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TALOUKSIIN JA
YRITYKSIIN

nro 3-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 4.2.2009

2009

SÄHKÖTIE 1
PUH. 0207 890 456

ARK. 8 - 21, LA 8-18, SU 12-21

Harri Piipponen PPY:n
varapuheenjohtajaksi

Harri Piipponen valittiin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
varapuheenjohtajaksi.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en hallitus valitsi ensimmäis-
tä vuotta aluejärjestön halli-
tuksessa työskentelevän Pu-
dasjärven Yrittäjien puheen-
johtajan Harri Piipposen
PPY:n varapuheenjohtajaksi
ja samalla työvaliokunnan
jäseneksi. Piipponen tuli va-
lituksi myös Suomen Yrittä-
jien kaupan valiokunnan jä-
seneksi. Hallitus päätti ottaa
Pirkanmaan Yrittäjien haas-
teen vastaan taantuman tor-
jumiseksi.

Maanantaina 2.2 on auen-
nut Pohjois-Pohjanmaan Yrit-

täjien sivuilla www.ppy.fi
banneri, josta aukeaa sivusto
www.lamatalkoot.fi. Siellä
yrittäjä voi ilmoittaa lupaus-
pankkiin, ettei lopeta yritys-
toimintaa kuluvana vuonna,
ettei irtisano ketään tai että,
yritys tulee mahdollisuuksi-
en mukaan lisäämään työn-
tekijöitä tulevana vuonna.
Lupauspankkiin ilmoituk-
sen antaneen yrityksen nimi
tulee näkyviin sivustoille.
Pudasjärveläisillekin yrityk-
sille tarjotaan mahdollisuut-
ta tulla mukaan taantuman
torjuntatalkoisiin. (ht)

• Maansiirtotyöt • Auraukset
• Vuokrattavana: Asuntovaunu, moottorikelkka, mönkijä

Älä tuhlaa,sijoita tähdelliseen!
MB E 200 cdia -05 19.900,-
MB E 320 cdia -00 14.800,-
MB C 200 d -94 3.700,-
Kia Ceed 1,6 d,farm -08 20.600,-
Renault Clio 1,4 b -91 500,-
(Myös rahoitus)

P. 0400 926 405www.kokkopeat.fi
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Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 22%.

PL 7
93101 Pudasjärvi
p. (08) 334 166
fax 334 167
www.vkkmedia.fi

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti
ei vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymispäiväs-
tä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

Seuraava
PUDASJÄRVI-lehti

ilmestyy
18.2.2009 ja sitä
seuraavat kahden

viikon välein.

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on
ilmoitustilaa!

Yrittäjä!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan joka
 talouteen ja
yritykseen

Pudasjärvellä.

Hartauskirjoitus

Lintujen bongauspäivän pa-
ras hetki toissa sunnuntaina
oli punatulkkuperheen il-
maantuminen lintulaudalle-
ni. Olin jo ehtinyt kaivata
noita postikorttien suosikki-
lintuja, joista koiraat ovat
todella komeita ilmestyksiä.
Sen höyhenpuku on joului-
nen, joten ei ihme, jos se on
joulukorttien suosikkiaihe.

Punatulkut ovat olleet
sen jälkeen monena päivänä
ruokintapaikalla, joten olen
voinut seurata lintuja aivan
lähietäisyydeltä. Tosin ne
ovat aika arkoja, joten kovin
uteliaaksi ei minunkaan ole
passannut ruveta.

Olen aikaisemmin kuul-
lut punatulkun viheltävän
korkealta ja vienosti hjyy,

Sunnuntaina 8.2.klo 13
YHTEISLAULU-tilaisuus

lauletaan hengellisiä lauluja ja virsiä,
Kaikki tervetuloa!

Pudasjärven Palvelutalolla, Kauppatie 25

Järj:Helluntaiseurakunta

Lintulaudan
kuulumisia Punatulkut tulivat takaisin

Punatulkkupariskunta on
hyvin yksituumainen. Lin-
nut istuvat pensaan oksil-
la katse samaan suun-
taan.

mutta yhtenä päivänä lumi-
töitä tehdessäni olin aivan
hämmästynyt. Tulkkuparis-
kunta istui koivun oksalla ja
ne alkoivat keskustella. Ok-
salta kuului hyräilevää, hi-

dasrytmistä laulua, joka
koostui narahduksista, tirs-
kunnasta ja vihellyksistä.
Kovin oli sopusointuista ja
kaunista kuunneltavaa. Lie-
neekö se ollut ensimmäinen

Miisu-kissani on myös
kiinnostunut paitsi linnuis-
ta myös alivuokralaisesta-
ni kurresta. Miisulla kuluu
aika lintuja ja oravia bon-
gatessa paljon kauemmin
kuin minulla.

keväänmerkki, sillä sää oli
tyyni ja pakkasta vain neli-
sen astetta. Punatulkku on
Kymenlaakson maakunta-
lintu.

Rauni Räisänen

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) on peippojen heimoon kuuluva varpuslintu.

Punatulkun pituus on noin 16–19 senttimetriä ja paino 30–40 g. Sen kutsuääni on huilu-
mainen “hjyy”. Laulu on hiljaista rupattelua latvustossa. Linnun päälaki on musta, sa-
moin siivet ja pyrstö. Siivissä on lennon aikana näkyvä valkoinen raita. Nokka on mus-
ta ja lyhyt, kita violetti. Aikuisella koiraalla on punertava rinnus, naarailla ja nuorilla
linnuilla on harmaanruskea yleisväritys. Punatulkut eivät muodosta laajoja parvia, paitsi
syksyllä vaellusaikana, ja niitä tavataankin lähinnä pareina tai muutaman linnun ryh-
missä. Talviselle ruokintapaikalle voi kuitenkin kokoontua joskus jopa 100 linnun
ryhmä.Vanhin suomalainen rengastettu punatulkku on ollut 6 vuotta 11 kuukautta 28
päivää vanha. Euroopan vanhin on ollut saksalainen tulkku, 12 vuotta 7 kuukautta.
Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Punatulkku

Sain olla retkellä syyskuun alussa -08 Ve-
näjällä. Matkamme päätarkoitus oli vie-
railla Poventsan lastenkodissa Karhumä-
en lähellä. Pääsin yllättäen mukaan Sot-
kamon Pelastakaa Lapset ry:n porukkaan.
Mukanani oli muutamia kuvia Jeesukses-
ta ja lapsista ns. flanello-kuvia.

Juttelin matkanjohtajalle toiveeni saa-
da kertoa lapsille Raamatun kertomuksen.
Perille päästyämme hän kyseli lastenko-
din johtajalta asiaa. Johtaja antoi luvan.
Sain aikaa ½ tuntia. Pienemmät lapset, jot-
ka halusivat kuulla kertomuksen saivat
luvan osallistua hetkeen. Lähdimme Lil-
ja-tulkin kanssa laittamaan paikkaa kun-
toon. Minua jännitti, kuinka moni lapsi
haluaisi kuunnella.

Sovittuna aikana lapsia ilmaantui 20.
Muutamia ohjaajiakin tuli mukaan. Ker-
roin siitä kuinka äidit halusivat tuoda lap-
siaan Jeesuksen luokse, mutta opetuslap-
set estelivät tuojia.( Matt 19: 13-15.) Lap-
set kuuntelivat ja katselivat tarkasti. Sit-
ten kerroin miten Jeesus opetti ihmisiä
puhumaan Taivaan Isälle. (lapset eivät
tienneet mitä sana rukous tarkoitti) Lilja-
tulkki teki parhaansa. Kyselin lapsilta,
kuinka moni oli kuullut Taivaan Isästä ja
rukouksesta? Kukaan ei ollut kuullut.

Mukaani olin ottanut Borovoin-lasten-
leirillä painetun kankaan; Isä Meidän –ru-

kouksen venäjäksi. Laitoin sen seinälle.
Lapset juoksivat paikoiltaan sitä lukemaan.
Lapset lukivat sitä yhteen ääneen, että ne-
kin lapset, jotka vielä eivät osanneet lukea,
saisivat kuulla, mitä siinä kangaspalassa
oikein lukee. Lilja-tulkki luki sitä vielä lap-
sille uudelleen. Lupasin jättää sen heille
omaksi. Kehoittelin lapsia muistelemaan
joka päivä tätä Jeesuksen opettamaa ruko-
usta. Opettelimme vielä laululeikin  “Ken
on luonut kukkasen.” Lopuksi jaoimme
lapsille vähän suuhunpantavaa.

