talvellakaan. Monet linnut ja nisäkkäät asuttavat tätä 
Pudasjärveläistä suota myös lumien aikaan. Lokakuun tähtikirk-
kaat yöt ovat saaneet suoheinät ja sarakasvit keltaisiin ruskan 
sävyihin.

Eikä varmasti mene enää kovinkaan pitkää aikaa kun yöpak-
kaset valavat pieniin rimpiin ja lampiin jääkannen. Näyttää, että 
vuosi vuodelta talventulo siirtyy entistä enempi kohti vuoden 
vaihdetta, myös vesistöiden jäätyminen Pohjois-Suomessa. Kos-
ka keväät ovat myös aikaistuneet, ovat kesätkin pidempiä.

Tämä ilmiö vaikuttaa moneen asiaan ja muun muassa hilla-
sadot ovat aikaistuneet Lappia myöten. Myöskin lintujen pesin-
täkausi on pidentynyt ja monet lajit aloittavat pesinnän entis-
tä aikaisemmin. Lintujen pidentynyt muutto näkyy hyvin myös 
Vihantasuolla, jossa on näkynyt muun muassa liroja, taivaan-
vuohia, metsävikloja, lampivikloja, jänkäsirriäisiä ja pikkukuove-
ja vielä lokakuullakin.

Ensimmäiset suon linnut ovat lähteneet muutolle jo ke-
säkuukausina, ja muuton usein aloittavat vanhemmat yksilöt. 
Nuorempi polvi ottaa siivet alleen syys-lokakuussa. Tänäkin 
vuonna on lintujen muutto ollut ainakin pari viikkoa myöhässä 
normaalista aikataulusta.

Vihantasuon joutsenet ja kurjet ovat herkutelleet karpaloil-
la ja odotelleet parempia muuttokelejä. Syyskuun lopun tuulet-
tomat ja todella sumuiset päivät ovat pitäneet runsaan joukon 
lintuja maankamaralla.

Vihantasuolla on rikas ja monilajinen linnusto. Runsaimmin 
lintuja on suon keskellä, jossa sijaitsee neljä pientä lampea. Vi-
hantasuo on pieni ja kaunis aapasuo Vihantavuoren läntisellä 
reunalla. Pohjoisessa suo rajoittuu Pärjänjokeen. Iso-Syötteelle 
on linnuntietä noin kymmenisen kilometriä.

Alueella ei ole opastettuja retkipolkuja, ja suon vetisyyden 
vuoksi kulkeminen on monin paikoin lähes mahdotonta. Lisäksi 
hyllyvä turvematto voi olla erittäin petollinen ja vaarallinenkin.

Näin ollen lintuja onkin parempi seurailla suon reunamilta.
Vihantasuon erämaiseen ja luonnontilaiseen luontoon pää-

seen tutustumaan ajamalla Pudasjärveltä Rytinkiin menevää 
tietä, kunnes hieman Ylä-Livoa ennen käännytään Lintuperälle 
menevälle tielle. Lintuperäntieltä pääsee Vihantasuolle ja Vihan-
tavuorelle ajamalla Rasvavaaran läpi.

 
Teksti ja kuva: Jarmo Vacklin

Syksyinen 
Vihantasuo

Osa suon kasveista talvehtii vihreänä, osa saa kauniit 
ruskan sävyt.

Oppilaiden terveyskyselystä 
tietoa ja keskustelua
Hyvinvointivaliokunnan 
kokous oli torstaina 19.10.  

Hyvinvointi- ja sivistys-
toimen talous- ja hallinto-
päällikkö Mervi Niemi esit-
teli keväällä 2017 tehdyn 
opetuksen järjestäjän ja kou-
lujen itsearviointien sekä 
kerhotoiminnan itsearvioin-
tien koosteen. Arviointien 
tuloksia hyödynnetään toi-
minnan kehittämisessä. Ar-
vioinnista on tarkoitus tehdä 
vuosittainen toimintatapa. 
Asian yhteydessä nousi esil-
le hyvinvointivaliokunnan 
huoli lukutaidottomuuden 
lisääntymisestä ja luetun 
ymmärtämisen taidon heik-
kenemisestä. Lukutaidon 
edistämisessä koulun lisäk-
si kodeilla ja kirjastolla tär-
keä rooli. Kokonaisuudes-
saan lukuharrastuneisuus 
vapaa-ajalla on vähentynyt 
ja tämä on osaltaan vaikutta-
nut lukutaidottomuuden li-
sääntymiseen. Hyvinvointi-
valiokunta ohjeistaa koulun 
kerhojen järjestämisen toteu-
teutusta osittain ostopalve-
luna yhdistyksiltä tai muilta 
toimijoilta osallistavan bud-
jetoinnin menetelmä.

Oppilashuollon koor-
dinaattori Sari Poropudas 
kertoi koulukiusaamiseen 
liittyvistä tilastoista sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen toteuttamat 4.-5. 
ja 8.luokkalaisille suunna-
tut valtakunnalliset terveys-
kyselyt sekä Pudasjärven 
kaupungin oppilashuollon 
koostetilaston lukuvuodel-
ta 2016-2017. Terveyskyse-
lyn perusteella viikoittaista 
koulukiusaamista kokee 5,8 
prosenttia 4.-5.luokkalaisis-

ta vastaajista ja 1,3 prosent-
tia 8.-9.luokkalaisista vas-
taajista. 4.-5. luokkalaisista 
vastaajista 71 prosenttia ker-
too, ettei häntä ole kiusat-
tu laisinkaan koulussa lu-
kuvuoden aikana. Vastaava 
lukema yläkouluikäisissä 
vastaajissa oli 76 prosent-
tia. Terveyskyselyn tulosten 
mukaan 4.-5. luokkalaisis-
ta vastaajista 7,2 prosenttia 
ovat nuuskanneet, tupakoi-
neet tai käyttäneet sähkötu-
pakkaa ainakin kerran elä-
mässään. 

Sosiaalinen altistuminen 
huumeille viittaa kyselys-
sä siihen, että tunteeko vas-
taaja lapsia tai nuoria, jot-
ka käyttävät huumeita tai 
onko vastaajalle itselleen 
tarjottu huumeita. Pudasjär-
ven 4.-5. luokkalaisista vas-
taajista 9,1 prosenttia vasta-
si kyllä tähän kysymykseen. 
Kyllä-vastausten lukumäärä 
oli hyvinvointivaliokunnan 
mielestä huolestuttava. Ter-
veyskyselyn mukaan nuo-
remmista vastaajista 23,2 
prosenttia ja 8.-9. luokkalai-
sista vastaajista 41,9 prosent-
tia ei syö aamupalaa joka 
arkiaamu. Koululla käytän-
tö on osoittanut, että kaikki 
nuoret eivät syö koululou-
nasta. Jaksaminen on näin 
ollen haasteellista. Terveys-
kyselyn 8.-9. luokkalaisis-
ta vastaajista 9,6 prosent-
tia on kokenut kohtalaista 
tai vaikeaa masentuneisuut-
ta edellisen kahden viikon 
aikana. Erityisesti tyttöjen 
suuri osuus huolestutti hy-
vinvointivaliokunnan jäse-
niä, vaikka valtakunnallises-
ti mitattuna ollaan hieman 

keskiarvon alapuolella.
Kyselyn perusteella 

nuorten osallistuminen yh-
teisten asioiden hoitoon on 
keskimääräistä heikompaa 
Pudasjärvellä. Nettiriippu-
vuutta oli kartoitettu kysy-
mällä, onko vastaaja usein 
yrittänyt viettää vähemmän 
aikaa netissä, mutta ei ole 
siinä onnistunut. Pudasjär-
vellä 4.-5. luokkalaisista vas-
taajista 29,7 prosenttia kertoi 
näin tapahtuneen. Kokonai-
suudessaan tarkasteltuna 
Pudasjärven lasten ja nuor-
ten terveys- ja elämäntilan-
ne on valtakunnallisesti kes-
kimääräistä parempi.

