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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kuulolla 
koko iän s. 4

Kyläkuulumisia 
Ervastista s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 14.9.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Suora yhteys pankkiisi
Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933

Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925

Löppönen Seppo, 
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, 
vakuutus 050 394 9707

Pertti Purola, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Mikko Kähkönen, 
myyntijohtaja 010 257 1921

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

040 557 2712
rotaatio@outlook.com 

Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

tmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaa

Klassista hierontaa erilaisin tekniikoin 
sovellettuna, myös istumahierontana, 

esim. raskaana oleville.

Katso lisää ja ota yhteyttä!
www.facebook.com/tmirotaatio 

(sivut näkyvät kaikille, et tarvitse facebook-tunnuksia)

Myös ilta-aikoja!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 19.9., ke 26.9. ja ke 3.10. 

Tervetuloa ostoksille!
Lisätietoja: Outi Juutilainen 
• 040 568 7266 www.seniorshop.fi

Suomen suurin 
liikkuva vaatekauppa 
Pudasjärvellä

ti 18.9.2018 klo 13-15.30 

Palvelukeskus, Kauppatie 25
ke 19.9.2018 klo 10-13
Yläkartano, Pappilantie 7

Uusi syys-
mallisto nyt
myynnissä!

SYYSTYHJENNYS!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AVOINNA
MA-PE 9-17, LA 10-15

www.pudasjarvenpuutarha.fi Olemme facebookissa!

 Hyvää istutusaikaa!

Kiitos asiakkaillemme kesästä, mukavaa ja lämmintä syksyä!
Puutarha suljetaan perjantaina 21.9.2018.

PUSSILLINEN MONIVUOTISIA 
KUKKIA 10,- (saat itse pakata täyteen)

KIRSIKKA- JA OMENAPUUT 
20,- kpl

MARJA- JA KORISTEPENSAAT 
25,- 5 kpl

PALJON MYÖS MUITA 
TARJOUKSIA!

KELLOKANERVAT, CALLUNAT, 
KUKKASIPULIT!

SYYSLANNOITE JA 
TALVISUOJA !

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

PERJANTAINA 14.9.   
TERVETULOA KYLMÄSELLE

2000
3 kpl

6,58€/kg  

Kylmäsavustettu poron 
PAISTILEIKE 100 g

499
kpl

250
pkt

LAPPIMEETWURSTI 450 g 

POROGRILLERI 380 g 

MUNKKI-
KAHVIT 150

11,09€/kg  

66,67€/kg  

SISÄLLÄ TUOTE-ESITTELYJÄ, 
MAISTIAISIA JA MAHTAVIA 

TARJOUKSIA
mm. Niemitalo, Kasvishovilta 

Herkkumaa ja omia tuotteitamme

GRILLI-
MAKKARAA

ULKOMYYNNISSÄ

100

400PYTTI-
PANNUA

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Led-ulkovalosarja säädettävillä päillä. 
Liitäntävalmis aloituspaketti sisältää 9 koh-

devaloa, 10 m johdon ja pistotulpallisen 
muuntajan. Teho 4,5 W. Valovirta 225 lm. 

Värisävy lämmin valkoinen, 2700 K.

LED-ULKOVALAISIN-
SARJA OSRAM 

NOXLITE GARDEN 
SPOT 9x0,5W

Konstsmide 4128-900 myrskylyhtyvalo-
sarjassa metrin välein 8 vihreää lyhtyä. 

Valosarjan pituus 7 m ja liitosjohdon pituus 
10 m. Led-liekki lepattaa aidonnäköisesti. 

Ulko- ja sisäkäyttöön. Muuntajalla.

VALOSARJA KONSTSMIDE 
4128-900 MYRSKYLYHDYT 

8-OS VIHREÄ

19 95

100

49 95

Pudasjärven Kirjakauppa 
Kauppatie 3,  
93100 Pudasjärvi 
Puh: 044 0821040 
MA-PE 10-17, LA 10-14  

Kirjakaupan syksy kutsuu!  
Syyskuun kirjailijavieras
on Terhi Friman,   
joka tekee yleisön
pyynnöstä
uusintavierailun
lauantaina 22.9. kello
11:00 alkaen. Tervetuloa! 

Tule mukaan!  

Alustavat ilmoittautumiset syksyn kielikahviloihin ja
käsityöpiireihin ovat nyt käynnissä. 
Lue lisää osoitteesta www.pudasjarvenkirjakauppa.fi
tai Facebook-sivuiltamme, tai poikkea kaupalla.

SAVUSIIKAA JA – LOHTA,
TUORETTA MUIKKUA

(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta)
PUDASJÄRVEN TORILLA

Maanantaina 17.9.
klo 10.00–16.00

Hinta 260€ /hlö, 
sisältäen bussikuljetukset, laivamatkat ja 

kahden yön majoituksen neljän tähden kylpylähotellissa.
Lisätietoja puhelimitse 08 822 052 (ma-pe klo 8-16).
Tietoja matkasta löydät osoitteesta www.nevakivi.fi. 

Ilmoittautumiset 7.10 mennessä.

Lähde mukaan 
TALLINNAAN 

JOULUTORIMATKALLE 
6.-8.12.2018

Tapsimme elokuun lopussa Mari Halkolan 
luotsaamassa KiiFys Oy yrityksessä aamukah-
vin ja verkostoitumisen merkeissä. Tapaami-
sessa oli iloinen ja innovatiivinen ote.  Poh-
dimme yhdessä yrittäjien kanssa osaamisen 
kasvattamista ja sote muutokseen valmistau-
tumista. Keskustelussa nousi esille, kuinka 
tärkeää on tukea Koillismaan sekä Pudasjär-
ven alueen PK– yrittäjiä yhdessä. Miten minä 
tuotteistan omia palveluita, miten myydään 
sekä markkinoin asiakkaille ammattitaitoi-
sesti ja ylpeästi yrittäjänä. Mukana aamukah-
villa oli Vesa-Matti Ritola Medipudas oy:stä 
sekä Logoterapeutti Irja Lepola.  

SoteNoste -hankkeessa on 
tällä hetkellä mukana 

yhteensä 22 yrittäjää Kuusamosta, 
Taivalkoskelta sekä Pudasjärveltä.  

Hankkeeseen mahtuu vielä mukaan!

SOTENOSTE 
KUULUMISIA

Pudasjärvi
Marraskuu 27.11.2018

Kuusamo
Helmikuu 20.2.2019 

Kuusamo
Toukokuu 28.5.2019 

TULEVAT SOTE -UUDISTUKSESTA KOULUTUSPÄIVÄT

TULE KOULUTUKSEEN!
Pohjantähdessä (os. Teollisuustie 1), 
ke 26.9.2018 klo 14-19
Yrittäjän identiteetin rakentaminen sekä 
Sote- ja tietosuoja sotemuutoksessa
”SOTE-yrittäjyyden ja osaamisen vahvistaminen”
- Mari Halkola KIIFYS OY toimitusjohtaja TtM

”Mitä vaatimuksia yrityksille asetetaan Sotemuutoksessa; 
digitaalinen turvallisuus terveydenhuollossa”
- Tietoturva-asiantuntija, tutkija Jenni Siermala, PPSHP

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille!

Tervetuloa!

Tilaisuudessa on tarjolla pientä purtavaa, 
joten ilmoittautumiset:
hanna-leena.huttunen@kamk.fi tai 044 710 1517.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 16.9. kello 10, Ari Kokkonen, 
Valtteri Laitila, Keijo Piirainen, Vox Margarita- kuoro avus-
taa. Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä seu-
rakunnan kotisivujen kautta.  

Kirkkomusiikin päivän yhteislaulutilaisuus seurakun-
takodissa ke 19.9. kello 13, tervetuloa laulamaan yhdessä 
Suomalaisia hengellisiä lauluja Yhteen ääneen- lauluvihkos-
ta Jukka Jaakkolan ja Keijo Piiraisen johdolla. Tilaisuudessa 
kerätään kolehti kirkkomusiikkityön tukemiseen Suomen 
kirkkomusiikkiliiton kautta.

Kuorot: kirkkokuoro to 20.9. kello 18, Vox Margarita ke 
19.9. kello 18,  eläkeläisten musiikkipiiri ke 19.9. kello 
12.30.

Raamattupiiri seurakuntakodin kokoushuoneessa to 20.9. 
kello 18, Sirkka Stenius.

Miesten piiri seurakuntakodissa ti 18.9. kello 17.30, Timo 
Liikanen, Keijo Piirainen.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 17.9. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 19.9. kello 10-13.

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15-11.00

Varhaisnuorten eräleiri ”Hänen Majesteettinsa salaises-
sa palveluksessa” 21.-23.9. Kangasjärven leirikeskuksessa 
3.-7. luokkalaisille. Leirillä yövytään tuvassa sekä tarvitta-
essa seurakunnan kaminateltassa. Leiri on ilmainen, leirille 
mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumi-
set pe 14.9. kello 13 mennessä kirkkoherranvirastoon 08 
882 3100. Lisätietoja leiristä Tiina 040 571 4636 tai tiina.
inkeroinen@evl.fi.

Perhekerhot maanantaisin kello 17-19 ja keskiviikkoisin 
kello 10-13 seurakuntakodilla. 

Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin klo 
9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuoti-
aat. Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Parkkia ei pe 
21.9. eikä pe 28.9. Ilmoittautumiset lastenohjaajille (ma 
kello 12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 
040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Kerttu 
Luokkanen 040 586 1217.

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Livolla Soile ja Pekka 
Törmäsellä pe 14.9. kello 18.30 (Valtteri Laitila). Käsityö-
ilta Sarakylässä Arto Nurmelalla pe 14.9. kello 19 ja laulu-
seurat Pasi Kummalalla su 16.9. kello 19. Seurat Kurenalan 
ry:llä su 16.9. kello 16 (Iivari Jurmu, Pekka Lehto). 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 69,00 € 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
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jeesus antaa elämän 
Vuoden kierrossa syksy on puhuttelevaa ai-
kaa. Kesän kasvun ihme on takanapäin, met-
sistä ja pelloilta on kerätty satoa, ja luoma-
kunta alkaa valmistautua pikkuhiljaa kohti 
talvea. Syksy viestii voimakkaasti katoavai-
suudesta. Raamatun vertauskuvat liittävät 
luomankunnan ja ihmisen elämän tiiviisti yh-
teen. Vanhan testamentin matkamiehen sa-
nat tuntuvat todellisilta: ”Me katoamme, kuin 
uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken ku-
koistaa, joka vielä aamulla viheriöi, mutta illaksi 
kuivuu ja kuihtuu pois” (Ps. 90:6).

Kirkkovuodessa 17. sunnuntai helluntais-
ta tuo syksyn katoavaisuuden keskelle toivon 
viestin. Otsikon mukainen sunnuntain teema 
liittyy läheisesti pääsiäiseen. Aikana, jolloin 
luomakuntaa riisutaan, ja kuljetaan kohti pi-
meneviä iltoja, Kristuksen seurakuntaa roh-
kaistaan elämään ylösnousemuksen voimas-
ta. Tämä voima tuo toivon siitä, että kerran 
katoavaisuus jää taakse sekä luomakunnas-
sa että ihmisen elämässä, ja päästään Juma-
lan lasten vapauteen ja kirkkauteen (Room. 
8:21). 

Kirkollisten toimitusten kirjassa on hau-

tajaisiin liittyen useita tekstejä Johanneksen 
evankeliumista, ja se ei varmasti ole sattu-
maa. Tunnettuja ovat esimerkiksi Johannek-
sen 11. luvusta Jeesuksen sanat veljensä 
kuolemaa surevalle Martalle: ”Minä olen ylös-
nousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa 
elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään joka elää 
ja uskoo minuun, ikinä kuole”. Samoin Johan-
neksen 14. luvussa Jeesuksen sanat epäile-
välle Tuomaalle viitoittavat tietä Jumalan luo: 
”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pää-
se isän luo muuten kuin minun kauttani”. Ensi 
sunnuntain evankeliumissa Johanneksen 5. 
luvussa puolestaan kerrotaan Jumalan pojan 
valtuuksista. Jeesus oli aikaisemmin paranta-
nut sapattina Betesdan altaalla miehen, joka 
oli sairastanut kolmekymmentäkahdeksan 
vuotta. Tämän johdosta Jeesukselta oli alet-
tu tivata valtuuksia. Jeesus totesi heille: ”To-
tisesti totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin 
neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän te-
kevän. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa 
heille elämän, niin antaa myös Poika elämän ke-
nelle tahtoo.” (Joh. 5:19, 21).

Johanneksen evankeliumista, sen 11. lu-

vusta voidaan nähdä myös kuva inhimillisestä 
Jeesuksesta. Nähtyään ystävänsä Lasaruksen 
haudan Jeesus itki. Kuvaus on lohdullinen. Ju-
malan poika tuli tänne maailmaan ihmisek-
si ihmisten keskelle. Hän tietää, mitä on lä-
heisen ihmisen menetys. Kipujen miehenä, 
kärsivänä vapahtajana Jeesus tahtoo olla lä-
hellämme erityisesti silloin, kun kaipaamme 
läheisiämme. Hänen esikuvansa rohkaisee 
meitä suremaan, kun aika surra ja itkeä. Ylös-
nousemuksen toivo ei poista surua ja kaipa-
usta, mutta se antaa turvan, toivon ja lohdu-
tuksen säteen, johon voimme surun keskellä 
tarttua. 