Kotimatkalla muistelin tuota hetkeä. Se
oli minulle melkein” taivas-hetki. “ Onko-
han rukous-taulu käytössä/tallessa? Mikä-
hän lienee noiden lasten elämä nyt ja las-
tenkoti-vaiheen jälkeen? Muistaakohan
joku heistä rukouksen vielä aikuisenakin?

Rukous: Rakas Taivaan Isä: muista kaik-
kia yksinäisiä, hyljättyjä lapsia niin meillä
kuin koko maailmassa. Auta, että jokainen
lapsi ja aikuinen saa kuulla Sinusta ja  ot-
taa Sinut vastaan omana rakkaana Vapah-
tajanaan.

“Kun on turva Jumalassa, turvassa on
paremmassa kuin on tähti taivahalla, lintu
emon siiven alla”

VK 397  1. säk

Sinikka Pietilä

ISÄ MEIDÄN – MEIDÄN ISÄMME
TAIVAASSAAutoilu on mielestäni muka-

vaa ja rentouttavaa. Itse ajan
mielelläni pitkiäkin matkoja.
Yksikseen kun ajelee, voi
pohtia asioita ristiin rastiin.
Koska kauheasti ei ajaessa
voi keskittyä maisemien kat-
seluun, niin ajatteleminen on
hyvä ajankulu.

Pitkille matkoille kasaan
kyllä usein läjän cd-levyjä
matkaan ja kuuntelen niitä
välillä ja välillä radion kana-
vatarjontaa. Joskus kuunte-
len englannin kielen opetus-
levyä. Automatkoja voi hyö-
dyntää monella tavalla. Eräs
tuttavani joutuu ajamaan
pitkä työmatkan päivittäin ja
hän kertoi, että aamulla töi-
hin mennessään valmistelee
ajatuksissaan tulevaa työpäi-
vää ja kotiin palatessaan nol-
laa ajatuksensa työstä tyys-
tin. Hänelle työmatka-autoi-
lu on tosi tärkeä.

Autoa pitää muistaa
myös huoltaa. Sitä varten on
ammattilaiset, mutta aina
voi tutkia auton käyttöohje-
kirjaa, jotta tietää mitä mil-
loinkin pitää tehdä jos joku
varoitusvalo syttyy. Kun
vaihdan autoa, minulla on
uuden auton huoltokirja il-
talukemisena muutaman vii-
kon. Kyllä lukemisesta on
hyötyä ollut.

Naisihmisenä olen tieten-
kin tarkka autostani. Ren-
kaat täytyy olla hyvät. En
välittäsi joutua vesiliirtoon,
jäisellä tiellä kinokseen tms.
Kun rengas on tiehen ensim-
mäisenä kosketuksissa, niin
sehän on yksi tärkeimpiä
turvallisuutta koskeva teki-
jä – minun mielestäni. Siispä
kun ostan uudet renkaat au-
tooni, luen kaiken maailman
testit renkaista ja valitsen
renkaat testien perusteella.
Rengasliikkeen työntekijät-
kin mielellään opastavat.
Autossani pitää olla turvalii-
vi, jos sattuu, että pitää nä-
kyä tien päällä vaikka auton
särkymisen vuoksi, ja ensi-
apupakkaus. Se sama minul-
la on ollut monia vuosia ja
toivon ettei sitä tarvitsisi
koskaan avata tositarpee-
seen. Lisäksi minulla pitää
olla tavaratilassa tuulilasin-
pesuneste, öljyastia (pienikin
pullo riittää, että mieli on
turvallinen), jäähdyttimen
nestettä… Lukkosula on lau-
kussani tai taskussani, kos-
ka jos se on autossa, miten
sitä sieltä ottaa, jos lukot ovat
jäässä.  Auto on kuin lapsi.
Sitä pitää huoltaa ja hoitaa
mutta mukava se on.

Eila Lahtinen

Tarkka autosta
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Valtakunnalliseen Vianor-ketjuun
kuuluu kaikkiaan noin 66 liikettä
Suomessa. Pohjois-Suomen alueel-
la on 12 toimipistettä. Vianor on
maailmanlaajuinen; toimipisteitä
on Pohjoismaiden lisäksi Venäjäl-
lä ja Baltiassa sekä Amerikan man-
tereella.

Yritysketjussa työskentelee yli
tuhat rengas- ja autoalan osaajaa,
joilla on vankka ammattitaito ja
vuosien kokemus alalta. Yksi
Vianorin toimipiste sijaitsee Ou-
luntiellä ABC-asemaa vastapäätä.
Sen palveluksessa pitkään ollut
Kari Oravainen on toiminut viimei-
set kolme vuotta itsenäisenä yrit-
täjänä. Yritys työllistää kahdeksan
työntekijää.

Valtakunnallisen liikeketjun etu
on laaja tuotevalikoima, josta pys-
tytään lyhyessä ajassa toimitta-
maan tarvittava varaosa tai laite
kuhunkin toimipisteeseen.

- Pystymme toimittamaan vara-
osia ja muita tuotteita kaikkiin au-
tomerkkeihin laidasta laitaan.
Meiltä saa varaosia niin henkilö-
kuin kuorma-autoihin sekä muu-
hun raskaaseen kalustoon, Oravai-
nen kertoi ja mainitsi liikkeen pys-

Kari Oravainen on juuri valmistamassa metsäkoneeseen paineletkua hydrauliikkapuristimella.

Renkaat säilöön Rengashotelliin
Pudasjärven keskustassa
on useita täyden palvelun

autokorjaamo- ja -
huoltoyrityksiä. Kullakin

yrityksellä on tarjolla pieniä
lisämausteita, joista

autoilijat voivat valita
itselleen sopivimman
palvelun. Vianorilla on

muun muassa
Rengashotelli.

tyvän palvelemaan myös raskasta
kalustoa kuten maansiirto- ja met-
säkoneita.

Huoltamon tiloissa on myös ko-
neet ja välineet esimerkiksi hydrau-
liikkaletkujen rakentamiseen.

- Vianorissa voit vaihdattaa tai
asennuttaa autoon renkaat ja van-
teet, tarkistuttaa ohjauskulmat,
huollattaa ilmastoinnin, vaihdattaa
öljyt ja iskunvaimentimet ja paljon
muuta, kuten autojen määräaikais-
huollot, esitteli Oravainen johtama-
ansa pistettä.

Vianor-myyntipisteissä on tar-
jolla Rengashotelli eli renkaiden
säilytyspalvelu. Hotellissa renkaat
ovat varmassa säilössä vakuutet-
tuina.

– Meille voi varata rengasvaih-
toon ajan netin kautta tai soittamal-
la palvelunumeroon, Oravainen
esitteli yrityksestä saatavia palve-
luja. (rr)

Autokorjaamo TH-Motorsin yrittä-
jällä, Iinattijärvellä asuvalla Jouni
Vikströmillä ei mene sormi suuhun
autojen kanssa, sillä hänellä on
vuosien kokemus autojen korjauk-
sista.  Vikströmin korjaamo on toi-
minut Myllyvaarantiellä kymme-
nen vuotta. Sitä ennen Vikström on
ollut muun muassa Oulussa auto-
korjaamopuolen töissä.

- Ikänipä minä olen autoja kor-
jaillut, Vikström tuumi työuras-
taan autoalalla.

Kotitalonsa yhteyteen rakenne-
tussa korjaamohallissa Vikström
pystyy tekemään monenlaista au-
toremonttia ja huoltotyötä.  Auto-
jen moottoriviat myös hoituvat
Vikströmin hallissa.

- Uusien autojen kanssa on hie-
man ongelmallisempaa, sillä uu-
denaikaista tekniikkaa ja sähkö-
puolta ei enää juuri pysty korjaa-

maan muualla kuin merkkikorjaa-
moissa, yrittäjä kertoi autojen ke-
hityksestä.

Katsastuksesta pompanneita
autoja vaivaavat Vikströmin mu-
kaan aika usein jarruviat, jotka ne-
kin hoituvat TH-Motorin tiloissa.

- Teen huoltotöiden lisäksi myös
ruostekorjauksia ja öljynvaihtoja

Autokorjaamo Iinattijärvellä
Monella tavallisella

autoilijalla mene sormi
suuhun, jos auto nykkii,

jarrut puoltavat tai jos öljyt
pitää vaihtaa.  Ongelmia

syntyy silloinkin, jos pitäisi
saada vuosi- ja

katsastushuolto tehtyä.

sekä rengastöitä. Varsinaisia pel-
ti ja maalaustöitä en tee, Vikström
kertoi palveluistaan, joiden tarvit-
sijat tulevat pääasiassa Iinattijär-
ven, Syötteen ja Pintamon suun-
nalta.