Kaupunginvaltuutet-
tu Paula Soronen on tehnyt 
aloitteen Puikkarin kehittä-
misestä hyvinvointivalio-
kunnalle. Sorosen mukaan 
ruuhka-aikana iltaisin Puik-
karissa on ahdasta. Aloit-
teessa ehdotetaan Puikka-
riin laajennusta esimerkiksi 
siten, että vesijuoksijoille 
rakennettaisiin oma tunne-
li, joka kiertäisi ulkokautta 
ison altaan syvästä päästä 
matalaan päähän. Tunnelin 
rakentamisesta hyvinvointi-
valiokunta totesi, että se tuli-
si olemaan kallis investointi.  
Lisäksi ehdotetaan suihku-
jen rinnalle käsisuihkuja ja 
toisen saunan muuttamista 
höyrysaunaksi. Hyvinvoin-
tivaliokunta ohjeistaa koor-
dinaattori Ismo Miettistä 
selvittämään käsisuihkujen 
asennuksen kustannuksia 
sekä toisen saunan höyrys-
aunaksi muuttamisen kus-
tannuksia. Lisäksi pyyde-
tään kartoittamaan ruuhkan 
ajankohtaa sekä mahdolli-

suuksia säätää ruuhkahuip-
puja esimerkiksi aikataulut-
tamalla tai jakamalla vuoroja 
käyttäjäryhmille.

Hyvinvointivaliokunta 
keskusteli liikuntatilojen ja 
paikkojen ja kaupunginta-
lonkäyttömahdollisuuksien 
laajentamista suuremmal-
le yleisölle esimerkiksi luki-
tuksia säätämällä. Samassa 
yhteydessä puhuttiin Suoja-
linnan kentän kesäaukiolo-
ajoista ja perheiden toiveesta 
päästä käyttämään kenttää 
silloin, kun siellä ei ole jaet-
tuja vuoroja. Opetus- ja si-
vistysjohtaja Juha Holappa 
selvittää tilannetta. 

Kuntalaisilta on tullut 
esitys seniorikuntalaisten 
palvelusetelin käyttöönotos-
ta, jolla voisi ostaa esimer-
kiksi siivousapua kotiin 
edesauttamaan mahdolli-
simman pitkää kotona asu-
mista. Hyvän Mielen paikat 
-hankkeen aluevastaava Ul-
la-Maija Paukkeri on selvi-
tellyt kaikille kuntalaisille 
suunnattua hyvinvointisete-
liä ja hyvinvointi- ja sivistys-
toimisto on puolestaan sel-
vitellyt varhaiskasvatuksen 
palvelusetelin sisältöä. To-
dettiin, että seteleitä on hyvä 
käsitellä samanaikaisesti nii-
den yhteneväisyyden vuok-
si. 

Juha Holappa kertoi Hir-
sikampuksen johtamisjär-
jestelmästä ja rehtori Mikko 
Lumpeen siirtymisestä vaki-
tuiseksi viranhaltijaksi Tai-
palsaareen. 

Sointu Veivo

Pudasjärvellä kasvuhakuinen suunta
Pudasjärven kaupun-
gin elinvoimavaliokunta, 
Maataloustuottajien Pu-
dasjärven yhdistyksen ja 
Pudasjärven Yrittäjien hal-
litusten jäsenet kokoontui-
vat yhteiseen elinvoimail-
taan maanantaina 16.10. 
kaupungintalolle. 

Illan tavoitteena oli 
pohjustaa yhteisiä toimia, 
jolla Pudasjärven uusi 
kuntasuunnitelma vuo-
sille 2017-2027 saadaan 
toteutumaan. Suomen 

luonnonmukaisin kasvu-
kaupunki-ohjelman keskei-
sin tavoite on 500 uutta työ-
paikkaa ja 10 000 asukasta 
vuoteen 2027 mennessä. 

Tapaamisessa kuultiin 
kaikkien toimijoiden pu-
heenvuorot. Yrittäjät totesi-
vat, että tällaista kokoonpa-
noa ei ole ollut koolla viime 
vuosina ja kokoon kutsumi-
nen nähtiin hyvänä asiana. 

Molemmat kutsutut ta-
hot näkivät hyvänä, että uu-
dessa kuntastrategiassa rima 

on nostettu korkealle, vaik-
ka haastetta riittää. Julki-
nen puoli osaa kustannusten 
leikkaamisen, mutta harvoin 
julkisella puolella tehdään 
päätös kasvuhakuisuudes-
ta. Pudasjärvi on nyt ottanut 
kasvuhakuisen suunnan. 
Investoinnit tulevat yk-
sityiseltä puolelta, mut-
ta kaupunki voi edesauttaa 
mahdollisuuksien mukaan. 
Pudasjärvellä on jo alkanut 
positiivinen noste, koska 
yrittäjät ovat aloittaneet tai 

ovat suunnittelemassa iso-
jakin investointeja. Toimi-
jat totesivat yhteisesti, että 
kasvu luo kasvua. 

Sovittiin, että tällä ko-
koonpanolla istutaan jat-
kossa kaksi kertaa vuodes-
sa. Seuraava tapaaminen 
on huhti-toukokuussa 
2018 matkailun talvikau-
den päättymisen ja maata-
louspuolen kevätkiireiden 
alkamisen välissä.

Kaupunki tiedotus
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TEKSTIILIOSASTOLTA

LOPPUVIIKKO PE-LA 27.-28.10.
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PERJANTAI 27.10. LAUANTAI 28.10. MAANANTAI 30.10.

Snellman 
Maatiaispossun

UUNIFILEE
n. 1,4 kg/kpl

maustettu

Atria
PALVIKINKKU 

350 g

Antell
RUISLIMPPU

viipaleet
530 g

Pappagallo
TIKKUJÄÄTELÖ
8 kpl/ltk

Tuore 
RUODOTON
LOHIFILEE
raj. erä

Atria Perhetilan 
broilerin ohut
FILEE-
LEIKE
marinoidut

Atria
HERKKU-
LENKKI
450 g

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

TIISTAI 31.10.

PE-TI 27.-31.10.
Ruokapohjola
VILJASIKA-
SÄILYKE
400 g

Soyappetit BOLOGNESE, 
TEXMEX, BURGERMIX
tai FALAFEL 100 g, l
isää vain vési

Eldorado
CORNFLAKES
375 g

Bergen
COOKIES
KEKSIT
150 g, 4 eri makua

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

Condefence
PÄÄRYNÄ

Kinnusen Myllyn
VEHNÄ-
JAUHO
2 kg

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

RAUTAOSASTOLTA

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

450

kpl 5 plo

20,-

KANAN-
MUNAT
10 kpl

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET!

• Maks. sahausleveys 90°/45° 305 
mm/205 mm 

• Maks. sahaussyvyys 90°/45°  
65 mm/36 mm 

• Sahanterä Ø 216 x 30 mm 
• Nimellinen ottoteho 1,5 kW 
• Laser sahauskohdan tarkkaan näyttöön 
• Integroitu työvalo 
• Paino 14 kg 
•  Takuu 1 vuosi tai   

Metabo XXL-takuu 3 vuotta    
(rekisteröitymällä valmistajan   
sivuilla 4 viikon   
sisällä ostopäivästä) 

Metabo KGS216M 
LIUKUJIIRISAHA

199,-

Aicon 24L 3HP 2-syl  
KOMPRESSORI
• Suoravetoinen   
• 2-sylinterinen V-lohko   
• Käyttöjännite: 230V~ 50Hz 
• Vapaatuotto 413 l/min, 
   paineen alainen tuotto  

noin 330 l/min 
• Max. työpaine 8 bar 
•1 kpl pikaliitin ulosottoa 
• 2 mittaria 
• 5” umpikumirenkaat 
• Paino: 37 kg 

259,-

HK Popsi
PERHE-
NAKKI 600 g

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10 + 35 °
750 ml

Porsaan
PAAHTO-
KYLKI
maustettu

Mustang
KAMIINA

199,-

JAUHELIHA 
SIKA-
NAU-
TA

Pfanner
MEHU-
JUOMAT
2 litraa

PARSAKAALI
300 g

varreton
Espanja

Airam LED
LAMPUT 4 pack

pkt

895

Alkaen

Prego
TUHKA-
IMURI

3995

Atria kunnon arki 
MIKRO-
ATERIAT 
MUUSILLA
300 g

KAALI-
KÄÄRYLEET

Findus
KANELIPULLA

12 kpl/420 g

Tuore 
SILAKKA-
FILE

Suomalainen
TUORE-
KURKKU

Atria
GOTLER-
MAKARA
palana

Herkkumaan
VOILEIPÄKURKKU

360/670 g

Pringles
PERUNALASTUT

190 g

Porsaan
KYL-
JYK-
SET

Perinteiset
JOGURTIT
150 g

Voimassa 31.10.2017 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

" 249
pkt

3 pkt/talous

Apetit
TWIN PIZZAT
2x280  g

Naudan luuttomat
KEITTO-
LIHA-
PALAT

Lasten
PITKIKSET
koot: 90-130 cm
100 % puuvilla

Naisten
PITKIKSET
100 % puuvillaa

Miesten
PITKIKSET
100 % puuvillaa

Bambu
KYLPY-
PYYHE
100x150 cm

Bambu
KYLPYTAKKI
naisille ja miehille

Alkaen

UUTUUS!
Satva Henna

COLOR VÄRIT 
MEILTÄ!
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M-Tavaratalossa laadukasta palvelua jo 1920-luvulta lähtien

Asiakkaat kyselevät myös uutuustuotteita jouluksi, kertoo 
Jyrki Ranua, yksi Ranuan veljeksistä.