Katoavaisuuden keskellä kulkeva Kris-
tuksen seurakunta saa kiinnittää katseen 
ainoaan katoamattomaan: Jumalaan ja hä-
nen armoonsa, josta evankeliumin ilosano-
ma vahvasti kertoo. Se kantaa silloinkin, kun 
kaikki ajallinen on jäänyt taakse. 
Ylösnousemuksen päivä merkit-
see lopullista siirtymistä kuole-
masta elämään. 

Timo Liikanen

Rakkaamme

Antti Jaakko
ERKKILÄ
s. 1.12.1936 Haukipudas
k. 10.9.2018 Pudasjärvi

Lämmöllä muistaen ja kiittäen
Jouni, Tiina, Onni ja Aku
Mikko perheineen
Paavo perheineen
Esa perheineen
Esko perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Kun ikkunaan kosketti rusko, silmäsi
painuivat rauhaan aamua katsellen.
Kuinka ihanaa on nukahtaa kun voimat
on poissa, ja aamussa nähdä kasvot
elämän Herran.
Kiitos ja siunaus hiljainen matkalle
myötä, jossa ei tuskaa, ei yötä.

Lämmin kiitos kaikille Isää avustaneille ja hoitaneille. Antti
siunataan la 22.9. klo 10 Pudasjärven kirkon kappelissa,

jonka jalkeen muistotilaisuus Liepeen väentuvassa. Tervetuloa.

Solaris Lomat ry. myönsi Pu-
dasjärven Sydänyhdistys 
ry:lle ja Pudasjärven Eläke-
läiset ry:lle yhteisen tuetun 
ryhmäloman 2.-7.9. Hake-
mukset tuli toimittaa suo-
raan Solaris-lomille touko-
kuun loppuun mennessä. 
Myönteiseen päätökseen vai-
kuttivat taloudelliset, tervey-
delliset ja sosiaaliset perus-
teet. Niinpä sunnuntaina 2. 
9. aamulla lähti lomalaisia 
37 henkilöä Honkasen liiken-
teen autoon Kurenalta. Ou-
lun linja-autoasemalta otet-
tiin vielä kaksi matkustajaa 
kyytiin. 

Kalajoella useat saivat 
majoituksen ns. lomaosak-
keista, joissa oli parveke ja 
sitä parempi näköala hiekka-
rannalle ja merelle, mitä kor-
keammalla majoitus oli. Lo-
malla oli tavoitteena antaa 
eväitä arjessa selviytymiseen 
ja parantaa lomalaisen omaa 
elämänhallintaa. Vertaistuki 
ja yhdessä oleminen oli tär-
keää. Ryhmälle oli varattu 
omia tiloja ryhmän rentoon 
yhdessäoloon, mm kotail-
ta nuotiotulen ääressä sekä 
mahdollisuus pihapeleihin 
ja ryhmäläisten omaan ohjel-
maan.  

Loman alussa oli Spa Ho-
tel Sanin Day Spa hoito-osas-
ton ja kampaamon asiantun-
tija tietoisku, opetustilaisuus 

Kalajoella kuntoutumassa

Sauvakävelylle lähdössä.

ja mahdollisuus tehdä hoito-
aikavarauksia. Usea lomalai-
sista käyttikin hyväksi tar-
jottuja eri hoitoja ja he olivat 
kovasti tyytyväisiä hoitoihin. 

Lomaohjelmassa oli mo-
nipuolista ohjelmaa, liikun-
taa niin sisällä kuin ulkona. 
Koska oltiin kylpylässä, ve-
siliikuntaa oli ohjattuna sekä 
itse kullakin mahdollisuus 
käyttää kylpylän palveluja. 
Kylpylässä oli useita sauno-
ja mm. turkkilainen höyrys-
auna, hierontapisteitä ja ui-
mahalli ratoineen.  Itse kukin 
saattoi harrastaa mieltymys-
tensä mukaan ohjatun ohjel-
man lisäksi ulkoilua Kalajo-
en hiekkojen lenkkipoluilla 
ja vesiliikuntaa. Pieni kun-
tosali oli myös käytettävis-
sä. Karaoketanssia oli parina 
iltana. Tanssillista liikuntaa 
harrastettiin myös osittain 
tuolien avustuksella, jolloin 
liikuntarajoitteet eivät olleet 
esteenä. Kurlinkia kalajoki-
sittain pelattiin joukkueittain 
katuluudat, olivat mailoina. 
Kyse oli leikkimielisestä kil-
pailusta, mutta voitto oli kui-
tenkin tärkeä, jälkipuintia ei 
kuitenkaan tullut. 

Hyötyliikunnan merki-
tyksestä arjessa kertoi fy-
sioterapeutti, näkökulmana 
olivat nimenomaan ikäih-
misten hyötyliikunnan mah-
dollisuudet. Mahdollisuus 

oli saada Tanita-kehonkoos-
tumismittaus maksutta. Pa-
laute mittauksesta jaettiin 
kullekin osallistujalle. 

Ohjatussa kädentaitopa-
jassa valmistui lomamuisto 
kotiin viemiseksi. Fysiotera-
peutti kertoi ravitsemuksen 
merkityksestä, siitä kuinka 
pienillä muutoksilla on suu-
ria vaikutuksia.  Aamiainen 
on päivän tärkein ateria, jon-
ka pitäisi sisältää tasapuoli-
sesti proteiinia, hiilihydraat-
tia ja rasvoja.  Proteiini jää 
usein vajaaksi kotiaamiaisis-
sa. Niinpä raejuustohyllyllä 
oli loman jälkeen lomalaisia 
täydentämässä tasapainoista 
aamiaista. 

Lomahan sisälsi täysi-
hoidon; aamiaisen, lounaan 
ja päivällisen. Salaattipöy-
tä oli monipuolinen, tosin 
se ei juuri vaihdellut päivit-

täin. Pääruoka vaihteli sekä 
lounaalla että päivällisellä. 
Tosin päivällinen oli ruoka-
na kevyempi kuin lounaal-
la. Loman palaute- ja keskus-
telutilaisuudessa eniten sai 
”moitteita” täysihoitoruokai-
lu, ei niinkään kurssin muu 
sisältö. Kullakin lomalaisel-
la oli oma mieltymyksensä 
aterioiden suhteen, ylipää-
tänsä ateriat olivat terveelli-
siä ja maittavia. Mitä sitten, 
jos kiisseli oli jonakin päivä-
nä laihaa, laatikkoruokaan 
oli lipsahtanut liikaa suolaa 
jne. Ne olivat pieniä asioita 
loman kokonaisuudessa. 

Ylipäätänsä lomalaiset 
olivat tyytyväisiä lomaan, 
hinta oli edullinen ja anti tar-
peellinen. 

Kuntoutusviikkoa muisteli 
Terttu Jurvansuu 

Tytti Tuppurainen
KansanedustajaSOSIALIDEMOKRAATTINEN

EDUSKUNTARYHMÄ

KANSANEDUSTAJAN 
KAHVITUNTI
Tiistaina on Tytin päivä! Tervetuloa  
nimipäiväkahveille lauantaina 15.9. klo 14 
kahvila Konst o. Deli (Hallituskatu 7, Oulu)    
    Ps.Tavataan myös Tyrnävän  perunamarkkinoilla la 29.9.

www.tytti.info
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kansalaisopistossa alkaa lau-
antaina 22.9. Salikissa nuorten 
teatteri-ilmaisun kurssi, mu-
kana on myös fyysistä teat-
teria. Kurssille on vielä tilaa. 
Opettajana toimii Sami Sainio. 
Sovimme, että hän lähettää 
Pudasjärvi-lehteen esittelyn 
kurssista ja samalla itsestään.

Olen kotoisin Paltamosta 
Oulujärven pohjoispuolelta. 
Ollessani pieni lapsi sain mah-
dollisuuden harrastaa kansa-
laisopistossa teatteria näytel-
mäpiirissä. Teatteriharrastus 
vei minua lasten kerhosta pai-
kallisen kesäteatterin pariin. 
Kasvettuani pääsin mukaan 
Nuoren teatterin kesäleireille 
ja erilaisiin talvella esitettäviin 
tuotantoihin. Aloittaessani lu-
kio-opintojani kuljin usein Ka-
jaanissa harrastukseni parissa. 
Tuolloin harrastukseni muut-
tui tavoitteelliseksi ja aloin 
ymmärtämään, mitä tämä ala 
vaatisi, jos sitä haluaisin tehdä 
työkseni. 

Kovalla tahdolla ja tuuril-
la pääsin opiskelemaan Turun 
taideakatemiaan ja valmistuin 
teatteri-ilmaisun ohjaajaksi 
muutamia vuosia sitten. Sen 
jälkeen olen käynyt ulkomail-
la opiskelemassa näyttämö-
taistelua, sekä vietin vuoden 

Teatteri-ilmaisua nuorille
Tanskassa Commedia- kou-
lussa fyysisen teatterin paris-
sa. Reilu vuosi sitten palasin 
takaisin Kainuuseen ja huo-
masin ohjaavani paikallista 
kesäteatteria. Sen jälkeen olen 
ohjannut vankilateatteria Su-
kevalla ja toiminut Nuoren 
teatterin taiteellisena johtaja-
na. Tällä hetkellä työskente-
len Kajaanin kaupunginteatte-
rissa vierailevana näyttelijänä. 

Innostuin kuullessani 
mahdollisuudesta ohjata nuo-
ria teatterin parissa Pudasjär-
ven kansalaisopistolla. Saisin 
jakaa ja antaa sitä hyvää oppia 
ja kokemusta, jonka itse olen 
saanut läheltä ja kaukaa. In-
nostukseni kumpuaa omasta 
kiitollisuudestani kainuulai-
sia ammattilaisia kohtaan. Il-
man heitä en luultavasti tekisi 
tätä työkseni. Harrastuksesta 
ei tarvitse tulla osallistujilleen 
ammattia, mutta voi silti antaa 
paljon. Mielestäni teatteri tut-
kii ihmisenä olemista ja keski-
össä on turvallinen kontakti, 
joka mahdollistaa leikkimisen 
ja näkyväksi tulemisen ihmis-
ten edessä. Tällä voi olla posi-
tiivisia kauaskantoisia vaiku-
tuksia. 

Sami Sainio

Sami Sainio. Kuva Matti Vahtera.

Hyvinvointivaliokunta 
aloitti kokoustyönsä terhakkaasti
Hyvinvointivaliokunta 
aloitti kesän jälkeen kokous-
työnsä terhakkaasti torstaina 
30.8. Vs. talous- ja hallinto-
päällikkö Pasi Kemppainen 
kertoi vuoden 2019 talous-
arvion lisäkustannuksien 
muodostuvan henkilöstö-
kustannuksista, varhaiskas-
vatuksen palvelurakenteen 
muutoksista, liikuntapaik-
kojen lisäkustannuksista 
sekä kansalaisopiston tila-
kustannuksista. 

Liikunta- ja hyvinvointi-
palveluiden koordinaatto-
ri Ismo Miettiselle esitetään 
tehtäväksi selvittää mahdol-
lisuutta osallistavan budje-
toinnin toteuttamisesta lii-
kuntapaikkojen ylläpidossa. 

Kuultiin raportti koulujen 
toiminnan itsearvioinnista 
lukuvuonna 2017-2018. Oh-
jeistettiin rehtorikokoukses-
sa selvittäväksi mahdollista 

opettajavaihtoa (benchmar-
king) Pudasjärvellä, muilla 
paikkakunnilla ja mahdolli-
sesti jopa ulkomailla.

Tilojen tilannekartoituk-
sessa kerrottiin kaikkien las-
tenhoitopaikkojen olevan 
täynnä. Tilannetta on hel-
pottanut vuoden 2018 alus-
sa aloittanut yksityinen per-
hepäiväkoti Naperolinna. 
Pudasjärven keskustassa 
on suunnitelmissa Touhu-
la- päiväkodit- yrityksen toi-
minnan käynnistäminen elo-
kuussa 2019. 

Kansalaisopistolle on 
vuokrattu toimintatilaa 
Teollisuustie 10:stä, jota tällä 
hetkellä remontoidaan vas-
taamaan opiston tarpeita. 

Kouluilla on kesän aikana 
tehty pieniä kunnostustöitä. 
Tällä hetkellä suurimmat 
työt tehdään Kipinän kou-
lulla laajennustöiden muo-

dossa. 
Kirjaston on todettu tul-

leen käyttöikänsä päähän ja 
suunnitelmien mukaan kir-
jastolle osoitetaan tilat uu-
dessa hyvinvointikeskuk-
sessa. Puikkarin remontti 
valmistuu syyskuussa ja 
kunnostusta jatketaan ensi 
kesänä. Suojanlinnan teko-
nurmikentällä tehdään ta-
kuuseen kuuluvia töitä. Ura-
koitsija laittaa tenniskenttien 
suojaverkot kuntoon loka-
kuun loppuun mennessä.

Valiokunnan nimittä-
mä työryhmää suunnittelee 
Kiusaamisen vastaisen semi-
naarin järjestämisen syksyllä 
2018. Seminaari/tapahtuma 
sisältää päivällä koululaisil-
le järjestettävän oman tilai-
suuden sekä illalla kaikil-
le kuntalaisille suunnatun 
osuuden.

Päätettiin ohjeistaa Hirsi-

kampuksen yläkoulun ja lu-
kion rehtoreita selvittämään 
koulun parlamenttikerhon 
perustamiseen ja toiminnan 
aloittamiseen liittyvät seikat.

Valiokunnalle tulleen eh-
dotuksen mukaan aiemmin 
peruuntunut valtuuston ja 
nuorten yhteinen Korpipa-
neeli tulisi järjestää uudel-
leen. Päätettiin ohjeistaa 
nuorisotoimea selvittämään 
paneelin järjestämismahdol-
lisuus.