- Töitä on riittänyt ja joka päi-
vä olen leipää syönyt, Vikström
kuvailee leppoisasti leipätyötään.
(rr)

Kotitalonsa yhteyteen rakenne-
tussa korjaamohallissa pystyy
tekemään monenlaista autore-
monttia ja huoltotyötä. Jouni Vik-
ström korjaa autoja pääasiassa
viitenä päivänä viikossa. (Kuva
Miika Vikström)
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AUTOHUOLTO

• huollot ja korjaukset ajanmukaisin laittein
• ilmastointihuollot
• Päästömittaukset bensa/diesel/OBD -mittaukset
• 4 -pyöräsuuntaus
• rengastyöt
• tasapainotukset
• vikakooditesteri uudemmille autoille

- öljyt

Teollisuustie 4 Pudasjärvi

p. 040 748 2182

MIKSA OY

PUDISTUOTTEET
Pudasjärvi

Pekka Kaijala Lenkkitie 22 puh. 0400 268 765
Teemu Kaijala Lenkkitie 20 puh. 0400 699 843
Kuorma-auto puh. 0400 194 335
Telefax (08) 822 877
kaijala.ky@co.inet.fi      www.kaijala.fi

Kaijala Ky

AAAAAUTUTUTUTUTOKOKOKOKOKORJORJORJORJORJAAMOAAMOAAMOAAMOAAMO
PPPPPASI KUMMALA & KUMPPASI KUMMALA & KUMPPASI KUMMALA & KUMPPASI KUMMALA & KUMPPASI KUMMALA & KUMPP.....

KKKKKaaaaatsastushuollot tsastushuollot tsastushuollot tsastushuollot tsastushuollot •••••  Öljyn  Öljyn  Öljyn  Öljyn  Öljynvvvvvaihdot aihdot aihdot aihdot aihdot •••••          Ym.Ym.Ym.Ym.Ym.
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Puh. 0400 198 382Puh. 0400 198 382Puh. 0400 198 382Puh. 0400 198 382Puh. 0400 198 382

Huom! Lankapuhelimet 08-828 782 ja fax 828 707
poistuvat käytöstä helmikuun alusta.

Katsastusasemalla oli tam-
mikuun 21. päivänä hieman
jälkeen puolen päivän me-
neillään kahden auton kat-
sastus. Katsastusmiehet oli-
vat tarkastamassa muun
muassa autojen liikennetur-
vallisuuteen vaikuttavia te-
kijöitä, kuten jarruja, renkai-
ta, ohjausta, hallintalaitteita,
valoja ja pakokaasupäästöjä.

Katsastusmies Arto Män-
nistö kehui pudasjärveläis-
ten autoja hyväkuntoisiksi ja
hyvin hoidetuksi. Männistö
kertoi jarrujen ja valojen ole-
van ne kohdat, joista katsas-
tusmiehet joutuvat eniten

Katsastusmiesten mukaan
autot hyväkuntoisia

huomauttelemaan.
Katsastusasemalla asia-

kas saa suullisen palautteen
lisäksi tarkastuskortin, josta
selviää auton kunto sekä
mahdollisesti huoltoa tai
korjausta vaativat viat.

Katsastukseen tuleminen
on nykyisin helppoa. Ajan
voi varata puhelimella ase-
man toimistosta.

Määräaikaiskatsastuk-
seen tultaessa tarvitsee ottaa
mukaan ajoneuvon lisäksi
vain rekisteröintitodistuksen
teknisen osan - ja itse ajoneu-
von. Lähestyvästä katsastuk-
sesta tulee muistutuskirje-

kin, joten asian muistamisel-
la ei tarvitse autonomistajan
juuri päätään vaivata.

Määräaikaiskatsastukses-
sa hylätylle ajoneuvolle on
tehtävä kuukauden kulues-
sa katsastuksesta jälkitarkas-
tus. Ajoneuvon jälkitarkas-
tus tehdään samalla katsas-
tusasemalla kuin missä mää-
räaikaiskatsastus on aloitet-
tukin. Mikäli jälkitarkastuk-
seen mennään muulle kat-
sastusasemalle tällöin teh-
dään normaali määräaikais-
katsastus ja peritään nor-
maali määräaikaiskatsastuk-
sen hinta. Jälkitarkastukses-
sa tarkastetaan ajoneuvosta
vain ne tarkastuskohteet,
joissa määräaikaiskatsastuk-
sessa on todettu vikoja tai
puutteellisuuksia.

Asiakastyytyväisyys
kohentunut
Katsastuksessa vaimonsa
autoa käyttämässä ollut
Arvo Ylitalo kertoi katsas-
tusaseman palvelun olevan
asiallista ja ammattimaista.
Ylitalo mainitsi saaneensa
ajokortin noin 50 vuotta sit-
ten, joten hän on ollut mon-
ta kertaa tekemisissä katsas-
tajien kanssa.

Eräs auton katsastusta
odotellut mies kertoi katsas-
tusasemien olevan nykyisin
palvelukeskuksia, joissa pal-
vellaan autoilijoita aivan eri
tyyliin kuin vaikkapa 1970-
luvulla. Tuolloin katsastuk-
seen mentiin sydän kurkus-

Pudasjärven katsastusasema on auki
keskiviikkoisin ja torstaisin. Katsastukseen

tulijan ei tarvitse juurikaan odottaa vuoroaan,
vaan annettu katsastusaika pitää kutinsa.

Katsastukseen pääsee myös nopeasti,  joten
ajan voi saada jopa samana tai seuraavana

päivänä.

sa miettien, meneekö auto
läpi vai ei.

Katsastustoiminta vapau-
tettiin kilpailulle vuoden
1994 alusta voimaan tulleel-
la toimilupalailla. Samassa
yhteydessä päätettiin, että
katsastuksen hinnat ovat
alalla toimivien yritysten
vapaasti määrättävissä.

Alan kilpailulle vapautta-
misen seuraukset ovat olleet
pääsääntöisesti myönteisiä.
Katsastuspalvelujen saata-
vuus on parantunut merkit-
tävästi. Kilpailutilanteesta
johtuen alan yritykset ovat
panostaneet merkittävällä
tavalla henkilökuntansa asi-
akaspalvelukoulutukseen.

Yleisesti ottaen katsastuk-
sen asiakastyytyväisyys on
kohentunut merkittävästi
vuotta 1994 edeltävästä ta-
sosta. Autoilijoita eniten pu-
huttaa katsastuksen kalleus.
Henkilöauton katsastus on
kallistunut 2,5 kertaiseksi
verrattuna 90-luvun alku-
puolen taksoihin. Yhtenä
keskeisenä syynä katsastus-
maksujen nousuun on työ-
voimakustannusten lähes 40
prosentin nousu 2000-luvul-
la. Katsastustapahtumaan
sisältyvät työvaiheet ovat
myös lisääntyneet.

Ajoneuvohallintokeskuk-
sen tehtäviin kuuluu katsas-
tuksen toimilupien käsittely
sekä katsastuksen valvonta
ja ohjeistus, mutta katsastuk-
sen hinnoitteluun AKE:lla ei
ole toimivaltaa. (rr)

Katsastusmies käy katsastuksen aikana monia asioi-
ta, joista osa selviää tutkimalla autoa alhaalta päin.

Senioriautoilija Arvo Ylitalon mukaan autoilijan on pi-
dettävä hyvä huoli autostaan, ettei hän ole vaaraksi
muille tielläliikkujille. Takana katsastusmies Arto Män-
nistö tekemässä työtään.

Nyt on oikea aika tehdä remonttia.
Kevätkaudelle 2009 vielä mahtuu keittiö, sauna,

pesuhuone ym. remonttiaikoja.

PUDASJÄRVELÄISET!

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

Myös mökkitalkkaripalvelut,
jo neljä vuotta mukana

www.mokkitalkkarit.net toiminnassa.

KAIKKI KODIN KORJAUKSET JA
MÖKKIHUOLLOT,REMONTIT

23 V KOKEMUKSELLA.

Nyt auttaa myös valtio remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista

max  6000,00 euroa/talous.

Kevätkauden toteutuneisiin töihin
suunnittelu ilmaiseksi.

PUDAS RAK-SA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

PURKUOSAT

- moottorit
- vaihteistot
- ovet, luukut
- ym...

UUDET OSAT
- peltiosat
- lyhdyt
- jäähdyttimet
- ym...