M-tavaratalo on vanha pu-
dasjärveläinen kauppapaik-
ka Kauppatien varressa. 
Vuonna 1924 Janne Raja-
maa perusti myymälän ja se 
sai nimekseen Rajamaa. Sil-
lä nimellä kauppa tunnet-
tiin 1970-luvulle saakka, jol-
loin Tukkuliike Pohjanmaa 
Oy osti sen ja muutti nimen 
Primaksi. Jo Rajamaan aika-
na vuonna 1969 Jouko Ra-
nua tuli liikkeeseen töihin 
ja vuonna 1986 Pohjanmaa 
Oy luopui kaupasta ja myi 
tavaratalon Jouko ja Irene 

Ranualle. Liike käytti edel-
leen nimeä Prima, kunnes 
se muuttui Spariksi muuta-
man vuoden kuluttua.

Vuonna 2007 syyskuus-
sa tehtiin sukupolvenvaih-
dos. Tavaratalon omista-
jiksi tulivat Ranuan pojat 
Jyrki, Jari ja Tapani, jolloin 
liikkeen nimeksi tuli M-Ta-
varatalo. Vieläkin on asi-
akkaita, jotka puhuvat Pri-
masta tai Sparista ja jotkut 
jopa Rajamaasta. 

-Hyvällä lapsella on 
monta nimeä, sanovat 

omistajat, ja se on tavarata-
lolle jopa kunnia, koska tie-
dämme että asiakkaamme 
muistavat myös liikkeen 
pitkän historian.

M-tavaratalo on nimen-
sä mukaisesti tavaratalo. Se 
tarjoaa elintarvikkeen lisäk-
si tekstiilit, jalkineet, pape-
ritavarat, kemikaliot, rauta-
tavarat, kodintarvikkeet ja 
-koneet, vapaa-ajan tavarat 
sekä yleensä ottaen kaiken-
laisen kauppatavaran.

-Asiakkaat ovat antaneet 
kiitosta erityisesti moni-

puolisesta tuotevalikoimas-
ta ja palvelevasta lihatiskis-
tä, josta voi ostaa tuoretta 
lihaa ja kalaa sekä myös sa-
vustettuja ja grillattuja tuot-
teita, makkaroita, kahvilei-
piä, salaatteja jne. Kaupan 
omassa grillissä valmistet-
tu grillikylki on monen näl-
käisen suosikkiruokaa. Suo-
sittu ostos näin syksyllä on 
myös puolikas porsas paloi-
teltuna., kertovat kauppiaat 
M-kaupasta.

Viime keväänä valmistui 
laajennus, jossa saatiin lisää 
tilaa ja myymälä on aikai-
sempaa valoisampi ja selke-
ämpi. 

Kesän kausituotteet on 
vaihdettu syksyn tuotteisiin 
ja pikkuhiljaa on aloitet-
tu jo valmistautumaan tal-
vi- ja joulusesonkiin. Tämä 
näkyy kausituotteissa eri 
osastoilla: esimerkiksi teks-
tiili- ja jalkinepuolella tuot-
teet ovat vaihtuneet lämpi-
mämpiin, ja rautapuolella 
puutarhatuotteet ovat teh-
neet tilaa muille tuotteille.

Joulukauppaan valmis-

taudutaankin positiivisin 
mielin. Töitä tehdäänkin 
sen eteen, että tuotevalikoi-
ma olisi mahdollisimman 
monipuolinen, kiinnosta-
va ja että se vastaisi asiak-
kaiden toiveita ja odotuk-
sia. Jouluvalot ovat yksi 

jouluostoksien kestohitti ja 
joulukinkut kannattaa vara-
ta hyvissä ajoin ennen jou-
lua, suosittavat Ranuan vel-
jekset.

Anna-Riikka Huhta

Jouluajan valmistelu jo käynnissä Perhemarketissa

Perhemarketissa on totuttu näkemään laajennuksia ja ke-
hittämistyötä. Uusia ideoita on myös vireillä, tuumasi kaup-
pias Pertti Heikkinen.

Perhemarket on toiminut 
Pudasjärvellä jo lähes 14 
vuotta. Yrittäjinä ovat Pert-
ti Heikkinen ja Kristiina 
Lallukka. Emoyritys Pertti 
Heikkinen Ky on sen sijaan 
toiminut jo 10 vuotta pitem-
pään. 

Perhemarketin kauppa-
paikan on aikanaan perus-
tanut Kristiinan isä. Se toimi 
Säästökeitaan nimellä. 

Perhemarketin myymä-
lä-, varasto- ja toimitilat ovat 
laajentuneet voimakkaasti 
vuosien kuluessa ja laajen-
nus- ja kehittämistyö tun-

tuu jatkuvan, kun kuuntelee 
Heikkisen ajatuksia. 

Pudasjärveläisten kaup-
pa-alan yritysten tulevai-
suuden Heikkinen kertoi 
näkemyksensä mukaan ra-
kentuvan edelleenkin pai-
kallisten asukkaiden varaan 
ja lisäksi siihen, että kesä-
mökkejä rakennetaan li-
sää ja niissä kulutetaan yhä 
enemmän aikaa vuodesta. 
Eikä huomiotta jäänyt Heik-
kiseltä sekään, että maail-
malta muuttaa koko ajan 
paluumuuttajia takaisin ko-
tikonnuilleen työuran tultua 

Ryhmätyöllistäminen on 
uusi keino työllistää sivu-
kylien asukkaita. Mallissa 
ratkaisut löydetään paikal-
lisesti. Kyläläisten resurs-
sit saadaan tehokkaammin 
kylän käyttöön, ja pitkään 
työttömänä olleet pääsevät 
näyttämään, että heillä on 
kylälle annettavaa.

Työttömyyden hoita-
minen on haastavaa, kun 
etäisyydet ovat pitkiä eikä 
palveluita ja julkisia kulku-
yhteyksiä ole. Pudasjärven 
kaupunki ja kyläyhdistyk-
set tarttuivat tähän haas-

teeseen. Tuloksena syntyi 
ryhmätyöllistämisen mal-
li pitkäaikaistyöttömyyden 
nujertamiseksi.

Ryhmätyöllistämisen 
malli on otettu käyttöön 
muun muassa Jongun ky-
lässä. Kyläyhdistys etsii 
töitä ja työllistää kyläläi-
siä erilaisiin tehtäviin. Tä-
hän mennessä on löytynyt 
tarvetta esimerkiksi maa-
laamiseen sekä erilaisiin 
raivaus-, huolto- ja kun-
nostustöihin. Mallin avulla 
paikalliset palvelut lisään-
tyvät ja kylillä voi asua pi-

dempään. Lisäksi ryhmä 
tarjoaa toisilleen vertaistu-
kea ja työkyky edistyy, kun 
kannustetaan tarpeen mu-
kaan toinen toistaan. Myös 
työstä saatu positiivinen 
palaute kannustaa eteen-
päin.

- Ei ihmisellä tarvi aina 
olla päihteiden tai alkoho-
lismin kanssa mitään teke-
mistä, mutta ihminen voi 
tavalla tai toisella olla jä-
mähtänyt paikallensa. Ja 
kun tarpeeksi kauan työt-
tömänä, niin tehdään ta-
vallaan vahinkoa jo sille 

ihmiselle itselleen, että ei 
osaakaan pyrkiä eteenpäin. 
Ja se on hirveän iso asia, 
että on sellainen matalan 
kynnyksen työpaikka, tote-
aa kylätyöntekijä Satu.

Ryhmätyöllistämisen 
malli edesauttaa yhteisölli-
syyden ja osallisuuden kas-
vua kylillä. Jongulla kun-
nostetusta kylätalosta on 
tullut kyläläisille yhtei-
nen kokoontumispaikka. 
Ryhmätyöllistettävät puo-
lestaan pääsevät osak-
si sosiaalista verkostoa ja 
näyttämään oman osaami-

sensa muille. He kokevat 
olevansa tärkeitä yhteisön 
jäseniä.

- Joka tapauksessa mei-
dän täytyy ottaa jokainen 
itse omasta itsestämme 
vastuu. Kannamme omat 
reput ja kuljemme omat 
polut, mutta me voimme 
mahdollistaa toisen ihmi-
sen polun kehittymisen, 
toteaa Jongun kyläseuran 
puheenjohtaja Onerva Ron-
kainen.