Puheenjohtaja muistut-
ti valiokunnan jäseniä maa-
nantaina 17.9. kaupun-
gintalolla järjestettävästä 
kyselytunnista, jonka Ou-
lunkaaren palvelutuotanto-
lautakunta järjestää kuntien-
sa luottamushenkilöille ja 
kaikille kuntalaisille. 

Sointu Veivo

Naperolinnan ryhmäkodissa 
paljon toimintaa
Pudasjärvellä on toiminut 
vuoden alusta lähtien Na-
perolinnan ryhmis. Hyvän 
Mielen Palvelut -yrittäji-
nä toimivat pudasjärveläis-
lähtöiset UIla-Maija ja Tomi 
Kantoniemi. Ryhmis toimii 
heidän kotinsa yhteydes-
sä Martikaisentiellä Honka-
senkankaalla, ja yksikkö on 
12-paikkainen. 

- Hyödynnämme toimin-
nassamme aktiivisesti myös 
lähiympäristöä ja käymme 
paljon retkillä ja puistoissa 
sekä seurakunnan perheker-
hossa ja liikuntasalilla, ker-
tovat yrittäjät.

Kantoniemet hankkivat 
kesällä Naperolinnalle oman 
Babboe-laatikkopyörän, jo-
hon mahtuu enimmillään 
kuusi lasta kyytiin. Sähkö-
avusteisen pyörän kyydit-
tämänä onkin kätevä lähteä 
lasten kanssa hieman pi-
demmillekin retkille!

Naperolinnan lapset tyk-
käävät ulkoilun lisäksi esi-
merkiksi pelata lautapelejä 
sekä askarrella. Naperolin-
nassa toteutetaan aktiivisesti 
pienryhmätoimintaa, eli niin 
isommille kuin pienemmille 
löytyy ikätasonsa mukaista 
toimintaa pienissä ryhmis-
sä oman ikäisten kavereiden 
parissa.

Hyvän Mielen Palvelut 
-yritys, jonka alla Napero-
linnan ryhmis toimii apu-
toiminimellä, tuottaa lisäksi 
Oulussa pääasiassa lapsiper-
heiden kotipalvelua. 

- Työllistämme tällä het-
kellä yhteensä kymmenen 
henkilöä itsemme mukaan 
lukien. 

Yritys on ollut toiminnas-
sa nyt reilun vuoden ajan, 
aluksi pelkästään Oulussa ja 
tammikuusta alkaen myös 
Pudasjärvellä ryhmiksen 
muodossa.

- Yrittäjyys kutitteli mie-
lessä useamman vuoden 
ajan, ja viime vuonna tuli 
olo, että nyt tai ei koskaan! 
Emmekä ole katuneet päi-
vääkään, vaikka työku-
vioiden parissa ollaankin 
helposti arkea pyhää ympä-
ripyöreitä päiviä, sanovat 
Kantoniemet. HT

Pudasjärviset ovatkin ehkä nähneet Naperolinnan Babboe-
laatikkopyörän viilettävän Kurenalla.

Naperolinnan väki kävi keskiviikkona 12.9. syysretkellä liikennepuistossa.

Suomessa vietetään ensim-
mäistä valtakunnallista kirk-
komusiikin päivää 19.9.2018. 
Päivän vietto on lähtenyt liik-
keelle Suomen Kirkkomusiik-
kiliiton aloitteesta. Tarkoituk-
sena on nostaa tietoisuuteen 
suomalaista kirkkomusiikki-
osaamista. Seurakuntien mu-
siikkiryhmät kokoavat noin 
45000 ihmistä musisoimaan 
yhdessä. Lisäksi seurakun-
tien konsertit ja musiikkitilai-
suudet tavoittavat vuosittain 
noin 1,7 miljoonaa ihmistä. 

Pudasjärvellä päivää vie-

tetään kahden eri tapah-
tuman merkeissä. Päivällä 
kokoonnutaan seurakunta-
kodille laulamaan suomalai-
sia hengellisiä lauluja Keijo 
Piiraisen ja Jukka Jaakkolan 
johdolla. Yhteislaulutapah-
tumassa käytetään Yhteen 
ääneen –lauluvihkoa. Illalla 
Vox Margarita –kuoro tekee 
Pop up –kuorovierailun Pu-
dasjärven K-Supermarkettiin. 

Keijo Piirainen  
seurakunta tiedotus

Kirkkomusiikin päivän 
viettoa Pudasjärvellä
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Lukijan kynästä

Maanantaina alkoi maalinnun metsästys, Päätin lähteä katso-
maan näkyykö riistalintuja. Tietoisesti suuntasin kulkureitin se-
kametsiin ja pusikoihin ajatuksena löytää pyitä. En ollut liikkunut 
tällä alueella pitkään aikaan. Kaikki polut ja traktoritiet olivat 
kasvaneet umpeen. Oli hankala edetä, aukkoa ei löytynyt kai-
kenlaisten sekavimpojen seasta. Pian tunsin niskassa kävelijän. 
Sipaisin kädellä, ei auttanut, niitä siivekkäitä tuntui jo mones-
sa kohti päänkin alueella. Ajattelin ensin voiko tällaisessa turrei-
kossa olla siipimuurahaisia. Tunsin tukanrajassa vilkasta liiken-
nettä. Otin yhden kompiaisen hyppysiin, littana, tumma otus. 
Silloin selvisi totuus. Hirvikärpäset fanittivat minua.

Olin tunkeutunut hirvikärpästen valtakuntaan. Niitä oli kaik-
kialla. Pyypaisti unohtui. Päätin irtautua tästä inhottavasta pu-
sikosta. Auringosta otin suunnan ja läksin etsimään avaram-
paa maastoa. Pääsin vihdoin hakkuuaukiolle ja aloin nyppimään 
ihailijoitani päänalueelta vähemmäksi. Niitä tuli hiusten sisästä 
koko ajan lisää. Ruskeita ja mustia litteitä otuksia, Kaikilla ei ol-
lut siipiä, koska se pudottaa siivet istumisen jälkeen. Yksi veija-
ri halusi mennä silmään. Vain vaivoin sain aikeet estettyä. Kampa 
olisi tarvittu, mutta kenellä on lintumetsällä kampa, ei ainakaan 
minulla.

Autolle oli kävelymatkaa useita kilometrejä. Jatkoin kävelles-
sä myös metsästystä. Tuli mieleen armeijan reissu, jossa suori-
tin sissikoulun Haapajärvellä asevarikko 8:ssa. Luonnossa olen 
liikkunut koko ikäni, mutta nyt oli ensimmäinen kontakti hir-
vikärpästen kanssa. Lintuja ei näkynyt eikä kuulunut, joten pää-
tin ottaa panoksen piipusta. Naksautin pyssynpiipun kiinni. Tuo-
ta ääntä säikähti teeripoikue nousten siivilleen etupuolelta noin 
20 metrin päästä. Huono tuurini sai siis jatkoa, ei mennyt tämä 
reissu ihan suunnitelmien mukaan.

Jatkoin autolla hirvikärpästen nokkimista, kasvoilta, niskas-
ta, lippalakista sekä repusta. Kotona odotti kypsä 
karjalanpaisti, keitetyt perunat ja puolison teke-
mä puolukka-porkkanahyytelö. Enin harmitus alkoi 
haihtua. Kokemus oli tämäkin monien jatkeeksi.

Mauno Ruokangas

Hirvikärpäset 
hyökkäsivät

Pudasjärven kaupungin 
elinvoimavaliokunta paneu-
tui 4.9. pitämässään koko-
uksessa työllistämiseen liit-
tyvään ongelmakenttään. 
Paikkakunnalla on korkea 
työttömyysaste, mutta sa-
maan aikaan monilla toi-
mialoilla on pula osaavasta 
työvoimasta.

Kaupunki aikoo edel-
leen kehittää työllistämisen 
mallia. Kolmannen sektorin 
mukaan saaminen työllistä-
miseen on edennyt hyvin ja 
siitä on saatu hyviä tuloksia. 
Yhteistyön avulla on voitu 
työllistää tuplamäärä henki-
löitä siihen verrattuna, mi-
hin kaupunki olisi yksin 
pystynyt. Sivukylien työllis-
täminen on hyvällä mallil-
la osallistavan budjetoinnin 
ansiosta. 

Vilkastuva elinkeino-
elämä on luonut myös Pu-
dasjärvelle työvoimapulan. 
Työnantajien puolelta isok-
si hasteeksi koetaan se, et-
tei alueelta tahdo löytyä 
osaavaa työvoimaa avoin-
na oleviin työpaikkoihin. 
Elinvoimavalokunta toteaa 
Pudasjärven hoitaneen työl-
listämiseen liittyvät tehtä-

vänsä varsin hyvin. Verrok-
kikuntiin nähden valtiolle 
maksettavien kuntaosuus-
maksujen määrä on Pudas-
järvellä muita pienempi. 
Kuntaosuusmaksut olivat 
vuonna 2017 noin 220 000 
euroa. Esimerkiksi Kuhmos-
sa vastaava summa oli yli 
600 000 euroa.    

Elinvoimavaliokunta 
esittää, että kohtaanto-haas-
teen ratkaisemiseksi kau-
pungin työllistämisen pää-
kehittämiskohdaksi tullaan 
ottamaan kuntamaksu-
osuuslistalaisten aktivoin-
nin lisäksi työvoimapulaa 
helpottavien asioiden sel-
vittäminen. Myös piilotyö-
paikkojen aktiiviseen mark-
kinointiin sekä etsimiseen 
tullaan hakemaan yhdessä 
yrittäjien kanssa uusia kei-
noja. 

Valiokunta peräänkuu-
luttaa toimia, joilla rakennut-
tajia ja sijoittajia saataisiin 
kiinnostumaan Pudasjär-
vestä ja rakentamaan alueel-
le lisää vuokra-asuntoja sekä 
toimitiloja.  

Elinvoimavaliokunta 
tiedotus

Työllistämisen mallia  
halutaan kehittää  

voimakkaasti

Alina, apua arkeen!
Pudasjärvellä vuodesta 2016 
toimineen Alina hoivatiimin 
toimintaa esiteltiin elokuun 
lopulla K-Supermarketissa 
ja S-marketissa, jossa toimin-
nan esittelyn ohella tarjottiin 
mahdollisuutta ilmaiseen 
kartoituskäyntiin sekä jokai-
nen esittelypisteelle pysäh-
tyjä saattoi osallistua kahden 
tunnin kotisiivouksen arpa-
jaisiin. Paikalla olivat Alina 
ketjun kenttäpäällikkö Ma-
rita Jaatinen ja Pudasjärvel-
lä toimiva vastaava hoitaja 
Mari Laakkonen. Hän ker-
toi, että pudasjärveläisläh-
töisen Sinikka Illikaisen Ou-
lussa ja Iissä toimiva yritys 
laajensi toimintaa pari vuot-
ta sitten myös lapsuutensa 
kotipitäjään. Alina on otettu 
hienosti vastaan ja toiminta 
on kasvanut tasaisesti. Yri-
tys työllistää jo useita paikal-
lisia osaajia.

Alina tarjoaa laadukkai-
ta palveluja aina sairaanhoi-
dosta siivoukseen. Lähdem-
me aina asiakkaan tarpeista 
ja toiveista. Alinasta tutut 
työntekijät huolehtivat tar-
vittaessa esimerkiksi lääke-
hoidosta, peseytymisavusta 
ja viikkosiivouksesta. Tar-
vetta on ollut runsaasti myös 
ikäihmisten ulkoilu, asioin-

tiavulle ja talonmiespalve-
luille. Lapsiperheille on tar-
jolla lastenhoidon lisäksi 
helpotusta kotitöihin, apua 
vaikkapa ruuanlaittoon tai 

pyykkihuoltoon.
Marita Jaatisen ja Mari 

Laakkosen mukaan Alinan 
palveluiden monipuolisuus 
ja laatu ovat poikineet run-

saasti positiivista palautetta. 
Yritys on palvelusetelituot-
taja ja kaikki palvelut ovat 
myös kotitalousvähennys-
kelpoisia.  HT

Alina Pudasjärven vastaava hoitaja Mari Laakkonen ja Alinan kenttäpäällikkö Marita Jaati-
nen esittelemässä yrityksen palveluja S-marketin aulassa.

Kuulolla koko iän -tapahtu-
ma järjestettiin tiistaina 4.9. 
torilla. Kiertävässä Kuulo-
liiton kuuloautossa oli mah-
dollisuus testata kuulo ja 
saada tietoa kuulovammai-
suudesta. Kuuloseulaan toi-
vottiin sellaisia henkilöitä, 
jotka epäilivät kuulonsa hei-
kenneen, mutta jotka eivät 
käytä kuulokoetta. Esittely-
pisteessä saatiin myös neu-
vontaa kuuloasioissa. Pu-
dasjärven kuuloyhdistyksen 
väkeä oli paikalla esittele-
mässä paikallista toimintaa 
ja kaikille tarjottiin lettukah-
vit. 

Kuuloliiton Oulun piirin 
kuntoutusihteeri Tiina-Mai-
ja Leinonen kehotti tulemaan 
kuulotutkimukseen ajoissa. 
Kiertävän kuuloauton tutki-
mukseen tulemiseen on huo-
mattu kynnyksen olevan ma-
talampi ja usein läheinen on 

Kuulolla koko iän

Pudasjärven Kuuloyhdistyksen perustajajäsen Ensio Jussila keskustelemassa kuusamo-
laisen Oulun kuulopiirin puheenjohtajan Tapio Riekin kanssa. Tapio toimi taustalla näky-
vän kiertävän kuuloauton kuljettajana. 