Kaikki automerkit
LAPIN

AUTO-OSA OY
Nikkarinkuja 12

Rovaniemi
P. (016) 310 950

040 537 6121
Av. ma-pe 8-17
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Sairaankuljetus
Loukusa Oy
Kurentie 24, 93100 Pudasjärvi

HÄLYTYS 112
Kuljetusneuvonta 0208 322 356
mauri.loukusa@pudasjarvi.com

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULULIIKENNEKOULULIIKENNEKOULULIIKENNEKOULULIIKENNEKOULU
KYYTIPOJKYYTIPOJKYYTIPOJKYYTIPOJKYYTIPOJAAAAATTTTT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

Koneurakointi J. Riekki fuusioitui
Kiinteistöhuolto Riekkiin

Autokorjaamo

Myllyvaarantie 541, 93277 Iinattijärvi

TH-MOTOR
Jouni Vikström

Puh. 040 536 6750

JÄTEHUOLTOA
YM. KULJETUS-

JA NOSTOTOIMINTAA

PIDÄN PAIKAT
PUHTAANA

93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 029

Riekin veljesten isän Pentti
Riekin perustama Kiinteistö-
huoltoyritys oli keskittynyt
eri taloyhtiöiden omistamien
kiinteistöjen huoltoon. Yritys
teki asiakkailleen talonmie-
helle perinteisesti kuulunei-
ta tehtäviä, kuten muun
muassa pihatöitä, lumitöitä,
lumenpudotuksia ja kiinteis-
töjen korjauksia.
-Meillä Tanelin kanssa on
helppo lähteä jatkamaan ja
kehittämään yritystä kun isä
Pentti on tehnyt valtavan
työn lähes 30 vuoden aikana.
Hän on haalinut hyvät asia-
kassuhteet, kehittänyt toimi-
van kiinteistöhuollon ja
hankkinut tarvittavan kalus-
ton jne. Jaakko kertoi.
Fuusioitumisen jälkeen yri-
tyksestä on kasvanut moni-
alayritys. Yrityksen toimen-
kuva laajeni fuusioitumisen
myötä käsittämään muun
muassa konekaluston ansi-
osta myös monenlaiset

Koneurakointi J. Riekki fuusioitui Kiinteistöhuolto Riekki Oy:öön tämän vuoden alussa.
Se oli Jaakko Riekin 10 vuotta sitten perustama yritys. Kiinteistöhuolto Oy puolestaan oli

Pentti Riekin 1980 perustama yritys. Yritysjärjestelyjen jälkeen huoltoyrityksen omistavat nyt
veljekset Jaakko ja Taneli Riekki.

Kiinteistöhuolto Riekki Oy:ön omistajat vas. Jaakko Riekki ja oik. Taneli Riekki juttelemassa keskellä olevien
työntekijöidensä Juha Karjalaisen ja Mikko Ervastin kanssa. Takana Kiinteistöhuolto Oy:ön omistamaa kalus-
toa.

maansiirtotyöt. Yritys pys-
tyy nyt tarjoamaan palvelu-
jaan erilaisten kiinteistöpal-
velujen lisäksi muun muas-
sa rakentajille, turveyrityk-
sille, metsäfirmoille ja maa-
taloustuottajille ym, niin
isoille kuin pienille asiak-
kaille.

Pystymme tekemään kai-
kenlaisia maanrakennus töi-
tä, perustuksia, nostamaan
turvetta, jyrsimään peltoja,
lumitöitä ja paljon muuta.
Kauimmaiset konetyömaat
olivat viime syksynä Ivalos-
sa saakka, jossa kävimme te-
kemässä uutta peltoa, Jaak-
ko Riekki kertoi yrityksen

antamista palveluista.
Riekin veljesten yritys on

nykyään keskisuuri yritys.
Se työllistää kaikkiaan 15 va-
kituista työntekijää, jotka
ovat kaikki siirtyneet van-
hoina työntekijöinä.

Ilman isä Pentin ja työn-
tekijöiden tieto-taitoaan

emme pärjäisikään, Jaakko ja
Taneli Riekki kehuvat. Työn-
tekijöiden joukossa on mo-
nenlaista ammattimiestä.
Veljeksistä Tanelilla on
muun muassa putkimiehen
koulutus.

Yrityksen toimitilat sijait-
sevat vanhalla tielaitoksella,
jonka Pentti ja Jaakko Riek-

ki hankkivat nimiinsä vuon-
na 2005.

Riekkien korjaamohalli-
rakennuksessa sijaitsee usei-
ta konehalleja, joista yksi on
yrityksellä omassa käytös-
sään. Loput ovat vuokralla.
Hallin tiloissa pystytään te-
kemään koneiden korjauksia
ja huoltotöitä. Yritys omis-
taakin melkoisen konekan-
nan, kuten kaksi pyöräko-
netta, kolme traktoria ja nel-
jä autoa sekä koko joukon
pienempiä koneita kuten
ruohonleikkureita.

Joka vuodenajalla ruukaa
olla omat kiireensä, ja jokai-
nen vuodenaika tahtoo olla
erilainen. Tähän mennessä
tänä talvena on ollut harvi-
naisen vähän lumitöitä mui-
hin talviin verrattuna, Jaak-
ko Riekki tuumaili huolto-
yrityksen ajankohtaisista
töistä. (rr)

Jaakko Riekki: “Meillä Tanelin kanssa on helppo lähteä
jatkamaan ja kehittämään yritystä kun isä Pentti on

tehnyt valtavan työn lähes 30 vuoden aikana. Hän on
haalinut hyvät asiakassuhteet, kehittänyt toimivan

kiinteistöhuollon ja hankkinut tarvittavan kaluston ym.”

Ouluntie 73, 93100 Pudasjärvi
puh. 0104013910 fax 0104013919
www.vianor.fi

Pudasjärven   Metsänhoitoyhdistys
järjestää verokoulutusta
Pohjantähdessä
la 7.2.2009 klo 10.00-13.00,
alkaen kahvitarjoilulla.
(os. Teollisuustie 1).

Kouluttajana
Hannu Jauhiainen Metsälehdestä.

Ennakkoilmoittautuminen
metsänhoitoyhdistykseen
pe 6.2.2009 mennessä  puh. 0204137520.

VEROKOULUTUSTA

TERVETULOA
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MAKEN RAKENNUS- JA
HUOLTOPALVELU

Puh. 040 5541 689
maken.rakennus@dnainternet.net

• uudisrakentaminen
• korjaus- ja saneeraustyöt
• laatoitukset, tapetoinnit

• ym. sisustustyöt
• mökkihuolto, siivouspalvelut

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS JOPA 6000 EUROA!

Kirkkotie 1, PL 10, 93401 TAIVALKOSKI
puh. 020 7780 450 fax. 020 7780 455
toimisto@etappina.fi www.etappina.fi

Ota yhteyttä taloushallinnon ammattilaiseen.
Saat luotettavan yhteistyökumppanin!

Juha Kokko ja Esa Konola
perustivat TotalParts Oy:n
lähes kaksi vuotta sitten. Toi-
mitusjohtajana toimivan
Juha Kokon houkuttelemana
Konola siirtyi Oulusta takai-
sin Pudasjärvelle. Liiketalo-
utta Oulun ammattikorkea-
koulussa opiskellut Konola
päätyi samalle alalle, jolta
hän oli hankkinut kokemus-
ta opiskeluaikanaan ja työs-
kennellyt alalla opiskelujen
jälkeen kolmisen vuotta.

TotalParts toimii taval-
laan huoltoasemana, mutta
palvelee autoilijoita täydelli-
sillä varaosa- ja huoltamo-
palveluillaan aina mopedeis-
ta henkilö- ja pakettiautoi-
hin.

Uudemmissa autoissa
yksi suuri murheenkryyni
on kojelautaan syttyvä vika-
valo, joka ei välttämättä ker-
ro missä on vika. Yritys pa-
nostaa nimenomaan myös
uusiin autoihin, joiden vika-
koodien lukeminen ja nollaa-
minen ei onnistu muuten
kuin ajanmukaisilla lukulait-
teilla.

Tuohimaan perhekunta ehti
asua Oulun seudulla 7 vuot-
ta ennen kuin päättivät
muuttaa takaisin synnyin-
seudulleen Pudasjärvelle.
Muuton taustalla siinteli aja-
tus oman yrityksen perusta-
misesta Sannan vanhempien
viitoittamalle tielle.