Laavu-hanke voitti ryh-
mätyöllistämisen mallil-
la THL:n Sokra-hankkeen 

pitchauskisan helmikuussa 
2017. Sen palkintona oli vi-
deoproduktio, joka kuvat-
tiin kuluneen kesän aikana 
Jongun kylätalolla. 

Video on toteutettu yh-
teistyössä Laavu-hank-
keen, Pudasjärven kau-
pungin ja Sosiaalisen 
osallisuuden edistämi-
sen koordinaatiohankkeen 
– Sokra kanssa. Hankkeet 
ovat osa Euroopan sosiaa-
lirahaston Kestävää kasvua 
ja työtä 2014–2020 -ohjel-
maa. T-TE

Sivukylillä työllistytään ryhmänä

täyteen. Heikkinen pitää tä-
täkin joukkoa kaupanteon 
kannalta merkittävänä ryh-
mänä. Ei siis minkäänlais-
ta synkistelyä tulevaisuuden 
suhteen Pudasjärvellä hänen 
taholtaan.

Nyt myymälässä on alka-
nut pakkasten ja ensilumen 
myötä talvituotteiden myyn-
ti ja sitä mukaa alkaa mene-
mään kaupaksi myös lumi-
työkaluja. Vuodesta toiseen 
asiakkaat kyselevät lumilin-
koja sekä lumikolia ja -lapi-
oita. Ensipakkasilla kaupak-
si käyvät auton akut. 

Lokakuun puolen välin 
jälkeen on alkanut jouluta-
varoiden myynnin suunnit-
telu, toki sesonki on vielä 
edessäpäin lähempänä jou-
lua. Joulutavarat on tilattu 
hyvissä ajoin, jopa alkuvuo-
desta. Joka vuosi odotetaan 
uusia jouluvaloja. Suosio on 
kasvanut kovasti, kun valot 
ovat nykyaikaisia led valo-
ja, joissa on pieni energiaku-
lutus. 

- Ei asiakkaat sano enää 
jouluvaloiksi. He ovat miel-
täneet valot talvivaloiksi, 
Heikkinen toteaa.

Tulevia tapahtumia on 
joulunavaus marraskuun 
lopulla, joissa on vieraillut 
jopa tuhat henkeä. Ohjel-
massa on ollut tuote-esitte-
lyjä, torttukahvit sekä tieten-
kin joulupukki. 

Anna-Riikka Huhta
Perhemarket on koko perheen tavaratalo Pietarilantien varressa

M-tavaratalo on vanha pudasjärveläinen kauppapaikka Kauppatien varressa. 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

3 PSS 5 TLK

Nord Clean
NESTESAIPPUA
3 litraa

2,99
astia

MYYMÄLÄSSÄ OLEVAT

-50%
Airam

MALLIVALAISIMET

Ariel
PYYKINPESUJAUHE
1,6 kg

5,95
Always
SITEITÄ

1,95

Sun Tabs
KONETISKIAINE
105 kpl

8,95
Fashion Professional
SHAMPOO tai 
HOITOAINE 900 ml

pkt

pkt

ERÄ!

pkt

2 PLO

Miesten
BODY-X

SUIHKUSAIPPUA
300 ml

Naisten
BODY-X

ROLL’ON
50 ml

Daily
HUULIRASVA

2-pack

Miesten
BODY-X 

DEOSPRAY
150 ml

Fairy
ORIGINAL 350 ml

3 PLO

5,00

5,00

GRAHAM-
SÄMPYLÄ

10 kpl/470 g

HIILLOS GRILLI-
MAKKARA 400 g

pss
1,69 ras

3,99

UUNIVALMIS 
JAUHELIHAMUREKE

700 g

pkt
1,69

LOUNAS-
SALAATTI

700 g

ras
1,99

0,99€ tuote

Duro
TEOLLISUUSIMURI
2000 w
tilavuus 80 l

199,-
RAPPURALLI

19,90

VALMISPIIPPU
sisältää läpiviennit

299,-

Black&Decker
INVERTER
AGGREGAATTI
1900 W

599,-

Duro
AGGREGAATTI
5,7 kW

1295,-

50 co

VARASTOLIITERI
16 m2

1490,-

LASTEN
MÖNKIJÄT

695€

90 co

795€

110 co

895€

ERÄ!

-30%
Pukkilan

SEINÄ- JA LATTIALAATTOJA

MYYMÄLÄSSÄ OLEVAT

-50%
Sievin

JALKINEET

KYNNYSMATTO
vihreä
50x80 cm

1,99
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Kuorma-autoilijoiden historiankirja julkistettiin:

”Me ajetaan vaikka leipiä uuniin” 
Pudasjärven Kuorma-autoi-
lijoiden historiakirja on val-
mistunut. Kirjan ”Me ajetaan 
vaikka leipiä uuniin” julkis-
tamisjuhlaa vietettiin lauan-
taina 21.10. seurakuntakes-
kuksessa. Kirjaan on koottu 
tietoa kuorma-autoilijoiden 
elämästä ja työstä heidän it-
sensä ja lähteistensä muiste-
lemina. Pudasjärven Kuor-
ma-autoilijat haluavat tällä 
osoittaa kunnioitusta kuor-
ma-autoilijoita ja autoilun 
uranuurtajia kohtaan. 

Kovakantisessa kirjassa 
on sivuja 250, siitä on otettu 
300 kappaleen painos. Kir-

jan myynti aloitettiin juhlan 
lopuksi ja sitä on nyt saata-
vana 35 euron hintaan Kul-
jetuspudaksella ja Pudas-
järven kirjakaupassa. Kirjaa 
on tehty vuodesta 2002 läh-
tien, välillä on ollut taukoa-
kin ja lopullisesti sen kokosi 
ja kirjoitti Eija Taavitsainen 
yhdessä seitsemän jäseni-
sen kirjahistoriatoimikun-
nan kanssa. Kirjan graafisen 
suunnittelun ja taiton toteut-
ti Elise Luokkanen-Pylvänäi-
nen, painopaikkana oli Prin-
tek Keuruulla. 

Pudasjärven kuorma-
autoilijoiden puheenjohta-
ja Sampo Puurunen totesi 
kirjahankkeella olleen pit-
kä ja välillä mutkainen mat-
ka, mutta ehkäpä se kuvaa 
samalla myöskin autoili-
jan ammatinharjoittamisen 
elämänkaarta. Pudasjärven 
Kuorma-autoilijoiden yhdis-
tys täyttää ensi vuonna 70 
vuotta ja on näin historiakir-
jan ansainnut.

-Pudasjärvellä on ollut 
aina vahva maanrakennus-
konekanta, kun on rakennet-
tu Pudasjärveä ja muun mu-
assa Iijoen voimalaitoksia. 
On lähdetty etelään ja poh-
joiseen töiden perässä myös-
kin Kostamus oli iso työmaa. 
Puutavaran kuljetus on ol-
lut Pudasjärvellä suuri työl-
listävä tekijä. Lähihistorian 
aikana on suurissa metsä-
yhtiöissä tapahtunut suuria 
muutoksia. Kaiken kruunu-
na olemme olleet mukana ja 
seuraamassa alusta saakka, 
kun Pudasjärven Sahatuote 
aloitti toimintansa ja kuinka 
siitä toiminta on kehittynyt 
Kontiotuotteeksi, Puurunen 
totesi juhlan tervehdyssa-
noissaan. 

Kirjan julkistamisen suo-
ritti historiatoimikunnan 
puheenjohtaja Tapio Poijula. 
Hän totesi kirjan olevan hy-
vin kattava katsaus Pudas-
järven kuorma-autoilijoiden 
toiminnasta ja historiasta. 
Autoilijoilta, heidän perheil-
tään ja omaisiltaan saatu 
runsas kuva-aineisto on tär-
keä osa kirjaa. 

Kirjan kirjoittaja Eija Taa-
vitsainen kertoi ottaneensa 
vastaan kirjan kokoamis- ja 
toimittamistehtävän vuon-
na 2014. 

-Hyvänä pohjana oli suo-
mussalmelaisen Annikki 
Mönttisen kokoama mate-
riaali, josta jatkoin toimitta-
mista. Hän antoi tunnustuk-
sen aviomiehelleen Einolle, 
jonka autotietämys on aut-
tanut muun muassa autoi-
luun liittyvien eri termien 
ymmärtämisessä. Kiitokset 
hän lausui Pekka Nevakivel-
le tarkoista muistoistaan ja 
kaikille, joiden arkistoista on 
löytynyt materiaalia ja kuvia 
kirjaan. Kuva- ja tietokone-

asioissa hän kertoi saaneen-
sa suuren avun naapuriltaan 
Ari Isolalta. Historiatoimi-
kunnan ja kirjan taittajan Eli-
se Luokkanen-Pylvänäisen 
kanssa on ollut hyvä yhteis-
työ, hän vielä totesi. 