Pudasjärven Kuuloyhdistyksen puheenjohtaja Saara Jus-
sila ja kuntoutussihteeri Tiina-Maija Leinonen esittele-
mässä Ritva Suorsalle kuuloseulaan osallistumista. Ritva 
kertoi, että oli tullut paikalle, kun oli huomannut toisen kor-
vansa kuulon heikentyneen. 

Pudasjärven Kuuloyhdistyksen aktiivijäsenet Aili Hemmilä 
ja Annikki Paavola huolehtivat kahvitarjoilusta ja vohvelei-
den paistamisesta. 

kehottanut lähtemään liik-
kelle. ”Vaimo lähetti tän-
ne” -kuulee monen toteavan. 
Kuulokojeen saatuaan sitä 
kannattaa käyttää säännölli-
sesti kotona ja matkoilla, että 

aivot tottuvat siihen. 
Pudasjärven Kuuloyh-

distys on toiminut vuodes-
ta 1981 lähtien. Kuulokerho 
kokoontuu kolmen viikon 
välein seurakuntakodissa. 

Mukana käy 10-20 henkeä. 
Kerhossa saadaan vertaistu-
kea ja niissä käy eri asioiden 
luennoitsijoita. Keväisin jär-
jestetään retkiä. Jäseniä yh-
distyksessä on 63. HT
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAI-LAUANTAI
14.9.-15.9.

MAANANTAI-TORSTAI 
17.9.-18.9.

169

499

499 100

695 299
kplkg

kg

100
pkt

kg

199150 299
pkt

199
kg kpl

199

179

129

149

179

100

100
prk

pkt

495
kg

1195

pss

kg

165

299
pkt

799
kg

100
pss 100

prk

raj. erä

prk

1195
kg

Naudan
PAISTI-
JAUHELIHA

299
pkt

Naudan
PALAPAISTI

Snellman maatiais-
possun
LEHTIPIHVI
2 kpl/
240 g

Atria BROILERIN 
KOIPIREISI
3 kpl/ras
marinoitu169

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg 695

kg 100995
kg

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa
max 10%

Vaasan
RANSKANLEIPÄ
350 g

795
kg

pkt

pkt

299

pyyntivaraus

149
pss

199
pkt

550
pkt

HK KABANOSSI
GRILLI-

MAKKARAT
400 g

kpl
2 kg/
talous

pkt

kpl

4990 3350

2150

750

450

1895

MA-TI 17.-18.9.         KE-TO 19.-20.9.

Vaasan
RUISPALAT
12 kpl/660 g

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO-
VIIPALE 500 g

RAUTAOSASTOLTA

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

IRTO-
KARKIT

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO
1,25 kg

BANAANITKotimainen tuore
KIRJOLOHI
2 kalaa/talous

Pouttu
SAVUKUUTIO tai 
SAVUSUIKALE

230 g

PE-T0 14.9.-20.9.

Snellman
SUPERIOR
KINKKU tai 

SAVUKINKKU 
180 g

Saarioinen
MAKSA-, LIHAMAKA-

RONI- tai
LIHAPERUNA-

SOSELAATIKKO
350-400 g

Red Globe
IRTO 

RYPÄLE

Kantolan 
cream cracker
VOILEIPÄ-
KEKSI 400 g

Eldorado
TONNIKALAPALAT
185/150 g 
öljyssä tai vedessä

HK
UUNI-
LENKKI
400 g

Ingman
VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ 
1 l

Kivikylän
WANHANAJAN 
KUORETON 
NAKKI 200 g

Heinz
TOMAATTI-
MURSKA
390 g

Ballerina
TÄYTEKEKSIT
190 g

Atria
METSÄSTÄJÄN
MAKKARA
palana

Valio
ARKIJOGURTTI

1 kg

TEKSTIILIOSASTOLTA

Tuore
MUIKKU

HK Popsi
PERHENAKKI
600 g

  PE 14.9.                                LA 15.9.

JÄÄ-
SALAATTI-

PUSSI
Suomi

pkt

Tuore NAUDAN 
MAKSA palana ja 
jauhettuna

Apetit kotimainen
PERUNA-SIPULI-

SEKOITUS 
500 g

kpl
Atria
GOTLER-
MAKKARA-
TANKO 500 g

Suomalainen
PERUNA

2 kg
keltainen, punainen tai 

vihreä pussi

Atria Perhetilan
KANAN SISÄFILEE

600 g
maustettu

399

SPRAY-
MAALIT
perusvärit

Atria
JUUSTO-
BALKAN
500 g

pkt Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

9900

Timco 
24L/2Hp
KOM-
PRESSORI
tuotto 206L/min

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

2 pss

Miesten
KERRASTO
100% puuvillaa

Miesten
SUKKIA
7 paria

Naisten
LEGGINS
koot: S-XXL

Naisten
SUKKIA
5 paria
koot: 37-41

KENKÄOSASTOLTA
Lasten
LENKKARIT
softshell, 
tarra/venykenauha.
Koot: 28-35

Naisten
NILKKURIT
nauhalla, 
teddyvuori, 
camel. Koot: 36-42

Naisille

erilaisia

KEVYTTOPPA-

TAKKEJA

Mustang
KAMIINA

199,-

Airam
PALO-
VAROITIN

675
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Hanna Ekolan ja laulavan 
pianistin Virpi Salon kon-
sertti Pudasjärvellä ”Valok-
si ja voimaksi” keräsi kuuli-
joita melkein seurakuntasalin 
täydeltä kauniina sunnuntai-
iltana 9.9. Kanttori Keijo Pii-
rainen toivotti kaikki terve-
tulleiksi, koska konsertti oli 
järjestetty yhteistyössä Pu-
dasjärven seurakunnan kans-
sa. Konsertti kulki läpi ihmi-
sen elämän vaikeita kohtia 
ja johdatteli musiikillisel-
la kerronnallaan selviämään 
ja löytämään menetyksistä-
kin voimaa jatkaa elämää. 
Hanna Ekola kertoi alkuun, 
että hän on löytänyt kiitolli-
suuden luopumisien kautta. 
Aviopuolison menetys äkil-
lisesti on ollut raskain mene-
tyksistä. Sen jälkeen oli käytä-
vä läpi kaikki se tuska minkä 
rakkaimman menetys tuo. 
Se on kriisi, josta on selvittä-
vä kaikkien vaiheiden kautta 
ja lopulta hyväksyttävä. Sen 
jälkeen vasta voi olla kiitol-
linen muistoista, jotka ovat 
jäljellä. Sydämestä rakkain 
ei koskaan kuole ja ihmisen 
oman vakaumuksen mukaan 
voi ajatella myös, että hän on 
jossakin odottamassa. Ekolan 
kauniissa lauluissa kerrottiin 
tästä yhteydestä.    

Kuljimme alkuun musii-
kin siivin Pohjoisen erämaas-
sa ja sanoituksia seuratessa 
olimme välillä Lapin vaivais-
koivujen peittämillä rinteillä. 
Olemmehan melkein Lapissa, 
niin kuin Hanna Ekola aluk-
si kuvaili Pudasjärveä. Laulu 
”Kiitos että olet” muistuttaa 
kiitollisuudesta, kun toinen 
on vierellä. Tämän me usein 
unohdamme. Vierellä voi olla 
puoliso tai ystävä, mutta hän 
on vierellä kulkija.

Häneen voimme ”nojata” 
silloin, kun me kaipaamme 
tukea ja olkapäätä. 

Kaikilla meillä elämämme 
aikana on kertynyt itkemät-

Valoksi ja voimaksi 
konsertti ohjasi kiitollisuuteen

Hanna Ekola ja säestäjä Virpi Salo vetivät konsertin tuntei-
ta koskettavasti.

Kanttori Keijo Piirainen avasi tilaisuuden ja muisti lopuksi 
vierailijoita Pudasjärvellä valmistetuilla kynttilöillä.

Monien jäsenien mielissä pyörii sekavia ajatuksia siitä, onko 
Teollisuusliitto poliittinen vaikuttaja, vaiko työntekijöiden 
edun ajaja, jolla sattuu olemaan samankaltaisia tavoitteita työ-
väenpuolueiden kanssa. Tähän ei tunnu olevan ihan yksioi-
koista vastausta, toisaalta on niin, että ammattiliitot ja valta-
kunnan politiikassa olevat puolueet ovat eri toimijoita, joilla 
on omat päämääränsä. Toisaalta ammattiyhdistysliike on ai-
koinaan ollut hyvinkin voimakas poliittinen vaikuttaja ja sen 
toiminnassa olevat aktiivit ovat yleensä vasemman laidan kul-
kijoita. 

Ay-koulussa ollessani tutustuimme Suomen historiaan, sii-
hen minkä takia ammattiliittoja on perustettu. Nykypäivänä 
voisi sanoa, että on todellinen siunaus meille työntekijöille, 
että liitot saatiin perustettua ja työnantajat hyväksyivät voi-
makkaan painostuksen jälkeen työntekijät neuvottelukump-
paneiksi. Katson kaiken hyvän alkaneen vuodesta 1889, jol-
loin Suomeen säädettiin asetus työntekijöiden suojelusta ja 
tämä on toiminut lähtölaukauksena sille työsuojelun tasolle, 
mikä meillä on tänä päivänä. 

Olen itse vieraillut ulkomailla ja keskustellut kavereiden 
sekä tuttavien kanssa siitä, mikä on Suomen taso työntekijän 
turvan suhteen. On helppo todeta, että se on todella hyvä. 
Vuoden 1889 jälkeen on tapahtunut todella paljon edistys-
tä työntekijöiden oikeuksissa, niin palkassa kuin myös luke-
mattomissa muissa asioissa. Ennen vanhaan sanonta ”firmalle 
kuuluu arki ja työ, mulle kuuluu pyhät ja yöt” on joskus tar-
koittanut kuuden päivän työviikkoa hyvin vähillä lomapäivillä. 
Myös perhevapaista ei ole voinut kuin haaveilla, vai onko edes 
haaveiltu, kun on tiedetty, ettei niitä ole.

Sitten historia meneekin jo vähän synkempään vaihee-
seen, samaisessa koulussa kävimme läpi Suomen vaikeaa ai-
kakautta eli sisällissotaa. Suomi oli kahtia jakautuneempi kuin 
koskaan aikaisemmin. Vihapuheella lietsottiin levottomuutta 
ja kanssaeläjiä ammuttiin ilman omantunnon tuskia. Tämän 
asian käsittelyn kohdalla opettaja sanoi sen mitä olen todel-
la paljon miettinyt ja se meni näin: ”Jos me olisimme eläneet 
tuona aikana, meidät olisi luultavasti ammuttu ja pelkästään 
sen takia, että olemme aktiivisia ammattiyhdistysliikkeessä.” 
Toki se oli voimakkaasti sanottu, mutta ei se mahdotonta oli-
si ollut, ehkä enemmänkin todennäköistä.

Kyllä historia tarjoaa melko voimakkaan kiinnityskohdan 
työväen ja ammattiliittojen välille, mutta suurin kysymys kuu-
luu, mikä on tilanne tällä hetkellä? 

Teollisuusliiton ja muidenkin liittojen päätöksentekoeli-
met toimivat saman demokraattisen periaatteen mukaan 
kuin maamme hallinto. Tasaisin väliajoin järjestetään vaalit, 
jossa valitaan liitolle valtuusto. Näihin vaaleihin osallistuu yli-
voimaisella enemmistöllä Sdp:n ja Vasemmistoliiton edustajia. 
On kuitenkin niin että vaaleihin pääsee ehdolle kaikki, joilla 
on kiinnostusta olla vaikuttamassa liittomme päätöksen te-
koon ja suuntaan, johon liitto kehittää toimintaansa. 

Kaikista helpointa on olla osallistumatta ja moittia sekä 
kritisoida. Tämä on varmasti helpoin tie henkilökohtaisesti, 
mutta muuta hyvää siinä ei sitten olekaan. Työntekijöiden oi-
keuksien puolustaminen on aina ollut joukkuelaji ja sitä se tu-
lee olemaan myös tulevaisuudessa. Kannustankin kaikkia, joil-
la kiinnostaa työntekijöiden oikeudet suhteessa työnantajien 
oikeuksiin, osallistumaan ammattiosastojen toimintaan sekä 
liiton toimintaan.  Tämä on ainut tie viedä omia oikeutettuja 
ajatuksia ja ideoita eteenpäin. Kavereiden kanssa on mukava 
keskustella, mutta se ei tahdo kuitenkaan johtaa mihinkään. 
Tässä on muutamia vuosia aikaa miettiä ennen kuin tulee 
seuraavat Teollisuusliiton valtuustonvaalit, mutta iloksi voin 
todeta, että syyskokoukset ovat huomattavasti lähempänä.

Samalla kun olen tätä kirjoittanut, ovat ajatukseni selkey-
tyneet sen osalta, että liitoilla pitääkin olla vahva kanta ja tar-
vittava kannatus, jotta työntekijöiden asioita voidaan edistää 
ja heikennykset torjua. Kuitenkin on niin, että todella paljon 
työntekijöiden oikeuksia on säädetty suoraan lakiin, kuten 
työaika-, työturvallisuus, vuosiloma-, yhteistoiminta- sekä ta-
sa-arvolakiin, näin muutamia luetellakseni. Ja näiden lakien 
muuttaminen onnistuu vain maamme edus-
kunnalla. Täten näen todella tärkeäksi, ettei 
tätä vaikutusmahdollisuutta hukata, tai jäte-
tä käyttämättä.