Tuohimaat perustivat
Miksan vakain ja luottava-
isin mielin ja ovat siitä lähti-
en kehittäneet yritystään
monipuoliseksi autojen
huoltamoksi. Yrittäjä Mikko
Tuohimaan ammattitaidon
taustalla on sekä koulutus
että kokemus. Hän suoritti
Pudasjärvellä autoasentajan
perustutkinnon ja työskente-
li koulun jälkeen kolmessa
eri autofirmassa yhteensä 14
vuotta. Tuona aikana hän
hankki vankan kokemuksen
autojen huolloista ja korjauk-
sista. Koulutuksen ja koke-
muksen turvin hän rohkeni
astua itsenäisen yrittäjän
rooliin.

Miksassa tehdään eri-
merkkisten henkilö- ja paket-
ti- sekä asuntoautojen mää-
räaikais- ja katsastushuolto-
ja ja korjauksia nykyaikaisil-
la laitteilla ja tekniikalla.

Miksassa huolletaan
nykyaikaisilla laitteilla
Autohuolto Miksa toimii Teollisuustiellä. Yrityskentässä se on varsin nuori

yritys, noin kolme vuotta sitten perustettu. Yrityksen omistavat Mikko ja
Sanna Tuohimaa. Nimensä yritys on saanut omistajiensa etunimien

alkukirjaimista.

Tuohimaan mukaan yritys
on panostanut muun muas-
sa testereihin, joita ilman on
mahdoton työskennellä ny-
kyajan autojen kanssa.

Tällä hetkellä yritys työl-
listää yrittäjien lisäksi kaksi

Mikko Tuohimaa tekee
diagnoosia työn alla ole-
van auton moottorista.

asentajaa. Vaimo Sanna huo-
lehtii yrityksen kirjanpidos-
ta ja toimistotöistä, joita hän
tekee kotikoneellaan. Mikko
puolestaan johtaa huolta-
mon ja korjaamon toimintaa.
(rr)

- TotalPartsin käyttössä
on nykyaikainen Bosch diag-
nostiikka, kuten vikakoodi-
en luku ja nollausjärjestelmä
henkilö- ja pakettiautoille,
Konola mainitsi.

- Liikkeen varastosta löy-
tyvät lähes kaikki autojen
huolto- ja perusvaraosat
sekä lisävarusteet, Konola
esitteli yritystä, johon kuu-
luu autokorjaamon lisäksi
30-paikkanen baarikahvila ja
tärkeimpien päivittäistuot-
teiden myymälä.

Talvisaikaan monet ihmi-
set harrastavat moottorikelk-
kailua. Kelkkoihin yritys on
valmis tekemään kausihuol-
lot ja korjaukset, myös ylei-
simmät kulutusosat, kuten
esimerkiksi variaattorinhih-
nat löytyvät suoraan varas-
tosta.

- Teemme autojen huol-
lon ja korjaustöiden lisäksi
myös mönkijöiden ja mopo-
jen kausihuollot ja muut kor-
jaukset. Lisäksi myymme
mopoja ja kevytmoottori-
pyöriä sekä moottorikelkko-
ja suoraan varastosta tai ly-

TotalParts tekee huoltotyöt autoihin, moottoripyöriin ja muihin
menopeleihin, kuten mopoihin, kelkkoihin ja mönkijöihin. Lisäksi

yritys huoltaa asiakkaatkin kahvilabaarillaan ja
elintarvikemyymälällään. Yritys työllistää kuusi henkilöä.

hyellä toimitusajalla. Lisäk-
si meiltä löytyy kelkkailijoil-
le ja moottoripyöräilijöille
ajo- ja suojavarusteita mo-
nenlaiseen tarpeeseen.

TotalPartsin pihalla on
ST1 automaattiasema, joista
autoihin voi tankata poltto-
ainetta kortilla tai rahalla.
Polttoaineen myynti toimii
täysin automaattisesti, mut-
ta huoltamon väki voi neu-
voa asiakkaita automaattien
käytössä, kuten esimerkiksi
ongelmatilanteissa.

Yritys toimii K-Super-
marketin naapurissa olevas-
sa entisessä Seon ja sitä aiem-
min Essona toimineessa ra-
kennuksessa, jolla on nostal-
ginen maine. Vielä 1960-lu-
vulla levyautomaatin luona
parveili kesäiltaisin joukko
valkoisiin tenniskenkiin son-
nustautuneita nuoria soitta-
massa levyjä. Pajatson tilal-
la liikkeessä on peliauto-
maatteja, jossa asiakas voi
antaa roponsa raha-auto-
maattiyhdistyksellekin. (rr).

TotalParts huoltaa asiakkaan
lisäksi kaikki menopelit

TotalPartsin myymälässä on tarvikkeiden ja varaosien lisäksi esillä myös nuorten
suosimia moposcoottereita, joita Esa Konola mielellään esittelee
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Hiljattain 60 vuotta täyttänyt
Lauri Lantto on kokenut tak-
simies. Hän aloitti Ervastin
taksissa 1974 ja jo seuraava-
na vuonna siirtyi vakituisek-
si kylätaksiksi.

Alkuaikoina Lauri Lan-
ton kyyditettävät olivat pää-
asiassa Ervastin koululaisia
ja kyläläisiä. Taksimiesten
on tunnettava alueensa kuin
omat taskunsa. He tuntevat
parhaiten asiakaskuntansa –
eli vanhaa sanontaa lainaten
vauvasta vaariin.

Lauri Lantto arveli nykyi-
sin tuntevansa koko kau-
pungin, koska kyytejä hän
tehnyt joka kyläkulmalle. 35
vuoden aikana hän ehtinyt
tutustua moniin ihmisiin.
Viimeiset yhdeksän vuotta
taksin asemapaikkana on ol-
lut Kurenalus, ja sen myötä
asiakaskunta on laajentunut
Ervastin aikoihin verrattuna.

- Taksityössä on antoisin-
ta, kun saa työskennellä ih-
misten parissa ja vaihtaa hei-
dän kanssa ajatuksiaan, tak-
simies Lantto kertoi työn

hyvistä puolista, joka auttaa
työssä jaksamaan.

Lantto palvelee pudasjär-
veläisiä myös invataksillaan,
jossa on tilaa kahdelle pyö-
rätuolille tai yhdelle paari-
potilaalle.

- Kyydit ovat nykyisin
pääasiassa sairaskyytejä Ou-
lun suuntaan. Tanssikyydit
ovat loppuneet lähes koko-
naan, Lauri Lantto kertoi
kyyditysten muuttumisesta
ajan saatossa.

Taksiliikenteen hoitami-
sen lisäksi Lantto on ollut
pitkään kunnan luottamus-
tehtävissä. Kaiken kaikkiaan
hänelle kertyi 20 vuotta val-
tuustossa ja kaksi kautta lau-
takuntatehtävissä. Viime
syksynä hän ei enää asettu-
nut ehdokkaaksi. Vuoden
ensimmäisen valtuustoko-
kouksen yhteydessä Lanttoa
sekä kiitettiin että muistet-
tiin viirein ja kukkasin hiljan
olleen 60-vuotispäivän ja pit-
kän luottamusmiesuran
vuoksi. (rr)

Taksiajoa 35 vuotta
Taksitoiminta alkoi yleistyä sota-ajan jälkeen.

Pian takseja liikkui melkein jokaisella kylätiellä
ja kaupunkien kaduilla. Taksit olivat varsin

tarpeen vielä 1970-luvulla, jolloin Lauri Lantto
aloitti taksimiesuransa.

Lauri Lanttoa muistettiin valtuuston ensimmäisessä
kokouksessa. Häntä onnittelemassa valtuuston pu-
heenjohtaja Eero Oinas-Panuma.

Puhoksen taksiyrityksen
omistajalla Markku Manni-
sella on jo mittava taksimies-
ura takanaan.  Auton matka-
mittariin olisi saattanut ker-
tyä 28 vuodessa jo melkoi-
nen kilometrimäärä, jos hän
olisi pitänyt ajomatkoista
kirjaa.

Markku on toisen polven
taksimies. Häntä ennen Pu-
hoksen taksia ajoi Markun
isä Tauno Manninen vuo-
desta 1954.  Äiti Pirkko tuli
myös taksikuskien kaartiin
noin kymmenen vuotta
myöhemmin 1966 kuin avio-
miehensä.  Pirkko ajaa tak-
sia vieläkin aina silloin täl-
löin, mutta Tauno on jättänyt
taksinajon nuoremmilleen.

- Isälleni kertyi vuoteen
2003 mennessä taksivuosia
48, ja äidillenikin niitä on
ehtinyt tulla jo hieman yli 40
vuotta. Minäkin olen ajanut
tähän mennessä taksia 28

Pikkupojan haave toteutui

vuotta, Markku kertoi Man-
nisen perheen taksivuosista.