Markku Tuohimaa ja 
Pentti Kuopusjärvi esitti-
vät pienoisnäytelmän ”Kat-
sastus”. Juhlan juontaja 
Erkki Tauriainen sai vielä 
kannustettua muutamia au-
toilijoiden elämästä kerto-
via muistelu- ja sattumus 

puheenvuoroja. Juhla alkoi 
Pudasjärven Maa- ja Koti-
talousnaisten valmistamal-
la juhlaruokailulla ja päättyi 
täytekakkukahveihin. Juh-
lassa oli väkeä noin 80 hen-
keä. 

Pihalla oli esillä Pekka 
Nevakiven omistama Ford-
son Thames 7 V vuoden 1948 
auto, jolla Nevakivi aloitti 
autoilun ajamalla rahtia Ou-
lusta Pudasjärvelle vuosina 
1953-54. Ari Penttilä oli tuo-
nut museorekisterissä ole-

van entisöimänsä vuoden 
1964 Jyry-Sisun, joka oli ollut 
aikanaan puolustusvoimi-
en kuljetuskäytössä. Uusin-
ta uutta oli Sampo Puuru-
sen kesäkuussa yritykselleen 
hankkima Scania puutava-
ra-auto täydessä koivukui-
tupuu kuormassa. Autolla 
on pituutta lain sallima mak-
simi 25 metriä ja painoa 76 
tonnia. 

Heimo Turunen

Sampo Puurusen ihka uusi, puutavarakuorma päällä oleva, 
vm 2017 Scania. 

Ari Penttilän entisöimä vuoden 1964 Jyry-Sisu. Vierellä 
seurakuntakeskuksen pihalla piipahtaneen pudasjärveläis-
syntyisen Pasi Panuman entisöimä Volvo Amazon vm -69.

Pihalla sai ihailla historian ja nykyajan viimeistä huutoa 
olevia autoja. Pekka Nevakiven Fordson Thames 7 V vm 
1948.

Julkistettua kirjaa ostamassa Riitta Luokkanen, myynti-
pöydän takana Satu ja Tiina Tauriainen. 

Julkistettu kirja ”Me aje-
taan vaikka leipiä uuniin” 
oli näyttävästi esillä.

Kukitettuna edessä kirjan toimittaja Eija Taavitsainen ja taittaja Elise Luokkanen-Pylvänäi-
nen sekä historiatoimikunnan jäsenistä Seppo Laakkonen, Juhani Peltoniemi, Juha Huh-
tela, Tapio Poijula ja Erkki Tauriainen. Lisäksi toimikuntaan kuuluivat edesmenneet Aarne 
Ikonen ja Esko Riihiaho. 

Juhlassa oli väkeä kahvion täydeltä eli noin 80 henkeä. 

Juhla alkoi juhlaruokailulla ja päättyi täytekakkukahveihin.
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen 
ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoit-
tamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) 
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 ilmoituksista maksu 
on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se säh-
köpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYDÄÄN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

OHJELMA-
PALVELUITA

 Finnhits-laulatusta 
ja myös joululauluja 

firmojen, yhteisöjen ja 
yksityisten juhliin. 

make.kemppainen.mk@gmail.com 
040 773 8316
Kysy tarjousta!

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

"

METALLIROMUN KERÄYS

VUOKRATTAVANA

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.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
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Myydään toimiva kotimainen 
250 l lämminvesivaraaja (tor-
nimalli 190 cm), 50 € tykötar-
peineen. Nouto Syötteeltä sop. 
muk. Myös hyväkuntoinen sau-
nan puinen ovi karmeineen 80 
x 190, 20 €. P. 044 556 6707.

Vuokrattavana 2 kpl kaksioi-
ta: 2h+keittiö+sauna 53 m2, 
2h+keittiö+sauna 53 m2. Ko-
rentojärven rannalla. Heti va-
paat. P. 0400 512 997.

Vuokrattavana tai myydään 
3-h+keittiö keskustassa, 75 m2. 
Heti vapaa. P. 0400 384 118.

Volkswagenin talvirenkaat, No-
kia 7, 5-pulttiset, koko 195/65 
R15. P. 040 354 2616.

Saunallinen yksiö, 34 m2, 1. 
kerros. Autopaikka. Heti vapaa. 
P. 040 501 6178.
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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!

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 4.11. klo 21-01.00

ESIINTYJÄNÄ

TUOVILAT
Influenssarokotukset
Pudasjärvellä

oulunkaari.com

Rokotukset ilman ajanvarausta 
Neuvolassa, Juhontie 8: ke 1.11. klo 9-16, ke 
8.11. klo 9-16, ke 15.11. klo 9-16, to 23.11. klo 
9-16 ja ti 12.12. klo 9-16
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutet-
tuja raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta täyttä-
neet, kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset, sairau-
tensa vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat ja 
varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaeh-
toiseen asepalvelukseen astuvat naiset.
Aikuisten rokote pistetään olkavarteen, tämä olisi 
hyvä huomioida vaatetuksessa. KELA-kortti on hyvä 
ottaa mukaan.
Jos ei ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voi 
ostaa rokotteen apteekista reseptillä. Reseptin voi 
pyytää Omahoitopalvelun kautta. 
Lasten rokotukselle voi tarvittaessa varata ajan 
omalta terveydenhoitajalta neuvolasta.

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).

KaraoKeTanssiT 
PinTamolla

lauantaina 28.10. 
klo 21.00 – 02.00. 
Lippu 5 €. C-oikeudet (olut, siideri)

Tulossa: la 4.11. Arlas & Eero Väisänen

”Mistä luonto kertoo?” Paavo Niskasaaren taidetta 2.9.-29.10. Syöt-
teen Luontokeskus. Luontokeskus avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Hetket - Oulun Taidemuseon kiertonäyttely 30.9.-31.10. Näyttely on 
avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. Kulttuu-
rikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilu-
jaosto.
Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksella pe-la 20.-28.10. klo 
10-16. Koko viikon ajan lapsille ja perheille mukavaa ohjelmaa Syötteen luon-
tokeskuksella ja kansallispuistossa.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 30.10. klo 17-19. Karhupaja, Teolli-
suustie 12.
Selkokielen käyttö vuorovaikutuksessa -koulutus ti 31.10. klo 13- 16. 
Kaupungintalo, Varsitie 7.
Naisten ryhmä ti 31.10. klo 17-18.30 Työkeskus, Kauralantie 3.
Unelmabingo ma 6.11. klo 14-16. Pirtissä pelataan bingoa, poristaan ja 
juodaan nisukahvit joka toinen maanantai. Unelmatehas, Pirtti, Rimmintie 15.
Kansainvälinen kahvila ke 8.10. klo 18-20. Työkeskus, Kauralantie 3.
Loistava Pohjois-Pohjanmaa -Valotaidekiertue pe 10.11. klo 18-20. 
Kurenalan koulu & takapihan metsäalue. 

UINTIJAOSTO
Uintikisat Puikkarissa
su 29.10. klo 18. alk.
Osallistuminen on maksutonta ja 
ilmoittautuminen paikan päällä.

Tervetuloa!                                            PuU Uintijaosto

Koskenhovilla su 29.10.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Jongun Metsästysseuran

HIRVIPEIJAAT 
pidetään la 4.11.2017 

klo 12.00-14.00 Jaalangan pirtillä. 
Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Hirviporukka

Malisen erä ry:n 
HIRVIPEIJAISET 
Korpisen kylätalolla la 4.11.2017 

klo 12-14.
Maanvuokraajat, jäsenet, kyläläiset ja 

mökkiläiset, tervetuloa!

Lopuksi huutokauppa.  hirviporukka

NAPERO- JA SENIORIKERHO
Karaokeiltoihin vapaa pääsy. Meillä käy myöskorttimaksut.

KARAOKEILLAT

Puhoskylän Kyläseura ry

TERVETULOA!

La 4.11. Karaoke klo 21-02. 
La 11.11 Karaoke klo 21-02. 
La 18.11. Karaoke klo 21-02.

jatkuvat marraskuussa tiistaisin klo 10-12.

MÖYKKÄLÄSSÄ Näljängäntie 1391 

KEKRITANSSIT
pe 3.11. klo 21-01

Lippu 12 €. 
Ravintolaan vapaa pääsy.