Antti Tihinen

Teollisuusliitto 
yhteiskuntavaikuttajana

Lukijan kynästä

tömiä itkuja ja niistäkin an-
nettiin lauluissa lupaus, että 
vielä kerran me saamme ne 
kaikki itkeä pois.

Vexi Salmen ”Maailma on 
kaunis ja hyvä elää sille, jol-
la on aikaa ja tilaa unelmille 
ja mielen vapaus...” laulu soi 
puhtaana ja kauniina. 

Seurakuntasali täyttyi 
kaikkien laulamisesta, kun 
yhdessä lauloimme ”Päivä 
vain ja hetki kerrallansa” tu-
tun sävelen. Ekola kertoi par-
haita hetkiä olevan, kun he 
näkevät ihmisten laulavan 
yhdessä heidän kanssaan ja 
äänten voimakkuudesta pää-
tellen vielä sydämensä poh-
jasta.

”Ei ole hätää” aloitti kau-
niisti seuraavan osuuden. 
Usein hätäilemme milloin 
mitäkin, mutta todellisuu-
dessa kaikki sujuu, kun vain 
osaamme luottaa siihen.

Tärkein laulu Ekolalle oli 
”Taivaanrakas”, jonka hän 
on omistanut edesmenneel-
le puolisolleen. Laulun sanat 
ovat todella kauniit ja välittä-
vät voimakkaasti suurta rak-
kautta ja kaipuuta. Kaikilla 
meillä on läheisiä, jotka ovat 
jo siirtyneet rajan yli ja laulu 
toi heidät mieleen. Seuraava-
na siirryimme musiikin myö-
tä viemään kynttilän heidän 
haudalleen. Niinhän meillä 
on tapana.

”Kaunista kiitosta” mu-
siikki opetti ajattelemaan, että 
luopuessa paljosta ei ainoas-
taan menetä, vaan saa paljon 
takaisin, kun sen vain osaa 
hyväksyä ja ymmärtää. Kai-
kissa lauluissa oli sanomana, 
että kiitollinen elämälle pitää 
olla, vaikka se välillä olisi vai-
keaakin.

Konsertin Hanna Ekola lo-
petti tuttuun lauluun ” Olen 
kuullut on kaupunki tuolla”. 
Yhdessä lauloimme vielä lo-
puksi ”Maan korvessa kulke-
vi lapsosen tie”.

Poistuimme salista jo-
kainen tahollemme kerra-
ten musiikkia mielessämme. 
Konsertti oli niin tunteita kos-
kettava, ettei se voinut jättää 
kylmäksi ketään.

Lohtuakin se toi varmas-
ti, joita se kosketti läheltä vai 
oliko se ”Enkelin siiven kos-
ketus”.

Elvi Räisänen

Koivu hirvikävelyn pitäjänmestariksi

Hirvikävelyn pitäjänmesta-
ruuskisat pidettiin Liekoky-
lässä Hirvipirtillä 12.9. Yli-
voimainen pitäjänmestari oli 
Kalervo Koivu hurjalla am-
muntatuloksella (96) sekä 
parhaalla arvioinnilla.

Seurojen välisen mesta-
ruuden voitti tällä kertaa 
Sotkajärven metsästysseura. 

Kisan voittaja Kalervo Koivu tarkastelemassa hyvää am-
muntatulostaan.

Kisaan osallistui 10 kilpailijaa.
Tulokset (arvio, am-
munta, yhteispisteet):
1. Kalervo Koivu PuA (538, 
576, 1114), 2. Mirja Laakko-
nen Sotkaj. (506, 510, 1016), 
3. Sampo Laakkonen Sotkaj.
(440, 516, 956), 4. Mikko Hie-
tava Sotkaj. (432, 522, 954), 5. 
Kari Petäjäjärvi YSMS (508, 

438, 946), 6.. Lauri Laakko-
nen Sotkaj. (496, 432, 928), 7. 
Seppo Kukka PuA (494, 432, 
926), 8. Irja Säkkinen YSMS 
(456, 420, 876), 9. Timo Mär-
sy PuA (422, 414, 836), 10. 
Maire Petäjäjärvi YSMS (382, 

396, 778). 

Joukkuetulokset:
1.Sotkajärven metsästysseu-
ra 2926, 2. Pudasjärven Am-
pujat 2876, 3. Yli-Siurua met-
sästysseura 2600. 
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Huojuvat raukat kaatuu
Kulttuurikeskus Pohjantäh-
dessä avattiin 7.9. toivak-
kalaisen monitaiteilija Mar-
ko Kaiposen taidenäyttely 
”Huojuvat raukat kaatuu”.

Kaiponen on itseoppi-
nut taiteilija, joka tekee ark-
kitehtuuria, installaatioita, 
kollaaseja, piirustuksia sekä 
performansseja joita hän on 
tehnyt kolmisenkymmen-
tä vuotta. Performanssitai-
teessaan hän pureutuu yh-
teiskunnallisiin epäkohtiin, 
joissa hän pukeutuu muun 
muassa anonyymiksi joulu-
pukiksi. Suomen Kulttuuri-
rahaston tukema ”Valkoinen 
kivi” -performanssi on Kai-
posen tämän vuoden eniten 
esitetty teos. Siinä taiteilija 
kulkee kylänraitilla kanta-
en valkoista kiveä käsissään 
ja jättäen sen kirkon portail-
le. Äänekosken Suviseurois-
sa hän käveli seurateltan läpi 
aina portille saakka jättäen 
kiven siihen.

Esityksiään ja taidettaan 
Marko Kaiponen esittelee 
myös asuntomessuilla nyky-
rakentamista kritisoiden. 

”Huojuvat raukat kaa-
tuu” -näyttelyn teokset ei-

vät ole ennalta suunniteltuja, 
vaan syntyvät sattumanva-
raisesti. Kertomansa mukaan 
näyttelyn sisältö syveni Kai-
posen tutustuessa sisällisso-
dan 100-vuotis historiaan. 
Hän halusi asettaa tuolit lan-
kulle, jolle naiset komennet-
tiin teloitettavaksi.

Taiteilija Kaiponen käyt-
tää teoksissaan mielellään 
kierrätysmateriaaleja, jois-
ta hän on rakentanut myös 
osittain maan alle sijoittu-
van pyöreän omakotitalon-
sa. Uusiotalon materiaalei-
na on käytetty esimerkiksi 

Kaiponen hyödyntää taitees-
saan metsän ja luonnon varoja.

Huojuvat 
raukat kaa-

tuu.

Taiteilija Marko Kaiponen valmistelemassa näyttelyänsä 
Kulttuurikeskus Pohjantähteen.

luonnon kiviä, harmaata 
lautaa, punatiiltä ja erikoi-
suutena on kylpyammeista 
tehty uuni.

Kaiponen ei ole tällä näyt-
telyllä ensimmäistä kertaa 
Pudasjärvellä. Hän on ollut 
vuonna 2003 Kossuperfor-
manssiesityksellään Kapus-
tasuolla sekä vuonna 2005 
Fellinin pöytä -esityksessä.

Molemmissa yhdessä 
taiteilija Kari Tykkyläisen 
kanssa.

Marginaalitaiteilijoiksi it-
seään kuvaavat Kaiponen 
ja Tykkyläinen ovat esiin-
tyneet yhdessä parikym-
mentä vuotta. Taiteen tehtä-
vä on herättää kysymyksiä 
ja jokainen Kaiposen taitee-
seen tutustuva näkee teok-
set ihan omalla tavallaan. 
Taiteen tarkoitus on tarjoilla 
ihmisille ajattelemista. Mui-
ta Kaiposen teoksia on esil-
lä taidehuone Pohjantähden 
käytävällä.

Pudasjärven kaupungin 
kulttuuritoimesta Kaiposen 
otti vastaan kulttuuriohjaaja 
Birgit Tolonen ja kaupungin 
tervehdyksen toi kaupun-
ginvaltuuston varapuheen-

johtaja Sointu Veivo.
Kaiposen näyttely on 

yleisölle avoimena aina 
3.10.2018 saakka.

Terttu Salmi

Ervastinseudun Metsästys-
seuran pari vuotta uudessa 
metsästysmajassa vietettiin 
lauantai-iltana 8.9. valojuhlia. 
Mahdollisuus päästä julkisen 
sähkönjakelun piiriin toteutui 
maakaapeloinnin seuraukse-
na. Aiemmin lähin sähkölinja 
sijoittui useiden kilometrien 
etäisyydellä majasta. Tämän 
kesän aikana verkkoyhtiö Ca-
runa toteutti sähköjohtojen 

Kyläkuulumisia Ervastista

Valojuhlat Hankasarvessa
siirron läheisen Sotkajärven 
tien varteen. Sen seuraukse-
na saatiin majaan perushin-
tainen sähköliittymä. Kau-
pungin myöntämä rahallinen 
avustus mahdollisti osaltaan 
sähköistyksen toteutumi-
sen. Sisäasennukset talkoili 
asennus- ja tarkastusoikeu-
det omaava seuran jäsen Jussi 
Ervasti jo majan valmistuttua 
vuoden 2016 syksyllä.   Tuol-
loin toimittiin vielä diesel ag-
rekaatin tuottaman sähkövoi-
man varassa.  Jussin käsialaa 
oli myös tämä viimeisin lii-
tostyö Carunan sähkökaap-
piin.

Paikalle hankittiin ensim-
mäinen agrekaatti vanhan 
metsästysmajan rakentami-
sen yhteydessä 1980 luvun 
puolivälissä. Raiskion asuin-
kiinteistö oli tuolloin saa-
tu liitettyä valtakunnan säh-
köverkkoon. Rokuliin jäänyt 
sähkön tuottokone saatiin 
silloin lähistölle rakennetun 
majan sähkövoiman tuotta-
jaksi.

Kymmenkunta vuotta sit-
ten saatiin jo paljon käytetyn 
koneen tilalle hankittua Ni-

kunjärven  sydänmaatalos-
ta tarpeettomaksi jäänyt te-
hokkaampi Lister agrekaatti 
jatkamaan majan sähköhuol-
toa. Nyt sekin masina jäi tääl-
lä tarpeettomaksi, mutta jat-
kaa sähkövoiman tuottamista 
Kuhmossa, aivan itäisen raja-
vyöhykkeen tuntumassa. Va-
loa sielläkin tarvitaan.

Valojuhlaan oli saapunut 
reilut 30 lähinnä majan ra-
kennustouhuun osallistunut-
ta henkilöä. Tarjolla oli voi-
leipä- ja täytekakkua sekä 
kahvia kyytipojaksi. Seuran 
naisosasto Aira Ervastin joh-

dolla huolehti käytännön jär-
jestelyistä. Tapahtumaa juh-
listamaan saatiin Timo Pesiö  
haitareineen. 

Kelpaapa siellä syksyn 
kuluessa lähteä hirvijahtiin 
ja sitä ennen metsästämään 
maalintuja. Pesintä näyttäi-
si onnistuneen poutakesä-
nä hyvin. Loppukesästä teh-
dyn riistakolmiolaskennan 
yhteydessä löytyi poikueita 
edellisvuosia runsaammin. 
Seuran kesäkokouksessa toi-
vottiin kuitenkin metsästä-
jiltä malttia, jotta riistaa jäisi 
siemeneksi tuleville vuosil-

lekin. Saaliskiintiösuosituk-
seksi määriteltiin viisi kana-
lintua, joista yksi metso- tai 
koppelolajia. 

Hirvijahti alkaa lokakuun 
toisena viikonvaihteena ja jat-
kuu aina tammikuu puoleen-
väliin saakka. Saapa nähdä, 
onko kaivettava metsäsukset 
loppujahtiin avuksi. Valta-
kunnan valoloistoa voi tulla 
ihastelemaan hirvipeijaisten 
yhteydessä loppusyksystä 
suuremmalla joukolla.

Yleisesti voisi todeta met-
sästysseurojen roolista si-
vukylien yhteisöllisyyden 

ja viihtyisyyden yhtenä tär-
keänä ylläpitäjänä yhdes-
sä muiden järjestöjen kanssa. 
Monilla kyläkulmilla metsäs-
tysseura on melkein ainoa yh-
teistoimintaa ylläpitävä taho.

Yhteistyötä ja hyviä suh-
teita sekä yhteisiä näkemyk-
siä olisi hyvä toteuttaa myös 
naapuriseurojen kesken. Toi-
vottavaa olisi myös hyvä yh-
teishenki ja toistensa ym-
märtäminen ja tukeminen 
seurojen ja maanomistajien 
kesken.

Paavo Ervasti

Valojuhlaan saapui kolmisenkymmentä seuran jäsentä.
Seuran puheenjohtaja Heimo Hallikainen toivotti avauspu-
heessaan vieraat tervetulleiksi. 

Timo Pesiö loihti taitavasti 
kuulijakuntaan istuvaa mu-
siikkia.

Pudasjärven Vuokratalot Oy 
on päättänyt rakennuttaa no-
peat tietoliikenneyhteydet 
kaikkiin kiinteistöihinsä. Tie-
toliikenneyhteyksien raken-
tamista lähdettiin viemään 

eteenpäin asukkailta saadun 
palautteen perusteella. No-
peilla tietoliikenneyhteyksil-
lä taataan modernit sähköi-
set palvelut ja yhteydet myös 
vuokrahuoneistoihin. 

Yhteyksien rakentamisesta 
vastaa paikallinen valokuitu-
yhteyksiä tarjoava operaattori 
Kairan Kuitu Oy, yhteistyös-
sä sodankyläläisen Tähtikuitu 
Oy:n kanssa. Rakentaminen ja 

kytkeminen alkaa syyskuussa 
2018. Maakaapelit kohteisiin 
on vedetty jo vuosien 2015-
2017 aikana. 