- Mikäli meidän kolmen
ajamat taksikilometrit olisi-
vat ylhäällä, olisimme aja-
neet kymmeniä kertoja maa-
pallon ympäri, Markku tuu-
mi Mannisen taksiperheelle
kertyneistä ajokilometreistä.
Maapallon ympärysmitta on
hieman yli 40 000 kilometriä.

- Vielä 1960-luvulla kylä-
taksit olivat lähes ainoat ky-
läteillä liikkuvat “automobii-
lit”. Taksilla ajettiin monen-
laisia kyytejä, kuten sairas-
kyytejä, Ouluun suuntautu-

via kaupunkireissuja, tanssi-
reissuja ja muita huvikyyte-
jä. Koulukyytejä ei tuohon
aikaan ajettu ollenkaan.

Nyt on tilanne aivan toi-
senlainen.  Huvi- ja tanssi-
kyydit ovat takseilla loppu-
neet lähes kokonaan. Koulu-
kyydit ovat nykyisin monen
taksin pääkeikkaa.

- Koulukyytejä meillä on
jonkin verran, mutta eniten
ajamme sairas- ja asiointi-
kyytejä.  Jonkun verran on
myös kirkkokyytejä ja seni-
orikuljetuksia kerhoihin,
Markku sanoi ja kertoi tak-

Taksimies on monen pikkupojan haaveammatti.
Niin se oli Markku Mannisellekin, joka pääsi
seuraamaan lähietäisyydeltä vanhempiensa

taksiuraa Puhoksen kylällä. 1981 Markku ryhtyi
ajamaan isänsä taksia, joka siirtyi hänen

nimiinsä 15 vuotta sitten.

simiehen joutuvan joskus
kiperään tilanteeseen.

- Ennen aikaan taksilla
saattoi tulla kiire synnytys-
laitokselle. Isäni ajamaan
taksiin on moni emäntä syn-
nyttänyt. Onneksi minun ei
ole tarvinnut kätilönä vielä
olla.

Taksimiehen on pystyttä-
vä ajamaan kelillä kuin ke-
lillä. Pahemmilta kolareilta
Mannisen taksi on säästynyt.

 - Porojen ja liukkaiden
kelien vuoksi olen muuta-
man kerran joutunut ojan-
pohjia kiertelemään.

Tällä hetkellä Puhoksen
taksi, jota Myllykankaan tak-
siksi ennen aikaan sanottiin,
työllistää Markun lisäksi
Pertti Turpeisen. Markun
perheeseen kuuluvat Puhok-
sen kyläkauppiaana Anne
Torvisen kanssa toimiva vai-
mo Mervi ja tyttäret Miia ja
Moona. (rr)

Oikealla seisova Markku Manninen on tuttu taksimies kaupungin eteläpuolen kylillä. Kuvassa hän on tuomassa
Jaurakan ja Malisen senioreita kerhoon Korpisen kylätalolle.

Taksi tarkoittaa yksittäiseen, lyhytaikaiseen käyttöön vuokrattavaa kulkuneuvoa ja kuljettajaa. Kuljettajaa kutsutaan tak-
sinkuljettajaksi. Suomessa taksikyydin hinta muodostuu perusmaksusta, matkataksasta ja odotustaksasta sekä mahdolli-
sista lisistä. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa taksien enimmäistaksat. Suomessa taksitoiminta on luvanvaraista.
Taksiyrityksen omistamiseen tarvitaan taksilupa. Luvan myöntää lääninhallitus harkinnanvaraisesti. Luvan hakijalla täytyy
olla taksiliikenteen yrittäjäkoulutus hyväksytysti suoritettuna. Yhtenä lupaehtona on myös voimassa oleva henkilöauton
ammattiajolupa. Ilman taksilupaa ei ole luvallista pyytää palkkiota kyydityksestä

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Taksi

Suomen taksiliikenne

Päivän kestävillä rekrytoin-
timessuilla Pudasjärven
osastolla vieraili toista sataa
noin 20-vuotiasta nuorta.
Varsin moni kysyi vähän ih-
meissään, miten Pudasjärvi
on lähtenyt tällaiseen mu-
kaan. Rekrytointimessuille
osallistuminen on osa Pu-
dasjärven kaupungin ja Työ-
varma-hankkeen kehittämis- toimia, joilla pyritään var-

mistamaan pudasjärven alu-
een yritysten ja organisaati-
oiden elinvoimaisuutta ja
työvoimansaantia tulevai-
suudessakin. Pääosin mes-
suilla oli esillä yksittäiset yri-
tykset sekä työn välittämi-
seen keskittyvät organisaati-

ot. Pudasjärven kaupungin
lisäksi ainoastaan Vaasan
alue oli lähtenyt mukaan.

Messuosastolla nuorilta
kysyttiin, mikä heitä kiin-
nostaa Pudasjärvellä. Yli sa-
dasta kävijästä 77 henkilöä
vastasi kyselyyn. Vastan-
neista noin puolet oli kiin-

Pudasjärvi kiinnosti Pesti-messuilla

Pudasjärven messuosas-
to Pesti-päivillä. Kuvassa
hankkeen projektityönteki-
jä Jari Jussila sekä Gottf-
ried Effe Oulun yliopiston
Koulutus- ja tutkimuspal-
veluista.

Pesti-työmarkkinapäivä järjestettiin jo 20.
kerran Oulun yliopistolla 14.1.2009.

Pesti-päivät ovat kiinteä osa opiskelijoiden
työnhakuprosessia, jossa myös Pudasjärven

kaupunki oli nyt toista kertaa esillä.
Lisää tietoa Pesti-tapahtumasta löytyy

osoitteesta http://www.ttk.oulu.fi/pesti2009/

nostunut vain alueen tarjoa-
mista vapaa-ajan palveluis-
ta. Toinen puoli eli 33 henki-
löä oli kiinnostunut aluees-
tamme sekä työn, elämisen
ja harrastusmahdollisuuksi-
en vuoksi. Tästä voimme
varovaisesti päätellä, että
nuorten arvot ovat muuttu-
massa ja aiempi kasvukes-
kusten ihannointi on suunta-
utumassa toisenlaisten elä-
mänarvojen korostumiseen.
Tarkemmin vastauksiin voi
tutustua Työvarma-hank-
keen kotisivulla osoitteessa
http://pt.pudasjarvi.fi/pro-
jektit/tyovarma/ ajankoh-
taista osiossa.
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Tarja Väyrynen on ollut koululla keittäjänä vuodesta
2000. Keittolarakennuksessa ei ole hajuhaittaa, joten
Tarjan työt jatkuvat koululla.

Pärjänsuon koulun tulevai-
suus puhuttaa niin kyläläisiä
kuin koulunväkeä. Pitkään
koulua vaivanneen hajuon-
gelman vuoksi terveysviran-
omaisten lausunnon perus-
teella kaupunki päätti sulkea
helmikuun alusta niin sano-
tun luokkasiiven ja kuljettaa
3. - 6.-luokkalaiset oppilaat
keskustaan Lakarin koulul-
le.

Pärjänsuon koulutalo on
tehty 1956. Koulukomplek-
siin kuuluu kaksi rakennus-
ta: kaksikerroksinen päära-
kennus sekä matala siipira-
kennus. Päärakennuksessa
sijaitsee kaksi asuntoa, kou-
lun keittiö ja ruokasali, opet-
tajainhuone, liikuntasali
sekä esikoulu- ja erityisope-
tustilat. Kyseinen rakennus
on todettu terveeksi.

Sen sijaan matalassa luok-
kasiivessä, jossa sijaitsevat
luokkahuoneet sekä atk-
luokka, on ollut aistittavissa
jo vuosien ajan hajua, jota ei
ole pystytty korjauksin ja re-

montein poistamaan. Hajun
alkuperä on jäänyt arvoituk-
seksi.

Kolmanneksi suurin
alakoulu
Koulun johtajaopettaja Min-
na Nevanperä-Jokikokko
kertoi  Pärjänsuon alakoulun
olevan kolmanneksi suurin
alakoulu Pudasjärvellä. Täl-
lä hetkellä Pärjänsuon kou-
lupiiri on laaja ja alueella on
esikoulu- ja ala-asteikäisiä
kaikkiaan 57. Koululla on
neljä opettajaa ja keittäjä-sii-
vooja.

- Osa Pärjänsuon koulun
oppilaista on kuljetusoppi-
laita, joista kauimmaiset tu-
levat 22 kilometrin päästä,
1994 Pärjänsuolle opettajak-
si tullut Nevanperä-Jokikok-
ko kertoi.