HUOM!

Yli-Siuruan Metsätyssera ry:n

HIRVIPEIJAISET 
La 4.11.2017 klo 11.00 Hirvipirtillä.
Juhlitaan Suomi100 vuoden merkeissä
Puheen pitää kaupunginjohtaja Tomi Timonen.
Hirvenlihan huutokauppa klo 13.30.

Hirviporukka

Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset perheineen 

tervetuloa hirvikäristykselle!

Hallituksen keskiviikko-
na esittelemässä sote-uu-
distuksen valinnanvapa-
us-lakiesityksessä on monta 
parannusta verrattuna vii-
me kesänä esillä olleeseen 
esitykseen. Säännökset sote-
keskuksesta luovat sosiaa-
li- ja terveysalan pienyrittä-
jyydelle aiempaa parempia 
mahdollisuuksia. Järjestä-
misvastuussa olevan maa-
kunnan on myös tuotettava 
mm. perusterveydenhuol-
lon palveluja eivätkä pe-
rustason sote-palvelut ole 
pelkästään markkinoiden 
vastuulla. Julkisia sote-kes-
kuksia ei ole pakko yhtiöit-
tää. Hyvää on myös se, että 
perustason palveluja vah-

vistetaan mahdollistamalla 
esimerkiksi erikoissairaan-
hoidon avopalveluja sote-
keskuksien yhteydessä. 

Uuden esityksen ratkai-
sematon ongelma on kui-
tenkin erikoissairaanhoitoon 
tuleva varsin laaja valinnan-
vapaus. Maakunnan on an-
nettava asiakasseteli lähes 
kaikkeen erikoissairaanhoi-
toon, jos asiakkaalla tai po-
tilaalla todetaan erikois-
sairaanhoidon tarve. Vain 
vaativat leikkaukset, teho-
hoito ja päivystys jäävät yk-
siselitteisesti asiakasseteli-
tarjonnan ulkopuolelle. 

Lakiehdotuksessa ja sen 
perusteluissa annetaan maa-
kunnalle laaja mahdollisuus 

ottaa erikoissairaanhoidon 
asiakasseteleitä käyttöön. 
Maakunta voi rajoittaa se-
telitarjontaa käytännössä 
vain potilasturvallisuussyis-
tä. Muina rajoitusperustei-
na voivat olla asiakkaan 
palvelukokonaisuuden kus-
tannustehokkuus tai se, että 
lakisääteiset tehtävät – päi-
vystys tai opetustoiminta – 
vaarantuvat. 

Erikoissairaanhoito on 
nykyisin parhaiten toimiva 
suomalaisten sote-palvelu-
jen osa. On suuri vaara, että 
julkistettu valinnanvapaus-
lakiesitys ja laaja asiakas-
setelien laaja käyttö pirstoo 
erikoissairaanhoidon koko-
naisuuden. 

Keskustan eduskunta-
ryhmän mukana hyväk-
symme, että lakiesitys lähe-
tetään lausuntokierrokselle. 
Sen sijaan meitä arveluttaa 
erikoissairaanhoidon asia-
kassetelien käyttö esityksen 
tarkoittamassa laajuudessa. 
Toivomme, että esityksestä 
saatavat lausunnot otetaan 
vakavasti huomioon ja että 
vuodenvaihteen jälkeen vii-
lattavassa lopullisessa laki-
esityksessä esityksen heik-
koudet korjataan.  

Eduskunnan sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan keskusta-
laiset lääkärijäsenet
Niilo Keränen, Pekka 
Puska, Martti Talja 

Keskustan lääkäriedustajat:
Lakiesitys soten valinnanvapaudesta 
lykkää ratkaisut yli vuodenvaihteen 

PUUROJUHLA
maanantaina 6.11.2017 

klo 17.00 alkaen seurakuntatalossa.
Samassa yhteydessä 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS.
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
DIABETESYHDISTYKSEN

Maanvuokraajat, 
seuranjäsenet ja 

kyläläiset perheineen 
tervetuloa!

Pelttarinseudun metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

La 4.11.2017 klo 12-15 metsästysmajalla.

Joulupukki ja uutiset
Joulupukki luki Kalevaa
ja huudahti muorille että
sitä on tuolla Pohjatiellä kovasti liikennettä.

Niinistö meni Trumppia tapaamaan.
siellä Itämeren asioista puhutaan.

Aika hyviä on nämä Touhulan sarjat.
Muori hermostui ja sanoi: paskan marjat.

Hilloista saatu on runsas sato
täällä on kuva, muori tuu kato.

Noita kuolinilmoituksia sitä kyllä riittää.
Jos pysyy hengissä niin saa Luojaa kiittää.

Joku kotkan pesästä on varastanut munia
saispa heittiö nähdä painajaisunia.

Muori huokaa: nyt on luettu taas lehti.
Meidän pukki kun sen lukemaan ehti.

Sisko Illikainen
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Markku Vengasaho on toi-
minut valtakunnallisen 
kondiittori-lajin valmen-
nuspäällikkönä. Hänen su-
kujuurensa ovat Yli-Iin 
puolella ja Aittojärvellä. Lei-
pomisen alkuopit hän sai 
Pudasjärvellä Osuuskau-
pan ja Körkön leipomoissa. 

Markku Vengasaho valmensi Emeliina Papinniemen 
kondiittorilajin Maailman Mestariksi 
Imatralaislähtöistä Eme-
liina Papinniemeä opetta-
nut ja valmentanut Saimaan 
ammattiopisto Sampon leh-
tori Markku Vengasaho 

sai maailmanlaajuista tun-
nustusta valmennustiimin-
sä kanssa. Emeliinalle on 
tullut tunnustusta jo use-
an vuoden ajalta. Vuonna 
2015 hän voitti Turussa pi-
detyissä ammattiopistojen 
Taitaja-kilpailussa kondiit-
torilajin, ja samalla hänet 
valittiin myös Taitajien Tai-
tajaksi eli koko kisojen par-
haaksi. Viime vuonna hän 
oli mukana Suomen kokki-
maajoukkueessa, joka voitti 
MM-hopeaa. Nyt Emeliina 
voitti Abu Dhabissa järjes-
tetyn alle 23-vuotiaiden am-
mattitaidon Maailman Mes-
taruuden kondiittorilajissa. 
Kisaan osallistui Emeliinan 
lisäksi 26 muuta kilpailijaa. 

Turkulaisessa MBake-
ry-leipomossa oppisopi-
muksella työskentelevä ja 
Sampossa opiskeleva Eme-
liina Papinniemi voitti kul-
taa vaativassa kondiittori-
lajissa, jossa häntä opettaa 
ja valmentaa Markku Ven-
gasaho. Hänen vanhem-
pansa ovat Kerttu ja Heikki 
Vengasaho Pudasjärveltä. 
Hänen äitinsä Kerttu nyk. 
Simu työskenteli Pudasjär-
ven maatalousoppilaitok-
sella ja  Markku sai siten 

kasvaa ja varttua oppilai-
toksen ilma- ja vaikutuspii-
rissä. 

- Sain hyvän pohjan näh-
dä työn, sitkeyden ja sisou-
tumisen merkityksen hy-
vinvoinnille ja sain kasvaa 
sosiaalisessa maatalousyh-
teisössä. Kotonamme kävi 
oppilaitoksen väkeä ja kou-
lulaisia, joille äitini tarjosi 
kahvia ja ruokaakin, Mark-
ku Vengasaho sanoi.

Peruskoulun tet-jaksolla 
Markku tutustui ensimmäi-
sen kerran leipomoalaan 
Jussi Seliön opissa Pudasjär-
ven osuuskaupan leipomos-
sa pussittamassa ruisleipiä 
ja myöhemmin kesätöissä 
Körkön leipomossa paista-
massa ja tekemässä kahvi-
leipiä.  

- Peruskoulun jälkeen kä-
vin kaksivuotisen leipuri-
koulun Joensuussa ja sen jäl-
keen suoritin kolmivuotisen 
kaupallisen koulutuksen. 
Oulussa suoritin leipuri- ja 
Kajaanissa kondiittorimes-
taritutkinnon. 1995 menin 
Vuokatin ammattiopistoon 
opettamaan leipuri-kon-
diittoriksi opiskelevia. 2000 
vuonna suoritin opettajatut-
kinnon Hämeenlinnassa ja 

2002 muutin perheeni kans-
sa asumaan Lappeenran-
taan, jossa olen työskennel-
lyt lehtorina ammattiopisto 
Sammossa, Vengasaho ker-
toi työhistoriastaan.