Pudasjärven Vuokrata-
lot Oy vastaa tarvittavien yh-

teyksien rakentamisesta ta-
loyhtiöihin, jolloin asukkaat 
voivat halutessaan tilata liit-
tymän Kairankuitu Oy:ltä. 
Liittymäsopimus tehdään 
suoraan Kairankuitu Oy:n 

kanssa. Liittymä on nimellis-
nopeudeltaan 100Mbs sisäl-
täen päätelaitteen lisäksi run-
saasti lisäpalveluja.

Kairan kuitu tiedotus 

Vuokratalojen asuntoihin Kairan Kuidun tietoliikenneyhteydet



8 9nro 37PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti14.9.2018 14.9.2018nro 37

ÄÄNESTÄN KESKUSTAN 
JÄSENVAALISSA   
NUMEROA 20
JA TOIVON, ETTÄ MUUTKIN! 

Ystävällisesti yhteistyössä
Hilkka Parkkisenniemi

Kansanedustajaehdokas 
Pohjois-Pohjanmaan Keskustan piiristä 
Vesa Riekki, metsuri  Pudasjärveltä!

Tehoja kuin pienessä pitäjässä,
 kädessä pysyy kynä, kaulin ja kirves.
  Päätökset tehtävä arvot edellä,
   ihmisten arjen asiat kuntoon, 
    yhdessä työtä tehden.

Eeva-Maria Parkkinen
Erityisopettaja, KM, 
Oulu, Ylikiiminki
Oulun kaupunginvaltuuston 1. vpj

15
KESKUSTAN JÄSENVAALIEHDOKAS

Yrittäjille tietoa valtatien liittymistä,  
sisääntuloväylästä sekä kaava-asioista
Pudasjärven kaupunki jär-
jesti maanantaina 3.9. ylei-
sötilaisuuden, jossa esiteltiin 
nähtävillä ollutta luonnos-
vaiheessa olevaa Kurenalan 
eteläisen osan ja Rimminkan-
kaan asemakaavojen osittais-
ta muutosta.

Paikalla oli runsaas-
ti asiasta kiinnostuneita Ku-
renalan yrittäjiä. Kaava-asiaa 
selvitti asemakaavan laati-
ja Sweco Ympäristö Oy:stä 
Riitta Yrjänheikki ja liikenne- 
ja ympäristösuunnitelmasta 
vastaava Plaana Oy:stä Jor-
ma Hämäläinen ja Leena 
Pehkonen. Kaupungin edus-
tajina olivat paikalla kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen ja 
maankäyttöinsinööri Mark-

ku Mattinen. 
Yrjänheikki kertoi, että 

kaavaluonnoksen nähtävillä-
oloaikana tulleet muutamat 
muutostoiveet on pyritty ot-
tamaan huomioon. 

Eniten keskustelua herät-
ti ja yrittäjiä tuntui kiinnos-
tavan Kuusamon tien tuleva 
liikenneympyrä ja siitä taa-
jamaan johtava tiejärjestely 
kaavajärjestelyineen. Kaava-
luonnosta katsottiin moneen 
kertaan eri kiinteistöjen koh-
dalta ja nähtiinpä videokin, 
jossa näkyi tuleva taajamaan 
johtava tie istutuksineen ja 
mm. tuleva Hyvän Olon Kes-
kuksen sijoittuminen park-
kialueineen siihen. Liiken-
neympyrän sijoittamista 

Kaava-asian kuuleminen kiinnosti Kurenalan yrittäjiä ja illan aikana kaavan laatijat saivat 
kuulla heidän toiveita ja terveisiä.

Kaava-asioita keskustan yrittäjille ja muille asiasta kiinnostuneille olivat esittelemässä Airix Ympäristö Oy:stä Riitta Yr-
jänheikki, maankäyttöinsinööri Markku Mattinen sekä Plaana Oy:stä Jorma Hämäläinen ja Leena Pehkonen.

Rimmille johtavan alikulun 
kohdallekin esitettiin aikai-
sempaan tapaan. Sen yli joh-
tava korjauksessa oleva silta 
oli tietojen mukaan huono-
kuntoinen ja arveltiin sen-
kin puoltavan sillan purka-
mista ja montun täyttämistä 
esimerkiksi purettavan Ku-
renalan koulun purkujätteel-
lä. Kaupunginjohtaja kertoi 
esittäneensä tämän vaihto-
ehdon Ely-keskukselle, mut-
ta se ei ole herättänyt vasta-
kaikua. 

-Sitä on tiedusteltu ja esi-
tetty yhtenä vaihtoehtona, 
mutta haitat olisivat etuja 
suuremmat. Alikulku tarvi-
taan edelleen, kertoi Timo-
nen. 

Osuuskauppa Arinan 
suunnitelmista oltiin myös 
kiinnostuneita. Nykyi-
sen ABC-aseman tilalle on 
neuvottelut käyty uuden 
ABC-aseman maa-aluees-
ta kaupungin maalle. Yrit-
täjiä kiinnosti se, että tulee-
ko liikenneaseman yhteyteen 
myös S-market. Kaupungin-
johtaja kertoi, että keskuste-
luista on jäänyt hänelle se tie-
to, että nykyinen S-market 
säilyy nykyisellä paikallaan. 

Erityisen kiinnostunei-
ta oltiin siitä, onko Varsi-
tie Kuusamontielle yksi- vai 
kaksisuuntainen, joka näh-
tiin yrittäjien taholta tärkeäk-
si. Varmaa vastausta ei voi-
tu antaa tilaisuudessa, mutta 
yrittäjien toive kaksisuuntai-
suudesta kirjattiin ylös.

Timonen kertoi myös, että 
pitkäaikaiset yrittäjien toi-
veet Varsitien parkkipaikko-
jen lisäämiseksi on nyt mah-
dollisuus toteuttaa. 

Kaupungin kaava-asi-
oista vastaava maankäyttö-
insinööri Markku Mattinen 
kertoi, että kaavaluonnos 
on ollut nähtävillä ja nyt oli 
vielä tämä kuulemistilai-
suus. Muutoksien suuruu-
desta riippuu, eteneekö kaa-
va jo nyt ehdotusvaiheeksi, 
vai tuleeko vielä nähtäväk-
si. Tavoitteena on, että kaava 
tulisi hyväksytyksi vuoden 
loppuun mennessä. HT

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan jäsenvaalit 15.-16.9.2018

26

Anni-Inkeri 
Törmänen
DI, Yrittäjä

www.anni-inkeri.fi           Kotien ja elinvoiman puolesta
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Muista käyttää 
    äänioikeuttasi
       jäsenvaalissa!

EDUSKUNTAAN

Toivotan Onnea ja menestystä sinulle Vesa Riekki pyrkimyksillesi 
päästä vaikuttamaan Honkasen ja muiden pudasjärvisten suurmies-
ten tapaan. Aikanaan, kun nuorena paikkakunnalle muuttaneena ja 
sinä vielä nuorempana ”pojankloppina” tutustuimme politiikante-
ossa, ajattelin muutamia ajatuksiasi ja kirjoituksiasi mm. paikallisleh-
dessä tulkitessani, että sinulla on hyvä itsetunto ja hyviä neuvonan-
tajia, jotka kirjoittavat asioita puolestasi. 

Tänä päivänä pyrkiessäsi maamme korkeimmille näköala- ja vai-
kuttamispaikoille, tuo voi olla erittäin hyvä ja positiivinen piirre. Si-
nulla on todella hyvä avustaja/tukihenkilöpiiri kotijoukoissa, luotta-
mus/lähijoukoissa, mutta myös laaja-alaisissa poliittisissa piireissä. 

Näillä edellisillä kommenteilla en tarkoita, että Sinä et tekisi tai 
toimisi, vaan teet sen yhdessä kanssamme. 

Vuosien aikana olet kasvanut tätä tulevaa haastetta vastaavak-
si ja toivon sekä uskon myös monien muiden pohjois-suomalaisten 
ja ennen kaikkea pudasjärvisten kanssakulkijoiden näin ajattelevan.  

Ensimmäiseksi sinut pitää saada Pohjois–Pohjanmaan Keskustan 
riveistä piirin 15 -16. 9. käytävässä kansanedustajaehdokkaiden jä-
senvaalissa eturintamaan ja näin ehdokkaaksi valtakunnalliseen vaa-
liin yhdessä toisen Iijokilaakson ehdokkaan kanssa. Ulla Parviainen 
voisi olla hyvä kaveri nykyisen eduskuntatyökokemuksen omaava-
na. Uskon, että Teistä löytyisi ”ruutia” ja hyvä työpari myös arvo-
jenne, asenteidenne, elämänkatsomuksenne ja edeltävän toimintan-
ne vuoksi Pudasjärven, Kuusamon, Pohjois-Pohjanmaan sekä koko 
Suomen eduksi!

Tsemppiä Vesa!

Hilkka Parkkisenniemi

Lukijan kynästä

Huomioita 
tulevalle viikonlopulle!

PERATTUA MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 

MA 17.9. KLO 13.30-14.30.
MYYTÄVÄNÄ MYÖS PURKITETTUA MUIKKUA. 

P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. 
SÄÄVARAUS.

SUOMI ON KOKO SUOMI

Keskustan jäsenvaalit 
Pudasjärvellä 15.9.-16.9.2018

Merja 
Paloniemi

Tukiryhmä
www.merjapaloniemi.fi

14
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja 
rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, 
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 teks-
teistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pu-
dasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 
€ sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostit-
se. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa 
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTETAAN

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

KUKKAKAUPPOJA JA HAUTAUSTOIMISTOJA

• 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

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

Palveluhakemisto

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

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

MAANRAKENNUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Myytävänä teräksinen, lukolla 
varustettu postilaatikko, vih-
reä, k 80, l 32, s 21 cm. 40 €. P. 
050 559 9066.

Helkama 3-vaihteinen naisten 
polkupyörä, 50€. P. 040 542 
1839.

Henkilöauton peräkärry. Kun-
nolla ei väliä. Iso tai pieni. Mie-
lellään edullinen. P. 044 946 
0701.

Halutaan ostaa aikuisten kol-
mipyörä. P. 045 357 4399.

VUOKRATTAVANA

Keskustassa yksiö 33 m2, ylin 
kerros, remontoitu, vuokra 360 
€/kk. P. 040 547 5354.
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Mitä tehdä? Minne mennä? PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Pudasjärven Livon paliskunnan 
SYYSKOKOUS
pidetään Livon koululla 
pe 28.9.2018 klo 18.00.

Käsitellään poronhoitoasetuksen 3 pykälän  
määräämät ym esilletulevat asiat.

Yli-Livolla 4.9.2018
Hallitus

Pudasjärven  
Riistanhoitoyhdistys

HIRVIPALAVERI
Keskiviikko 19.9. klo 18.00 

kansalaisopistolla, lukiontie  4
Metsästyksenjohtajat, luvanhakijat, 

yhdyshenkilöt, tervetuloa!
Toiminnanohjaaja

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
la 15.9. klo 21.00 – 01.00

Pintamon kyläseura

PinTamolla 
rokaTaan 

Lippu 15€. C-oikeudet.

soiTTaa vain ja 
ainoasTaan Hurriganesia.

Tulossa: la 22.9. Rykimätanssit ja Eero Magga.

kun Hurriganes -TribuuTTibändi 

Tsugu Ways

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 
ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Pe 14.9.

ÄSSÄT

Tervetuloa!

Lippu 12 € sis. ep.

La 29.9.

TU
LO

SS
A:

MOSKAH
Lippu 8 € sis. ep.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 16.9. klo 13  Kauko Suoperä.
Su 23.9. klo 13  Esko Vaara.
Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi PUDASJARVI.FI

MARJOJEN MYYJILLE TIEDOKSI
Olemme saaneet kiitettävästi paikkakuntalaista 
marjaa Hirsikampuksen keskuskeittiön pakastee-
seen. Nyt pakastin alkaa olla täynnä hyvälaatuista 
marjaa. 
Ostamme Hirsikampuksen keskuskeittiölle vielä 
puolukoita ja karpaloita. Mikäli haluat myydä em. 
marjoja, niin soita ensin numeroon 0400-896495 tai 
040-8266510 arkisin klo 7-15.

Pudasjärven kaupunki 
Tekniset palvelut

Vuoden 2016 syksyllä alka-
nut Oulunkaaren kuntien ra-
hoittama TyöTakomo -hanke 
on edennyt hankesuunnitel-
man mukaisesti ja työnhaus-
sa ohjattavia asiakkaita ote-
taan toiminnan piiriin näillä 
näkymin vielä vuoden 2019 
toukokuun loppuun saakka. 
Tuolloin loppuu myös hank-
keelle varatun EU-palkkatu-
en käyttöaika. Siitä eteenpäin 
kunnat toimivat hankkeen 
osalta tarvittaessa kansalli-
sen palkkatuen turvin. Oh-
jattavien asiakkaiden kannal-
ta palkkatuki on merkittävä, 
mutta ei lainkaan tärkein pi-
dempiaikaiseen työllistymi-
seen vaikuttava tekijä. Tätä 
tärkeämpää on valmius alu-
eelliseen liikkuvuuteen sekä 
lisäosaamisen hankintaan 
erilaisten koulutusten ja tut-
kintoon tähtäävän opiskelun 
avulla. Tarvittava lisäosaa-
minen voi ammatillisen tai-
don lisäksi liittyä myös työn-
hakutaitoihin. 