 Koulun terveyshaittaon-
gelmaan on jouduttu etsi-
mään ratkaisua sillä tavalla,
että esikoululaiset, ykkös- ja
kakkosluokkalaiset saavat
jäädä käymään koulua Pär-

Pärjänsuolla puhutaan kouluasiasta
Pärjänsuon koulurakennuksen matala

luokkasiipi on suljettu hajuhaittojen vuoksi
helmikuun alussa, ja suurin osa koulun

oppilaista kuljetetaan keskustaan Lakarin
koululle. Oma koulu on kyläläisille hyvin tärkeä
opinahjo, jonka tiloja ovat kyläläiset tottuneet

käyttämään myös harrastustiloinaan.

Esiluokan opettaja Marjo Kinnunen luistelutunnilla esikoululaisten ja tet-harjoittelijan kanssa
koulun luistinkentällä. Taustalla olevan koulun oikea siipi on asetettu käyttökieltoon.

jänsuolle ja isommat oppi-
laat menevät opettajiensa
kanssa Lakarin koululle.

Välitunnin aikana opettajat kahvittelemassa opettajanhuoneessa. Vasemmalta eri-
tyisopettaja Raija Räihä, Marjo Kinnunen, Aira Siuruainen-Kalliola, Minna Nevan-
perä-Jokikokko ja Jaakko Manninen.

mitteli koulumuutoksen ai-
heuttavan hyvän ja toimivan
työ- ja kouluyhteisön hajoa-
mista ainakin toistaiseksi.

Oppilaat kertoivat huo-
manneensa, että luokkara-
kennuksessa on erikoinen
haju, josta joillekin oppilail-
le on tullut oireita.  Jotkut
haluaisivat jäädä entiselle
koululle, kuten nelosluokka-
laiset Kati Harju ja Linnea
Luokkanen, joita hieman
harmittaa pitenevät koulu-
matkat. Tutulle koululle jäi-
si myös kuudesluokkalainen
Reetta Seppälä.

Näin moni Jaakko Mannisen oppilaista on valmis lähtemään Lakarin koululle, jonne
myös heidän opettajansa siirtyy.

- Koska keittolarakennus
on todettu terveeksi, 1. - 2.-
luokkalaiset siirtyvät ruoka-
salista tehtävään luokkaan.
Luokalla on 15 oppilasta,
heidän opettajansa Nevan-
perä-Jokikokko selosti.

3. – 4. -luokilla on yhteen-
sä 20 oppilasta. Heitä opet-
tava Jaakko Manninen kertoi
toimineensa Pärjänsuon
koululla 8,5 vuotta. Hän on
tykännyt olla Pärjänsuon
koululla, ja hänellä ei ole ol-
lut mitään hajuhaitasta joh-
tuvia terveysongelmia.
Muutoksen myötä Mannisen
työmatka lyhenee, sillä hän
asuu Kurenalla.

5. - 6. luokkia opettava
Aira Siuruainen-Kalliola sa-
noi lähtevänsä siinä suhtees-
sa hyvillä mielin, että he pää-
sevät pois hajuongelmasta.

 - Olen ollut täällä seitse-
män vuotta ja viime vuonna
minulle puhkesi astma, Yli-
Livolla asuva opettaja Siuru-
ainen-Kalliola kertoi ja har-

 Monista oireista kärsinyt
Karoliina Holappa puoles-
taan sanoi tuntuvan muka-
valta, kun pääsee uuteen
kouluun.

Silmien kirvelystä kärsi-
neen Tuukka Luokkasen
mukaan Lakariin lähtemi-
nen on ihan jännä asia, kos-
ka siellä on mahdollisuus saa
uusia tuttavia. Anette Luok-
kanen, Anne Puhakka ja Jo-
hanna Luokkanen myös
odottavat jännittyneinä uu-
teen kouluun pääsemistä.
(rr)
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Pärjänsuolaiset toivovat lähiopetustilojen löytymistä
Merja ja Lauri Niskala toivovat koulutilojen järjesty-
mistä kylältä, ettei lasten tarvitsisi sekä koulun että
harrastusten vuoksi matkustaa monta kertaa päiväs-
sä kaupungin keskustaan.

Myydään hyväkuntoinen käsituellinen ministepperi.  Sivuttais-
suuntainen askellus. Mukana mittari joka mittaa ajan, askelmäärän
ja kalorit. H. 30,- puh. 040-5242545.

Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
650 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon ja Taivalkosken sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Pärjänsuon koululaisten
vanhemmat toivovat, että
koulutila-asia saataisiin jat-
kossa järjestettyä jotenkin
muuten kuin koulukuljetuk-
sella Lakariin. Osalle kylän
oppilaista kertyy koulumat-
kaa keskustaan reilusti yli 30
kilometriä. Oppilaiden kou-
lupäivä jatkuu ainakin noin
tunnilla kuljetuksen myötä.

Koulun johtokunta on
pohtinut kouluasiaa jo koko
viime syksyn ja etsinyt rat-
kaisuja koulutilojen järjestä-
miseksi omalle kylälle. Se on
käynyt neuvonpitoa kau-
pungin virkamiesten kanssa
muun muassa Suvannon
koulun käyttöön ottamisek-
si ja tehnyt esityksen uuden
koulun rakentamiseksi Sara-

kylän ja Pärjänsuon väli-
maastoon. Uusi koulu tulisi
siten palvelemaan kaupun-
gin pohjoiskylien yhteisenä
kouluna.

Ainakin näillä näkymin
3.- 6. luokan oppilaat kulje-
tetaan tämän kevätlukukau-
den ajan Lakariin. Kolmios-
sa asuvien Merja ja Lauri
Niskalan kolmannella luo-
kalla olevat kaksoset ovat
kuljetettavien joukossa.

Niskaloiden mukaansa
Lakariin suuntautuva pitkä
koulumatka ei ole varsin-
kaan pienten lasten kohdal-
la paras mahdollinen ratkai-
su.

- Jos ei muuta ratkaisua
jatkossa löydy kuin kuljettaa
kaikki oppilaat Lakariin, niin

emme laita poikaamme ensi
syksynä esikouluun ollen-
kaan, Merja Niskala sanoi
pontevasti.

Niskalan perheen mu-
kaan oman koululuokkasii-
ven poistuminen käytöstä
helmikuun alusta on tosi iso
menetys koko kylälle.

- Kyseisissä tiloissa ovat
toimineet kaikki kerhot, ku-
ten oppilaiden musiikkipii-
rit. Nyt me joudumme kul-
jettamaan lapsemme kerhoi-
hin keskustaan ja se on las-
tenkin kannalta tosi raskas-
ta kulkea reilun 30 kilomet-
rin pituinen matka monta
kertaa päivässä, Kolmiossa
asuvat Niskalat miettivät.
(rr)

PudasTPudasTPudasTPudasTPudasTorororororiiiii

Pasi Kummala tutkimas-
sa moottorin öljyvuotoa.
(Kuva Rauni Kummala)

Sarakylän suunnalta voivat
autoilijat etsiä käsiinsä Au-
tokorjaamo Pasi Kummala &
Kumpp. –nimisen korjaamo-
alan yrityksen, josta saa mo-
nenlaista palvelua. Yritys on
toiminut vuodesta 1981, jo-
ten yrittäjä Kummalalla on
vankka konepuolen koulu-
tus ja pitkä kokemus autojen
korjauksista ja remonteista.

Kummalan asiakaskunta
tulee pääasiassa noin 20 ki-
lometrin säteellä Sarajärvel-
tä, jossa korjaamoyritys si-
jaitsee. Autolijat käntyvät
Kummalan puoleen monis-
sa asioissa.

Kummalan korjaamo palvelee kaupungin pohjoislaidalla. Pitkien etäi-
syyksien kaupungissa on hyvä tietää mistä saa apua, jos auton kanssa
tulee ongelmia tai jos auto pitää huollattaa. Onneksi Pudasjärvellä on

useita asiansa osaavia yrityksiä, joista saa apua moneen autonvaivaan.

- Tavallisimpia asioita
ovat öljynvaihtaminen, vuo-
si- ja katsastushuollot, jarru-
palojen ja jakopään hihnan
vaihtaminen, renkaiden
vaihtaminen sekä hitsaus-
työt, Pasi Kummala kertoi
korjaamossa tekemistään ta-
vallisimmista töistä.

Kummalalta löytyy kone-
hallista lähes kaikki autojen
korjauksissa, remonteissa ja
huolloissa tarvittava väli-
neistö, kuten renkaiden
asennuskonekin. Myös nor-
maalit sähköviat hoituvat
kuntoon.