Hän on ollut kiinnostu-
nut uusista työhön liitty-
vistä asioista, yhdessä te-
kemisestä ja tiimityöstä.  
Viimeiset kymmenen vuotta 
Markku Vengasaho on ollut 
Taitaja-kilpailutoiminnassa 
lajivalmentajana ja nyt kehi-
tystyönä hänellä on ammat-
tiopiston koulutusviennin 
kehittäminen ja vieminen 
ulkomaille. Sampossa on 
käynyt opiskelijoita muun 
muassa Englannista ja Ve-
näjältä. Ulkomaiset opiske-
lijat tulenevat olemaan vie-
lä enemmän kiinnostuneita 
Sampon koulutusohjelmis-
ta hyvin menneiden kilpai-
lujen jälkeen.

- Kansainvälistyminen on 
alkanut minua kiinnostaa, ja 
sehän olisi oppilaitoksenkin 
kannalta erittäin hyvä asia, 
hän totesi ja sanoi, että ulko-
maisten yrittäjien mukaan-
tulo Lappeenrannan kah-
vila-konditoriatarjontaan 
virkistäisi ja erilaisuus piris-
täisi. Lappeenrannassa on 

paljon leipomoita ja pieniä 
kahviloita, joihin opistos-
ta valmistuu työntekijoiksi 

leipuri-kondiittoreita ja eri-
koistuotteiden taitajia. RR

Emeliina toimii tällä hetkellä kondiittorin tehtävissä MBake-
ry Oy:ssä Turussa. 

90-vuotias Aino Jaurakkajärvi viihtyy Jaurakaisjärven kodissaan
- Mulla on niin lysti asua 
omassa kodissa, joka läm-
min ja hyväkuntoinen, sa-
noi 90 vuotta sunnuntaina 
täyttävä Aino Jaurakkajärvi 
o.s. Perätalo. Syntymäpäivää 
juhlitaan lauantaina 28.10. 
kello 12 alkaen Hetepirtil-
lä, jonka odotetaan täytty-
vän Ainon sukulaisista ja tu-
tuista. 

Aino on sosiaalinen ja hy-
vämuistinen mummo, jolla 
riittää muisteltavaa ja tari-
noita aina Viinivaaran Perä-
talossa vietetyiltä lapsuus-
ajoilta lähtien. Aino asuu 
kotonaan Jaurakaisjärven 
rannalla Hetekylässä. Koti-
talo Rantavainio on kookas 
ja mukavuuksin varustettu.

- Päätin laittaa maaläm-
mönkin, vaikka vähän vas-
tustivat. Olen niin äkänen 
mummeli. Eipä vielä tee 
mieli muuttaa Kurenalus-
tan asuntoihin. Olen itse ha-
ravoinut lehdet pihalta ja 
käyn yhteiskyydillä kaup-

pa-asioilla Kurenalla. Asi-
ointiin on aikaa vain tunnin 
verran, joten ripeä pitää olla, 
hän kertoo elämästään He-
tekylän perukassa ja sanoi 
pärjäävänsä vielä hyvin. Ko-
tipalvelusta kuitenkin käy-
dään kahden viikon välein.

Aino kertoi käyneensä 
kiertokoulua kotonaan Vii-
nivaaran Perätalossa, jon-
ne hänen isänsä aina kutsui 
Hinku-Jennin opettamaan 
lapsia. Opettaja viipyi ta-
lossa kolme viikkoa ja opet-
ti kaikkia Perätalon lähistön 
lapsukaisia lukemaan, kir-
joittamaan ja laskemaan. Pe-
rätalon kiertokoulussa oli 
jopa 43 lasta.

Ainon piti tarttua työnte-
koon jo nuorena tyttösenä. 
Hän kulki Kuusinivan Va-
pun kanssa pesemässä Uta-
järven puolella sydänmaas-
sa olevaa Roitolan talon 
suurta pirttiä. Työvälinei-
nä olivat varpuluudat, joil-
la korkea huone saatiin run-

saan veden avulla puhtaaksi 
ja lattia hangattiin hiekan 
avulla puhtaaksi.

Sotavuodet olivat raskai-
ta. Ainon mieleen tulee mo-
nia asioita, kun aletaan pu-
hua sota-ajasta. Hän joutui 
sotavuosina auttelemaan 
naapureitakin. Evakkoaika 
sujui Oulujoen Madekoskel-
la Huugo Kinnusen talossa, 
josta pitäen hän kulki illoin 
aamuin lypsämässä ja mei-
jeroimassa Vilho Kuusinivan 
lehmät. Ne olivat Nantta-
marttilassa, jonne oli matkaa 
kolme kilometriä. 

Hän kertoi sotavuosien 
olleen kaikin puolin oikein 
kurjaa aikaa, kun nuoret ja 
terveet miehet joutuivat ole-
maan rintamalla ja äidit lap-
sineen pärjäämään kotona 
omin voimin. Nuoret joutui-
vat tekemään lannanlevityk-
set ja peltotyötkin. 

- Isä sairastui ja kuoli tal-
visotatalvena, joka oli erit-
täin kylmä talvi jopa 46 as-

teen pakkaset kolmen 
kuukauden ajan. Piisin va-
lossa kudottiin ja karstattiin 
villoja ja kudottiin sotamie-
hille sukkia, vanttuita ja lak-
keja lämmikkeeksi. Perheen 
kolmesta hevosesta Hu-
mu-hevonen oli kahdeksan 
vuotta soppahevosena rin-
tamalla, jossa se haavoittui 
kaksikin kertaa. 

Rippikoulussa  
paljon nuoria
Rippikouluajoiltakin on 
monenlaista muisteltavaa. 
Koulua ei pidetty sota-ai-
kana jokaisena vuonna, niin-
pä rippikoulussa oli Ainon 
kanssa yli 143 tyttöä ja pojat 
olivat eri aikaan. Heitä kävi 
opettamassa Honkasalo van-
han lukkarin kanssa. Aino 
oli majoittuneena rippikou-
lun ajaksi Hiltulan Kaarlon 
taloon, jossa oleminen oli 
maksuton täysylläpito. Rip-
pikoulun päästöpäivä oli ke-
krinä 1944 ja rippipappeina 
olivat kirkkoherra Honkasa-
lo ja Antti Koukkari. 

Aino kävi vihillä Kalle 
Jaurakkajärven kanssa Lie-
peen pappilassa, jossa Sorri 
suoritti vihkimisen ja antoi 
Raamatun sanoen, että me-
nehän miehen kotiin. Nuo-
ri pariskunta vietti häitään 
Perätalossa kekrinä 1956 ja 
häävalssina oli Metsäkuk-
kia, jonka Heikkilän Hei-
mo soittaa Ainon pyynnös-
tä 90-vuotispäivän juhlassa. 

Aino asui alkuun joitakin 
viikkoja kotonaan ja muutti 
jouluksi Jaurakaisjärven ran-
nalle anoppilaan. Aviomies 

Kalle rakensi oman talon ko-
tinsa pihapiiriin, jossa per-
heonni kukoisti ja he saivat 
kolme tyttöä ja yhden pojan. 
Lapset ovat lentäneet koto-
aan pois ja lastenlapsiakin 
on jo kahdeksan ja lastenlap-
siakin kolme. Puoliso Kalle 
kuoli 14 vuotta sitten ja poi-
ka menehtyi kolmisen vuot-
ta sitten. 

Sydän paikallaan
Ainolla ja Kallella on ol-
lut sydäntä kohdella vähä-
osaisia ja vanhuksia hyvin. 
Hän kertoi hoitaneensa Pön-
kä -Jaakkoa viisi vuotta, kas-
vattipoika Ossi Sassi varttui 

aikuiseksi mieheksi Ainon 
hoidossa ja Lohvan Iitakin 
asui Ainon luona yhden ke-
säajan. Myös Rukolan lapsia 
Aino kasvatti ammattimai-
sin ottein. 

Kaksi vuotta sitten presi-
dentti Niinistö luovutti rou-
va Jenni Haukion kanssa 
Valkoisen ruusun ritarikun-
nan mitalin Oulun maakun-
tajuhlassa. Aino kertoo sa-
noneensa presidentille, että 
hoida Suomen asioita jatkos-
sakin samaan malliin. Se sai 
presidentin naurahtamaan.

Rauni Räisänen, 
kuvat Heimo Turunen

Aino Jaurakkajärvi asuu hyväkuntoisessa -50 luvulla rakennetussa talossaan, jonne on 
asennuttanut muun muassa maalämmön. 

Aino Jaurakkajärvellä on valokuva kotona kunniapaikalla, 
kun presidentti Sauli Niinistö luovutti Valkoisen ruusun ri-
tarikunnan mitalin.
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Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 24.10. ja tote-
si, että vuodelta 2017 kun-
nallisveron tuotto näyttää 
kertyvän vähintäänkin ta-
lousarvion mukaisena ja yh-
teisöveron tuotto talousarvi-
ota paremmin. Tältä pohjin 
esitetään kaupunginval-
tuustolle vuoden 2018 tulo-
veroprosentin pitämistä en-
nallaan 20,5 prosentissa.

Kiinteistöveroprosenteik-
si ehdotetaan yleinen kiin-
teistöveroprosentti 0,98, 
vakituiseen asumiseen käy-
tetty asunto 0,41, muu 
asuinrakennus 1,05, yleis-
hyödyllinen yhteisö 0,40, ra-
kentamaton rakennuspaikka 
3,50 ja voimalaitokset 2,50.

Teknisen johtajan 
virka
Kaupunginhallitus on ko-
kouksessaan 29.8.2017 päät-
tänyt julistaa teknisen joh-
tajan viran haettavaksi ja 
vakinaisesti täytettäväk-
si 1.1.2018 alkaen. Teknisen 
johtajan kelpoisuusvaati-
muksena edellytetään vir-
kaan soveltuvaa teknisen 
alan tutkintoa sekä aiem-
paa työkokemusta toimialan 
tehtävissä. Teknisen johta-
jan viran haastattelut on jär-
jestetty 23.10. Haastatteluun 
osallistui valtuuston ja kau-
punginhallituksen edusta-

jia sekä kaupunginjohtaja ja 
hallintojohtaja. Haastatte-
luun on kutsuttu Kari Hieta-
la, Pekka Pitkänen, Jani Rei-
nikainen, Taito Takkinen, 
Eero Talala ja Jussi Törrö-
nen.

Hallitus esittää valtuus-
tolle koulutuksen, työkoke-
muksen ja haastattelun pe-
rusteella teknisen johtajan 
virkaan soveltuvimpana va-
littavaksi Eero Talala ja va-
ralle Pekka Pitkänen.

Lukiota markkinoi-
daan aktiivisesti
Lukion markkinoinnin ke-
hittämiseen myönnettiin 
avustusta 10 000 euroa kau-
punginhallituksen alaisesta 
kehittämisrahastosta. Avus-
tus käytetään vuosien 2017 
ja 2018 aikana. Tavoitteena 
on ollut lukion vetovoimai-
suuden ja opiskelijamäärään 
nostaminen ilmailulinjan 
avulla. Pohjois-Suomessa ei 
ole ollut lukiota, joka tarjoai-
si ilmailuopintoja.

Virkavapautta ei 
myönnetty
Rehtori Mikko Lumme on 
anonut virkavapaata ajalle 
13.11.2017 - 13.4.2018. Perus-
teluina virkavapaudelle hän 
mainitsee toisen viran hoi-
tamisesta johtuvan koeajan 
sekä mahdollisuuden pala-

ta rehtorin tehtävään, mikä-
li hän ei halua jatkaa uudes-
sa virassa. Lisäksi Lumme 
sitoutuisi hakemuksellaan 
varmistamaan ilmailulin-
jan kehittämisen sekä Eras-
mus-projektin vaatimien 
toimenpiteiden suorittami-
sen virkavapauden aikana. 
Yhteenvetona todettiin, että 
rehtorin puolen vuoden vir-
kavapaa aiheuttaisi ongel-
mia toiminnan kehittämisen 
ja toimintamallien vakiin-
nuttamisen kannalta. Vir-
kavapaus näin keskeises-
tä virasta Hirsikampuksella 
ei tukisi muun henkilöstön 
työssä jaksamista. Näin pää-
tettiin, että virkavapautta ei 
myönnetä.

Toimenpiteitä  
arviointikertomuksesta
Tarkastuslautakunnan ar-
viointikertomus merkit-
tiin tiedoksi ja esitettiin 
lautakunnan suositusten 
valmistelusta kaupungin-
valtuustolle. Kaikissa uu-
sissa hankkeissa noudate-
taan jo suunnitteluvaiheessa 
SRMK:n määräyksiä esteet-
tömyydestä.

Liikennesuunnittelussa 
kaupungin tie- ja katuraken-
tamisen yhteydessä huomi-
oidaan esteettömyys esimer-
kiksi jalka- ja pyöräteiden 
suunnittelussa. Kaupunki 

on uusinut ja tulee uusimaan 
rakennusten ovi-automaa-
tioita niin, että myös apu-
välineillä on helppo päästä 
rakennukseen. Samoin kor-
keita kynnyksiä pyritään 
poistamaan tai uusimaan 
apuvälineille sopiviksi. WC-
tiloja on väljennetty ja va-
rustettu inva-välineillä. Py-
säköintialueilla inva-paikat 
merkitään ja laitetaan mah-
dollisimman lähelle pääsi-
säänkäyntiä. Rakennuksissa, 
joissa ei ole hissiä ja asiakas-
palveluja on yläkerrassa, on 
asiakaspalvelupiste järjestet-
ty myös alakertaan.

Jätehuoltoon liittymät-
tömille kiinteistöille on lä-
hetetty noin 2700 kirjettä ja 
sen perusteella on saatu yli 
tuhat uutta liittyjää. Vas-
taamattomille on lähetetty 
uudet kyselyt ja näiden liit-
tymättömien osalta toimen-
piteet jatkuvat.

Henkilöstön jaksamisen 
turvaamista ja varamiesjär-
jestelyä on parannettu mm. 
sivistys- ja hyvinvointitoi-
minnan toiminta-alueella 
käyttöönottamalla uudet 
palvelukokonaisuudet. Li-
säksi Hirsikampuksella on 
parhaillaan menossa toimis-
topalveluiden prosessikuva-
usten laadinta, jolla pyritään 
henkilöstön kuormituksen 
vähentämiseen ja tarkoituk-
senmukaisiin työprosessei-

hin.

Matkailulla suuri 
merkitys
Matkailuelinkeinolla on 
myös Pudasjärven kaupun-
gille suuri merkitys ja poten-
tiaali. Matkailuelinkeinon 
suhteellinen osuus alueen 
talouden kokonaisliikevaih-
dosta on yli 10 prosenttia ja 
kaupungin strategian tavoit-
teiden toteutuminen edel-
lyttää kaupungilta aktiivisia 
toimia elinkeinojen kehittä-
misessä. Matkailuinvestoin-
nit työllistävät suoraan ja 
välillisesti niin palveluissa 
kuin rakentamisessakin. Po-
tentiaalin tehokas hyödyn-
täminen edellyttää kehittä-
misinvestointeja matkailua 
palvelevaan infraan myös 
kaupungilta. 

Matkailun puitesopimus 
ja siinä esitettyjen inves-
tointisuunnitelmien eteen-
päinvieminen esitetään 
kaupunginvaltuuston hy-
väksyttäväksi. 

Kansainvälinen  
luontomatkailuhanke 
Metsähallituksen Luonto-
palvelut käynnisti vuonna 
2016 Luontoaktiviteetit mat-
kailun kärjiksi -aktivointi-
hankkeen. Sen tavoitteena 
on ollut selvittää luontomat-
kailun ja -aktiviteettien kan-

sainvälisten trendien poh-
jalta Pohjois-Pohjanmaan 
kärkiluontokohteisiin liit-
tyviä kehittämistarpeita ja 
-mahdollisuuksia. Samal-
la hanke on toiminut ensim-
mäisenä vaiheena kolmi-
osaisessa hankejatkumossa 
(aktivointi-investointi-tuo-
tekehitys). Land of Natio-
nal Parks North ja Land of 
National Parks South-hank-
keet edustavat suunnitellun 
kolmivaiheisen hankejatku-
mon toista eli investointi-
vaihetta. Hankkeen rahoi-
tusta haetaan Kainuun ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksien kautta maaseu-
turahastosta. Hankkeen 
kustannusarvio on 476 039 
euroa, josta EMR-tuki kattaa 
70 prosenttia.

Päätettiin osallistua Land 
of National Parks South 
-hankkeeseen, jonka rahoi-
tusosuus on 13 725 euroa ja 
se varataan kehittämistoi-
men talousarvioon vuodelle 
2019. Samalla valtuutettiin 
kaupunginjohtaja allekirjoit-
tamaan hankkeen kumppa-
nisitoumus.

Maakauppa
Päätettiin ostaa Eero Komu-
laiselta tilat Päivölä ja Nur-
mela 154 500 euron kauppa-
hinnalla.
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