TyöTakomossa syntyneen 
kokemuksen mukaan työn-

hakutaidoissa merkittävin 
yksittäinen puute on tieto-
tekniikan arkikäyttötaito, jol-
loin erilaisten tietoteknisten 
laitteiden ja sovellusten käyt-
töön on pysyvä aloituskyn-
nys. Tämä näkyy muun mu-
assa siinä, että työllistymisen 
kannalta riittävään aktiivi-
suuteen esimerkiksi työha-
kemusten määrän suhteen ei 
ylletä. Tämä puolestaan nä-
kyy alueen yrittäjien silmissä 
mahdollisena työvoimapula-
na, josta ei jokaisessa tapauk-
sessa välttämättä ole kyse. 

Lokakuun alussa hanke 
on edennyt jo kolmivuotisen 
kestonsa viimeiselle vuodel-
le. Elokuun loppuun men-
nessä sen eri toimintojen pii-
rissä on ollut yhteensä 182 
asiakasta. Yleisen suotuisan 
työllisyyskehityksen myötä 
asiakasvirta hankkeeseen on 
hieman hiipunut. Tämä ker-
tonee siitä, että työnhakijat 
eivät turvaudu kovin aikai-
sessa työttömyyden vaihees-
sa ulkopuoliseen asiantun-
tija-apuun sekä siitä, että 

alueellinen liikkuvuus työn 
perässä muuttaen on hyvin 
usein, tehokkuudestaan huo-
limatta, viimeinen vaihtoeh-
to työnhakijalle. 

Potentiaalisia asiakkai-
ta tavoitellaan edelleen niin 
alueen lehdissä kuin Työ-
Takomon omien Face-
book-sivujen välityksellä. 
Merkittävässä roolissa asia-
kashankinnassa on kuitenkin 
kuntien työllistämispalvelut 
ja jossakin määrin myös TE-
palvelut. 

Hankkeen toimenpiteet 
ovat tähän saakka kattaneet 
henkilökohtaisten keskuste-
lujen lisäksi työnhaun asia-
kirjojen laatimista, yritysvie-
railuja, verkostoitumisretkiä, 
kuntovalmennuksia, työ-
haastatteluharjoituksia ja –
kontakteja sekä vaivattomas-
ti etäyhteydellä toteutettuja 
erilaisia lyhyitä valmennuk-
sia ja infoja. 

Hankkeessa erityisenä 
kokeiltavana toimintamalli-
na on VuokraWerstas, joka 
käsittää kohdekuntiin palk-

katuella määräajaksi työl-
listetyt hankkeen asiakkaat. 
Ideana on, että palkkatuki-
työllistetyn edelleensiirrolla 
yritykseeen rakennetaan pi-
dempiaikaista työllistymis-
tä tukeva polku. Toiminta-
mallista on saatujen tulosten 
myötä tullut hyvä vaihto-
ehto työllistämisen tukemi-
seen yksittäisissä tapauksis-
sa. Edelleensiirtosopimusten 
avulla kuntien tarjoamaa 
palkkatukityötä pystytään 
merkittävästi laajentamaan 
sisällöllisesti, kun työllistet-
tävät pääsevät tekemään töi-
tä kysynnän mukaan hyvin 
erilaisissa yrityksissä. Toinen 
merkittävä onnistunut kokei-
lu hankkeessa on korkeasti 
koulutetuille räätälöidyt ly-
hyet kehitystehtävät, joiden 
puitteissa osaamista voidaan 
pitää yllä sekä verkostoitua 
palkkatukijakson jälkeisiin 
potentiaalisiin työnantajiin 
työllisen statuksella. 

Harri Ojanperä 
projektipäällikkö 

Työllistymistä edistetään 
TyöTakomo -hankkeessa

Oulun NMKY:n Mieslaulajat
Johtaa Ahti Sepp

Hirsikampuksella Pudasjärvellä
su 30.9.2018 klo 15.00

Liput 10€

Lions Club 
Pudasjärvi ry

Oulun NMKY:n 
Mieslaulajat

Sinivalkoinen 
konsertti

Yhteistyössä:

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Pudasjärven 
seurakunta

Kirkkomusiikin päivänä 19.9. 
Vox Margarita kuoro esiintyy

klo 18.00 K-Supermarketissa.
Johtaa Keijo Piirainen.

Tervetuloa!

Varusteiksi riittää oma juomapullo, 
sisäliikuntavaatteet ja - kengät. 
Ilmoittautuminen paikan päällä.

5-6 -vuotiaiden 
(2012-2013 -syntyneet)

PALLOKERHO

Tervetuloa mukaan iloiseen palloiluun!

starttaa ke 19.9. klo 16.30-17.45 
Hirsikampuksella

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntourhei-
lujaosto.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Tornion Tarmo la 15.9. klo 14, Suojalinna, Urheilutie 2.
Ylijäämäruoan jako ma 17.9. klo 9-9.30,  Karhupaja, Teollisuustie 12.
Lastenteatteriesitys Oi ihana Panama ma 17.9. klo18-18.30. Tuomas Sammelvuo -sali.

KESKUSTAN JÄSEN,  
ÄÄNESTÄ!

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan 
jäsenvaali 14.-15.9.

Katso äänestysajat ja -paikat
www.ullaparviainen.fi

Ulla 
Parviainen, 
kansanedustaja, KM

16
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Viime keväänä järjestetyllä kirpputorilla riitti kävijöitä. 

OSAO Pudasjärven yksikössä järjestetään kirppu-
tori tiistaina 18.9. kello 13–17. Paikkana on ammatti-
opiston entisen päärakennuksen piha osoitteessa Jyrkkäkos-
kentie 18 A ja sateen sattuessa ollaan sisätiloissa. Lisätietoa 
antaa Marjut Mertala puh. 050 575 8307.

Myytävänä toimistojen ja luokkien tavaroita, kuten huone-
kaluja, sisustustekstiilejä, hevostarvikkeita sekä kirjoja. Verenpai-
neen mittauksia ilmaiseksi. Lisäksi myytävänä on kahvia, mehua 
ja makkaraa. Vain käteismaksu.

Ammattiopisto on muuttanut toimistot ja osan opiskelijoita 
uusiin tiloihin. Ranuantiellä on toimistojen lisäksi sähköasenta-
jien, lähihoitajien, merkonomien ja VALMAn oppimisympäristöt. 
Jyrkkäkoskentieltä löytyy edelleen prosessihalli, talli ja opiske-
lija-asunnot. 

Tervetuloa kirpputorille 
OSAO Pudasjärven yksiköön!

Toivottavat liiketoiminnan opiskelijat 
Raija, Jaana, Saana ja Kati. 

Kirpputori 
ammattiopistolla 
muuton vuoksi

ILMOITUS

Muistiasiat 
koskettavat meitä 

kaikkia
Muistikahva aloitti toi-
mintansa tiistaina 11.9. 
Ensimmäisellä kerralla 
oli mukana parikymmen-
tä muistiasioista kiinnos-
tunutta henkilöä vetäjien 
muistiyhdistyksen Maarit 
Lampelan, vapaaehtois-
työtä tekevän Ullamaria 
Steniuksen ja terveyden-
hoitaja/muistihoitaja He-
lena Kokon lisäksi.

Kahvittelun lomassa 
Maarit kertoi mm. Muis-
tiyhdistyksen ja kahvilan 
toiminnasta. Helena ker-
toi, miten Pudasjärvellä 
hakeudutaan muistitut-
kimuksiin. Kuultiin hy-
viä henkilökohtaisia ker-
tomuksia. Välillä iloiset 

naurunremakat siivittivät 
Maaritin omia hauskoja 
kommelluksia. 

Muistiasiat kosketta-
vat meitä kaikkia. Kävijät 
saivat esittää ideoita, kes-
kusteluaiheita seuraaville 
kerroille, joita aiheita kir-
jattiin ensivuoden puolel-
la toteutettavaksi.

Ensi kerralla tiistaina 
9.10. keskustelun pohjak-
si Maarit kertoo ”Kun lä-
heisen sairastuu” ja 6.11. 
aiheena on Hoitotahto ja 
edunvalvonta. Mukaan 
toivotaan kaikki asiasta 
kiinnostuneet. 

Helena Kokko

SEURAAVA KOKOONTUMINEN 
on tiistaina 9.10. 

kello 14 Puikkarissa.

Marko Koivula 50 v
Yhdessä onnistuu, 

kun ympärillä on tekeviä ihmisiä

Pudasjärven Urheilijat ja Kesäpilikin MM-kisat ovat Marko 
Koivulan elämässä hyvin tärkeitä. 

Pudasjärven Urheilijoiden 
toiminnanjohtaja Marko Koi-
vulalla täyttyy 50 vuotta. 
Merkkipäivän kunniaksi Tuu-
rituvalla tarjottiin keskiviik-
kona 12.9. täytekakkukahvit 
ja vielä lauantaina 15.9. merk-
kipäiväpäivää vietetään lä-
heisten ystävien ja kutsuvie-
raiden kanssa Jyrkkäkoskella. 
Marko tunnetaan myös viime 
vaaleissa valittuna Pudasjär-
ven kaupunginvaltuutettuna, 
Jyrkkäkosken ja Kurenkosken 
viihdeiltojen puuhamiehe-
nä, tapahtumien sekä retkien 
järjestäjänä mm. äskettäin oli 
linja-autoretki Ruotsi-Suomi 
maaotteluun. Hänet palkit-
tiin toissa vuoden pitäjämark-
kinoilla Pudasjärven Vuoden 
Merkkihenkilönä.

-Sitten onnistuu, kun ym-
pärillä on tekeviä käsiä ja ih-
misiä, joiden kanssa tehdään. 
Yksin ei onnistu. Työpaikas-
sa on tunnuslauseena: Yhdes-
sä Pudasjärven Urheilijoiden 
parhaaksi. Työnantaja Pudas-
järven Urheilijat on erittäin 
mielenkiintoinen ja haastava 
toimintaympäristö toimia eri-
laisten ihmisten kanssa, tote-
aa Koivula. 

Hän on asunut koko ikän-
sä Pudasjärvellä. Nuorena 
12-vuotiaasta lähes 20 vuot-
ta hän harrasti aktiiviurheilua 
(lajina mm. korkeushyppy) 
ja toimi sen jälkeen urheilu-
seuran hyväksi talkoolaise-
na, osa-aikaisena työntekijä-
nä vuodesta 2004 lähtien ja 
vuonna 2010 työstä tuli vaki-
tuinen. Seuran sihteerinä hän 
on toiminut 23 vuotta.  

- Kipinän urheiluseuran 
järjestötoimintaan sain olles-
sani 1990 liikuntapaikkojen 
hoitajakoulutuksessa ja siellä 
törmäsin opettajaan nimeltä 
Heino Ruuskanen. Hän tiesi 
minun rakkauden yleisurhei-
luun ja pyysi mukaan jaos-
ton toimintaan. Siitä saakka 
olen ollut mukana yleisurhei-
lutoiminnassa jollakin tavalla, 
nyt viimeiset viisi vuotta ja-
oston rahastonhoitajana. Ur-
heiluseuran hallinnossa on 
ollut useita puheenjohtajia ja 
kaikilla heillä on ollut omat 
vahvuutensa ja olen oppinut 

kaikilta asioita paljon, kiitän 
kaikkia minun sihteerinä olo-
ni aikana toimineita puheen-
johtajia hyvästä yhteistyöstä. 
Ilman Teitä en olisi nyt toi-
minnanjohtajana. Tästä nimi-
tyksestä vielä erityiskiitos Se-
polle ja hänen johtamalleen 
johtokunnalle, toteaa Marko. 

-Toimiston yhteydessä ole-
vassa Tuurituvassa on mu-
kava henki ja välitön palaute 
asiakkaiden kanssa on teh-
nyt paikasta yhteisen olohuo-
neen, siitä kiitos Tuurituvan 
työntekijöille Taina Tauriai-
selle ja Anu Sarajärvelle. Tai-
nan jäätyä eläkkeelle Anu on 
ottanut paikan omakseen ja 
perinyt Tainalta asiakkaat 
myöskin, jatkaa Koivula.

Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sen Koivula tuntee kuin omat 
taskunsa. Ensimmäisen ker-
ran hän oli talkoissa 16 vuo-
tiaana vuonna 1984 ja sen 
jälkeen joka vuosi mukana, 
vastaten viime vuosina koko 
toiminnasta; esiintyjien vara-
uksista, kunnossapitämises-
tä sekä tanssi-, ravintola-, ym 
toiminnasta. 

Arkisin Markon löytää Ku-
renalan keskustasta omasta 
toimistostaan, johon kuuluu 
myös Tuuritupa kioski-kah-
vilan toiminnasta vastaami-
nen yhdessä kahvilatyönteki-
jän kanssa.

Työnkuvaan on kuulunut 
seuran eri tapahtumien järjes-
täminen kuten mm. umpihan-
kihiihdot MM-kilpailut, Kesä-
pilikin MM-kisat ja yhdessä 
jaostojen kanssa lukuisat ur-
heilukilpailut ja -tapahtumat. 
Tapahtumien järjestelijä oli 
myös pitkään tittelinä, kun-
nes Pudasjärven Urheilijoi-
den 70-vuotisjuhlassa hänet 
nimitettiin toiminnanjohta-
jaksi. Koivulaa on pyydetty 
myös muiden tapahtumien 
organisaattoriksi mm. joka 
kesä Jyrkkäkoskella on merk-
kipäivien viettotapahtumia. 

-Erilaiset tapahtumat ja kil-
pailut ovat tuoneet paljon ys-
täviä ympäri Suomen ja oi-
kein odotan aina varsinkin 
kesäpilikki- tapahtumaa, kun 
saan nähdä paljon kavereita. 
Uusia tuttuja tulee joka vuosi. 

Pilikkiviikko on kuin iso per-
he kokoontuisi viikon lomalle 
yhteen paikkaan. Kaikki tun-
tevat toisensa jo vuosien ta-
kaa. Tapahtumat kaikkinen-
sa ovat rikastuttaneet elämää 
myös tapahtumien ulkopuo-
lella. Yhteydenpito ei jää vain 
tapahtumiin, vaan ollaan pu-
helimella ja facebookissa yh-
teydessä ympäri vuoden, 
kertoo Koivula tapahtumien 
merkityksestä hänelle.

Eräs mielenkiintoinen har-
rastus on ollut tietokilpailuil-
tojen järjestäminen Hotel-
li-ravintola Kurenkoskessa. 
Yhteys sinne on säilynyt ja 
viime aikoina Marko on teh-
nyt siellä vapaa-aikoinaan – 
iltaisin, yöaikaan ja viikon-
loppuina kaikkea tarvittavaa 
työtäkin – mottona: pyrin 
omalta osaltani edistämään 
yrittäjyyttä Pudasjärvellä. 

Juhannusaattona Mar-
ko on nähty monien vuosien 
ajan talkoolaisena Iso-Syöt-
teen rallisprint mäkiajojen lii-
kenteen valvojan tehtävissä. 
Yhteistyö muidenkin Pudas-
järvellä toimivien yhdistysten 
ja seurojen kanssa on siis lä-
hellä hänen sydäntään.

Luottamustoimia 
runsaasti
Kunnallisissa luottamustoi-
missa Marko on ollut vuo-
desta 1992 alkaen, jolloin 

aloitti 10 vuoden pestin va-
paa-aikalautakunnassa. Siinä 
hän oli neljä vuotta myös va-
rapuheenjohtajana. Koivula 
on toiminut myös rakennus-
lautakunnassa, viranomais-
lautakunnassa ja käräjäoi-
keuden lautamiehenä. Tällä 
hetkellä hän toimii kaupun-
ginvaltuustossa, viranomais-
lautakunnassa sekä tarkas-
tuslautakunnassa. Lisäksi 
hän on Keskustan valtuusto-
ryhmän sihteeri. Muita luot-
tamustoimia on Osuuskun-
ta Arinan edustajistossa ja 
Pudasjärven Osuuspankin 
edustajistossa. 

Juhlan jälkeen Koivula 
suunnittelee viettävänsä an-
saittua lomaa syyskuun lop-
puun saakka. 

-Lähden juhlimaan syn-
tymäpäivääni Turkkiin, jos-
sa on nykyään paljon tuttu-
ja. Alanyan lämmössä olen 
lomaillut viime aikoina pari 
kertaa vuodessa. 4400 kilo-
metriä on sopiva etäisyys lo-
malla, ettei tule lähdettyä 
kesken kaiken pyörähtämään 
toimistolla, kertoo Koivula.

Haastattelun lopuksi hän 
haluaa kiittää yhteistyö-
kumppaneita ja muita toimi-
joita sekä seuran talkoolaisia 
hyvästä yhteistyöstä vuosien 
saatossa. 

Heimo Turunen

Pintamon Kylätalossa esiin-
tyy lauantaina 15.9. Hurri-
ganes Cover Bändi, Tsugu 
Ways. Luvassa on Hurriga-
nes musiikkia koko illaksi. 
Erittäin suosittu Tsugu Ways 
tulee Joensuusta. Ei edes toi-
vomuksesta tule muuta kuin 
Hurriganes biisejä eli tulos-
sa on hieman erilainen tans-
si-ilta kuin Kylätalollammme 
on totuttu. Nyt humppaa ei 
kuulu. Illan aikana on mah-

dollisuus tulla katsomaan 
sitä menoa mitä 70-80 luvulla 
oli, kun Remu, Cisse ja Albert 
astuivat lavalle. Lauantaina 
nupit käännetään kaakkoon 
ja meininki on sen mukainen! 
Kaikki mukaan Hurriganes 
menoon!

Pudasjärveltä on linja-au-
tokuljetus, mikäli löytyy vä-
hintään 10 lähtijää. Ennak-
koilmoittautumiset puh. 0400 
288 777, matkan hinta on 10 

euroa.
Meno jatkuu lauantaina 

22.9. Rykimätansseilla, jon-
ne tulee esiintymään Eero 
Magga. Illan aikana on tarjol-
la poronkäristystä, nokipan-
nukahvia sekä suopungin-
heittokilpailut. Hirviliiterissä 
pyörii karaokea. Linja-auto-
kuljetus Pudasjärveltä!

Paavo Holappa

Hurriganes musiikki soi Pintamolla
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Apteq B12-vitamiini 
- Se hyvin imeytyvä 
metyylikobalamiini

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 30.9.2018 asti.

B12-vitamiineissa
on eroja

PAREMPAA APTEEKISTA

Valmistettu Suomessa.

19€
(norm. 25,88/100 tabl.)

100 tabl.

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

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla ja 

mikrokuitupyyhkeillä 
+ vahaus.

ULKOPESU 
+ VAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D 
HD, kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

Useita hankkeita kaupunginhallituksessa
Pudasjärven kaupunginhalli-
tus kokousti tiistaina 11.9. 

Pudasjärvellä on tällä het-
kellä noin 8 200 asukasta, jois-
ta n. kaksi prosenttia on maa-
hanmuuttajia. Pudasjärvelle 
otetaan 20 kiintiöpakolaista 
joka toinen vuosi sekä vuon-
na 2016 vastaanotettiin tämän 
lisäksi 30 kiintiöpakolaista. 
Kaupunki tarjoaa kuntapai-
kan kaikille niille vastaanot-
tokeskuksen asukkaille, jotka 
haluavat myönteisen pää-
töksen saamisen jälkeen jää-
dä paikkakunnalle. Pudas-
järvellä on myös alaikäisenä 
yksin tulleille perheryhmä-
koti ja tukiasumisyksikkö. 
Löydä kotisi uudestaan 
-hankkeen päätoteuttaja on 
Pudasjärven kaupunki ja hal-

linnoija sekä Utajärven kun-
ta osatoteuttaja. Hankkeen 
toteutusajaksi on suunnitel-
tu 1.1.2019-31.12.2020. Ko-
kouksessa linjattiin hank-
keen jatkosuunnittelua siten, 
että hanke tuodaan 25.9 kau-
punginhallituksen kokouk-
seen hyväksyttäväksi, jol-
loin hankkeesta on mukana 
tarkempi hankesuunnitelma 
kustannusarvioineen.

Lähiruuan  
uudet tuulet
Lähiruoka-ajattelu on nou-
sussa sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Lähiruu-
an uudet tuulet –hankkeen 
tavoitteena on tukea pai-
kallisten raaka-aineiden jat-
kojalostusta omalla alueel-

la luomalla edellytyksiä 
lähiruokaan liittyvälle toi-
minnalle. Hankkeen pääto-
teuttajasta ja hallinnoijasta 
sovitaan yhdessä Naturpo-
liksen ja Pudasjärven kau-
pungin kesken. Hankkeen 
toteutusajaksi on suunnitel-
tu 1.1.2019-31.12.2021. Hank-
keeseen haetaan rahoitusta 
Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä 
Maaseuturahastosta ja/tai 
Pohjois-Pohjanmaan liitol-
ta EAKR-rahastosta. Koko-
uksessa mietittiin hankkeen 
jatkosuunnittelua. Kaupun-
ginhallitus päätti, että hank-
keen valmistelua jatketaan 
ja kaupungin keskuskeitti-
ön ja Pudasjärven teurasta-
mon roolia täsmennetään ja 
sitoutetaan toimijoita.

Julkiset hankinnat 
työllisyyden  
edistäjänä
Julkiset hankinnat työllisyy-
den edistäjänä -hanke tavoit-
teena on mallintaa julkisil-
la hankinnoilla kehittäminen 
Pudasjärven kaupungin työl-
lisyyttä, osallisuutta ja kou-
luttautumista edistäväksi 
toimintamalliksi. Hankkeen 
tavoitteena on lisätä työlli-
syyttä ja hyvinvointia edis-
tävien hankintakriteerien 
käyttöä. Hankkeessa toteute-
taan hankintapilotteja, joiden 
kautta kokeillaan ja testataan 
erilaisten hyvinvointia ja työl-
lisyyttä edistävien hankinta-
kriteerien käyttöä ja työllistä-
miskriteerien toimeenpanoa. 

Pudasjärven kaupunki on 
hankkeen päätoteuttaja ja 
hallinnoija. Hankkeen to-
teutusajaksi on suunnitel-
tu 1.1.2019-31.12.2021. Koko-
uksessa pohdittiin hankkeen 
jatkosuunnittelua. Kaupun-
ginhallitus päätti palauttaa 
hankkeen jatkovalmisteluun, 
jossa kaupungin hankintatoi-
men ja työllisyyden hoidon 
kokonaisuus konkreettisem-
min huomioidaan.

VALTO-projekti
Pudasjärvellä on 3 474 kesä-
mökkiä, joita käytetään keski-
määrin 79 vuorokautta vuo-
dessa. Mökkeilyyn käytettiin 
vuonna 2014 valtakunnan 
tasolla 6,2 miljardia euroa. 
VALTO-hankkeen tarkoitus 

on tuoda uutta tietoa matkai-
lullisen vapaa-ajan asumisen 
aluetaloudellisista vaikutuk-
sista paikallistasolla Kainuus-
sa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Hankkeen tarkoituksena on 
edistää vapaa-ajan asumisen 
liiketoimintamahdollisuuk-
sia kuntien elinvoiman lisää-
miseksi. Pudasjärvi lähtee 
mukaan VALTO-projektiin, 
jonka kustannusarvio on yh-
teensä 178 535 euroa. Pudas-
järven osuus 4 000 euroa.

Päätettiin irtisanoa vuon-
na 2013 allekirjoitetun lento-
kenttäaluetta ja rakennuksia 
koskevan vuokrasopimuksen 
päättymään 1.1.2019. Vuok-
ralaiselle oli varattu tilaisuus 
tulla kuulluksi, mutta ei ole 
käyttänyt sitä. RR

Pölyt lentävät pois vanhois-
ta käsityötekniikoista, kun 
Sirpa Juusola esittelee niiden 
mahdollisuuksia. Hän opet-
taa tulevana vuonna kansa-
laisopistossa pitsinnypläystä, 
kalannahan parkitsemista ja 
kirjansidontaa.

Ensi viikolla alkavalla pit-
sinnypläyskurssilla on vielä 
tilaa. 

– Tämä tekniikka sopii 
trendikkäisiin koruihin, lauk-
kuihin, vaatteiden somisteek-

si ja tauluiksi. Vaikka seitti-
kuviota voi tehdä. Tervetuloa 
myös tekemään perinteisiä 
kansallispuvun myssyjä ja 
pöytäliinoja!

Nypläys vetää puoleen-
sa kokeilunhaluisia käsityöih-
misiä. Toisaalta siihen jäävät 
koukkuun ihmiset, joilla on 
insinöörin ajattelutapa.

– Tämä tekniikka kehittää 
avaruudellista hahmotusky-
kyä. Aikoinaan pitsimalleja 
suunnittelivat munkit!

Sirpa Juusolan mummi oli 
taitava nyplääjä. Hän uskoi, 
että Sirpa olisi se lapsenlapsi, 
joka jatkaisi hänen jalanjäljil-
lään. 

– Lupasin mummille ko-
keilla joskus, vaikka nypläys 
tuntuikin vanhanaikaiselta. Se 
hetki koitti, kun Sirpa oli ko-
tiäitinä neljän pienen lapsen 
kanssa. Löysin nypläyksestä 
henkireiän arkeen. Yllättäen 
jäin aivan koukkuun nyplää-
miseen! Se on tekniikka, jota 

tehdessä ei voi ajatella mitään 
muuta.

Kymmenien vuosien aika-
na Sirpa on huomannut, että 
nypläyksessä on vain mieliku-
vitus rajana. Aina oppii uutta, 
sillä samankin mallin voi teh-
dä eri tavoilla. Hän on kokeil-
lut oppilaiden kanssa, mihin 
kaikkeen pitsiä voi soveltaa. 
Myös perinnemallit kiinnosta-
vat. Niitä löytyy loputtomiin 
Rauman pitseistä eri Euroo-
pan kolkkien erikoisuuksiin.

Sirpa on taitava kuin 
hämähäkki, joka nyplää 
hiusta ohuemmalla langal-
la. Hänen kaulassaan on 
taidokas riipus, jossa on 
seitinohutta pitsiä. 

– Nypläämiseen voi 
käyttää myös paksua lan-
kaa. Heikko näkö ei ole 
este, kun ottaa suurennus-
lasin avukseen.

Riikka Vuorijärvi

Pitsinnypläys kiehtoo insinöörejä VAPAITA PAIKKOJA ON 
SEURAAVILLA ENSI 

VIIKOLLA ALKAVILLA 
KANSALAISOPISTON 

KURSSEILLA: 

Asahi, yhtyeet ja orkesterit, 
näytelmäryhmät, pienoisveis-
tos-, tiffanylasi- ja ompelu-
kaavakurssit, kielikurssit, 

tietotekniikka-, älypuhelin- 
ja mediakurssit, luonnon-

kosmetiikkaa kotikeittiössä, 
juoksukoulu, lemmikkieläin-
ten ensiapukurssi ja eläinten 

käyttäytymistiede.