- Koska merkkiliikkeet

Kummalan korjaamo
palvelee pohjoislaidalla

ovat täältä aika kaukana joko
Oulussa tai Rovaniemellä,
on autoilijoiden kannalta
hyvä asia, että yrittäjä pys-
tyy palvelemaan autojen
huoltamisessakin, yrittäjä
tuumi.

Naisautoilijoiden määrä
on kasvamaan päin ja se nä-
kyy autokorjaamon asiakas-
kunnassa. Kummala kertoi
pyrkivänsä palvelemaan
kaikki asiakkaat mahdolli-
simman hyvin. (rr/)
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Runsas liikunta (hikoilu), laihdutus ja stressi lisäävät magnesiumin
tarvetta. Puutosoireina voi esiintyä mm. suonenvetoa, levottomien
jalkojen oireita, lieviä lihasvaivoja ja -kouristuksia, keskittymishäiriöitä,
hermostuneisuutta, väsymystä ja haluttomuutta.

 (14,20)

Diasporal
viiden tähden
magnesium
Tarjoushintaan:

 13,90
annospussit.

Puistotie 2 Pudasjärvi. P. (08) 822 001, 040 524 2545
www.luontais-pilvi.net

 Suomalaiset pk-yritykset ei-
vät kuitenkaan vielä hyö-
dynnä täysimääräisesti tieto-
tekniikkaa liiketoiminnas-
saan. Paineita pk-yrityksille
tietotekniikan hyödyntämi-
seksi tulee yhä enemmän
sekä yrityksen sisä- että ul-
kopuolelta. Erityisesti näitä
paineita luo verkottunut ta-
loutemme, joka toimiakseen
tehokkaasti tarvitsee teho-
kasta ja tarkkaa tiedon käsit-
telyä ja hyödyntämistä. Ky-
symyksessä on uusi tapa toi-
mia, jonka tekniikka mah-
dollistaa.

Matkailuyritys kehittää
liiketoimintaansa
sähköiseksi
Iso-Syötteen Matkailu Oy:n
palveluihin kuuluu mökki-
vuokraus, moottorikelkko-
jen vuokraus ja kelkkasafa-
rit, sekä erilaiset ohjelmapal-
velut esimerkiksi moottori-
urheiluun liittyen. Yrityksen
toimitusjohtaja Teija Sarajär-
vi hyödyntää tietotekniikkaa
liiketoiminnassaan. Yrityk-
sen liiketoimintaa on säh-
köistetty parin vuoden ajan.
Yrityksellä on nettisivut, jot-
ka on tehty yhteistyössä Poh-
jantähden kanssa. Sivuilla on
myös varausohjelma, jonka
kautta asiakkaat pääosin va-

raavat mökkinsä. Varausoh-
jelma on tehty tilausperiaat-
teella eli juuri Iso-Syötteen
Matkailu Oy:n tarpeita var-
ten, myös englanninkielise-
nä versiona.  Varausohjel-
maan tehdyt varaukset tule-
vat sähköpostin kautta yrit-
täjälle. Hyvin usein myös
lasku sekä muu informaatio
asiakkaalle menee myös säh-
köpostin kautta. Sähköpos-
tilla tulee myös tiedusteluja
mökeistä ja ohjelmapalve-
luista, joten sähköposti on
päivittäinen työväline yri-
tyksessä. Varausjärjestelmä
on lisännyt varauksia ja yh-
teydenottoja huomattavasti.
Suurin osa varauksista tulee
netin kautta. Sähköposti on
taas helppo ja nopea tapa
hoitaa varauksen “jatko” asi-
akkaan kanssa.

Toiminta kasvanut
voimakkaasti
Iso-Syötteen Matkailu Oy:n
kiireet ovat lisääntyneet ko-
tisivujen ja varausjärjestel-
män myötä. Yhteydenotot ja
varaukset ovat lisääntyneet
ja suurin osa varauksista tu-
lee netin kautta. Sähköposti
on päivittäinen työväline ja
helppo sekä nopea tapa vies-
tiä asiakkaan kanssa. Sähköi-
seen liiketoimintaan siirty-

misen kustannukset ovat
hyvinkin kohtuulliset verrat-
tuna sen etuihin. Varausoh-
jelma kustansi noin 1 500
euroa, pieni kannettava tie-
tokone ja nettimokkula noin
350 e. Kannettava tietokone
Internetyhteyksineen mah-
dollistaa toimiston siirtymi-
sen paikasta toiseen, toimi-
tusjohtajan kulkujen mukai-
sesti.

Tulevaisuus sähköistyy
- mistä oppia?
Iso-Syötteen Matkailu Oy
uskoo sähköiseen tulevai-
suuteen. Suunnitelmissa on
varausohjelman laajennuk-
set. Ohjelmaan lisätään oh-
jelmapalvelujen varausmah-
dollisuus ja sähköinen lasku-
tustoiminto. Myös venäjän-
kielinen versio on tulossa.

Teija Sarajärvi hakee lisä-
oppia sähköiseen liiketoi-
mintaan muun muassa hyö-
dyntämällä Kehittämiskes-
kus Pohjantähden “Kohti
sähköistä liiketoimintaa” -
hankkeen koulutuksia ja
konsultointimahdollisuuk-
sia. Hanke ohjaa ja kouluttaa
Pudasjärven yrityksiä, yhtei-
söjä ja yksityisiä henkilöitä.
Tämän talven ja kevään kou-
lutuskalenterissa on tarjolla
esimerkiksi A-ajokortin mo-
duuleita, Netti myynnin ja
markkinoinnin apuna, Yri-
tyksen kotisivut, Sähköinen
taloushallinto ja Sähköinen
viestintä.

Sari Ojala

Pienikin yritys hyötyy
tietotekniikasta

MAINOSTELINEITÄ

• PIENIÄ JA SUURIA
• USEITA ERI VÄREJÄ
• MUOVITASKUJA

POHJOIS-SUOMEN
JÄLLEENMYYJÄ

Haarasuontie 12 Oulu
Puh. 040-720 9264
www.makelin.net

Myös leikkaus, pakkaus ja purkitus
KYLMÄ- JA LÄMMINSAVUSTUKSEEN

Otetaan lihoja vastaan

Puh. 0400 120 891, 0400 515 737
PUDASJÄRVEN SAPARO

Taipaleenharju

OTETAAN LIHOJA KYLMÄSAVUSTUKSEEN
HELMIKUUN LOPPUUN ASTI

Sähköinen liiketoiminta
on tieto- ja viestintätek-
niikan hyödyntämistä lii-
ketoiminnassa. Se voi
olla organisaation sisäis-
tä, organisaation ja asiak-
kaiden välistä, organi-
saation ja kumppaneiden
välistä tai organisaation
ja viranomaisten välistä.
Sähköiseen liiketoimin-
taan voivat kuulua seu-
raavat asiat: yrityksen
kotisivut, kaupankäynti,
laskutus, palkanmaksu,
asiointi viranomaisten
kanssa, asiakirjojen hal-
linta, toimitusten ja ma-
teriaalin hallinta sekä
mainonta ja markkinoin-
ti. Hankkeen kotisivut ja
koulutuskalenteri löyty-
vät osoitteesta http://
pt.pudasjarvi.fi/projek-
tit/kosli/.

Lisätietoa hankkeen
toimista antavat projekti-
päällikkö Sari Ojala ja
projektityöntekijä Jenny
Kangas.

“Sähköinen
liiketoiminta”

tarkoittaa?

Kuvassa Teija Sarajärvi ja Jenny Kangas sähköisen liiketoiminnan probleemien
parissa.

Tietotekniikka on tehokas apuväline yrityksen
jokapäiväisten toimintojen pyörittämiseen sekä
liiketoiminnan kehittämiseen. Tietotekniikka ja

laajemmin tieto- ja viestintäteknologia voi
vaikuttaa merkittävästi yritysten kilpailukykyyn.

Mitä

Teen kotikäyntejä Pudasjärvellä
Hieroja Leena Lukkari

Puh. 045 7840 4346

Huom ! Lahjakortit

• Klassista hierontaa
• Intialaista päähierontaa

Kalevala -korut
Kihlat

Seinäkellojen huolto

Asiakkaiden kesken arvomme 11.7.2009
aikana lahjakortin, arvo 100 euroa!

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084

Kiinteistöhuolto
Riekki Oy

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

Päivystys 24h 0400 687234
Puh. J.R 040-5353247 T.R 040-9634830

Sähköposti j.riekki@khriekki.fi

P. (08) 834 603
0400 361 886

METSÄPESÄLÄ OY
SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA


