
1nro 6 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

ma - pe ma - pe ma - pe
myös kesällä ma - pe myös kesällä

6:30 9:00 Pudasjärvi 15:00 16:00
7:50 10:15 Oulu 13:30 14:40
T T OYS
T Lentoasema

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI nro 6-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 18.3.2009

2009

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

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!

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.

Kevätkauden toteutuneisiin töihin
suunnittelu ilmaiseksi.

PUDAS RAK-SA

Nyt auttaa myös valtio remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista

max  6000,00 euroa/talous. Oletko esiintymiskykyinen, 18-25-vuotias?
Tehtävänäsi on edustaa Pudasjärveä ja

esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa.

Jos uskot viihtyväsi
Pudasjärvi-tytön tehtävissä, lähetä kuvasi ja
vapaamuotoinen hakemus 9.4.09 mennessä

info@pudasjarvenkangasapaja.com
tai Aija Taipale 93140 Kipinä

Sinustako Pudasjärvi-tyttö?

Pudasjärvi-tyttö valitaan toukokuussa
Hyvän Olon Messuilla 9.5.2009

Lisätietoja Aija Taipale 040-963 9438
tai Aila Helve 0400-689 870

Järjestää LC Pudasjärvi / Hilimat

To 19.3. Gynekologi Liisa Karinen (täysi)
Ma 23.3. Ortopedi Tapani Linna
Ti 7.4. ja Ti 28.4. Yleislääketieteen

erikoislääkäri Jarkko Huusko

Bussivuorot Pudasjärveltä Ouluun:

T= ajetaan tarvittaessa
Lisätietoja aikatauluista:
puh. (08) 822 052, www.nevakivi.fi

Mökkimajoitusta

Puolangantie 3389, 93350 JAURAKKAJÄRVI

Kaikki saman katon alta

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

Tarvikemyynti • Huolto • Urakointi
Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi

Alpo Siekkinen 040 350 8905
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Puh. 040-504 9541

ESKOLAN LOMAMAJAT
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281

Ilmoitusmarkkinointi:
Pauli Tiiro
045 110 9012

Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585

Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/
Eila Lahtinen

Painopaikka:
Suomalainen
Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 6/2009-lehti 6/2009-lehti 6/2009-lehti 6/2009-lehti 6/2009

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 /08) 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
8.4.2009 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
PYDÄHDYTÄÄN HETKEKSI

Korpisen kylä on yksi Pu-
dasjärven syrjäkylistä, jonka
asukkaat ovat olleet jo pit-
kään kauppa-autopalvelujen
varassa.

Viimeisin kyläkauppa
sulki siellä ovensa 1977.
Kauppa-autojen aikakausi
alkoi Korpisella reilut 30
vuotta sitten. Yhteen aikaan
Korpisella kävi sekä Raja-
maan että Kosamon kauppa-
auto - molemmat kaksi ker-
taa viikossa. 1970-luvun
puolelle kylällä oli vielä toi-

minnassa kaksi kyläkaup-
paa, mutta molemmat lopet-
tivat toimintansa. Villelän
talossa ollut osuuskaupan
sivumyymälä lopetti toimin-
tansa viimeiseksi 1977. Sa-
moihin aikoihin liikennöin-
nin aloittanut osuuskaupan
myymäläauto on jatkanut
näihin päiviin.

Kauppa-autopalvelujen
lopettamisen syyksi on asi-
akkaille kerrottu autojen las-
tauslaiturin puuttuminen
valmistuvasta S-marketista.

S-market lopettamassa
kauppa-autopalvelut

Pudasjärven uuden S-marketin valmistumisen
myötä loppuvat liikkeen kauppa-autopalvelut

kokonaan. Viimeisin tieto on, että kolme kauppa-
autoa ei jatka enää toukokuun jälkeen.

Uusi linja Joukokylän
kaupalta?
Korpisen kyläläiset ovat ot-
taneet S-marketin kauppa-
auton lopettamistiedon vas-
taan osittain tyrmistyneenä.
Varsinkin autottomat talou-
det ovat nyt uuden ongel-
man edessä, sillä lähimmät
ruokakaupat ovat reilun 20
kilometrin päässä Puhoksel-
la ja Joukokylässä.

- Hankaluuksia tulee sel-
laisten ruokatavaroiden, ku-
ten vaikkapa maidon kans-
sa, jotka eivät säily useita
päiviä. Ongelma korostuu
varsinkin kesäaikaan, kaup-
pa-autolla ruokaostoksia
tehneet Annikki Alatalo ja
Liisa Putula kertoivat.

Siivikossa yksin asuva
Maija Turunen on ollut va-
kituinen kauppa-autopalve-
lujen käyttäjä vuosien ajan.
Turunen on täysin sokea.
Hän on tottunut asioimaan
kauppa-autossa, jossa kuljet-
tajana ollut Kauko Ervasti
palveli häntä tottuneesti.

- Kyllähän se auton kul-
kemisen loppuminen tuottaa
ongelmia varsinkin niille,
joilla ei ole omaa autoa käy-
tössään, Turunen sanoi har-
missaan.

Korpelaiset ovat soitelleet
jo Joukokylän kyläkaupan
yrittäjille kauppa-autotoi-
minnan ulottamiseksi naa-
purikaupungin laitamille.
Kyläläisille jaetun tiedotteen
mukaan Joukokylän kylä-
kauppa on kiinnostunut
kauppa-autopalvelujen ulot-
tamista Korpisen kylälle. (rr)

Täysin sokea Maija Turunen kävi tottuneesti asioimas-
sa kauppa-autolla, häntä palvelemassa Kauko Ervasti.

Jaakkolan pihalle pysäköivässä kauppa-autossa käy usean talon väkeä, joita Mika
Niemi oli viime viikolla palvelemassa.

Elämme maassamme ja maailmassa epävarmaa aikaa,ja
me ihmisetkin ajattelemme tänään tätä, huomenna
tuota.Onko tässä ajassa mitään varmaa? ON, ja se on Raa-
mattu, Jumalan Sana.Hengellisistäkin asioista käsityksem-
me saattaan muuttua, mutta silti ainoastaan, mitä Raa-
mattu sanoo pitäisi olla merkitystä. Ja mitä enemmän tun-
nemme Raamattua, myös opimme tuntemaan Jumalaa ja
Jeesusta.

Pienoisevankeliumi kertoo Raamatun keskeisimmän
sanoman Joh.3:16. Eli Jumala rakasti niin maailmaa, että
hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään joka Häneen
uskoo hukkuisi, vaan hänellä on iankaikkinen elämä.-Jos-
kus kuulee sanonnan, että jokainen tulee uskollaan autu-
aaksi, mutta tuo ajatus ei ole Raamatusta, vaan luulojen
kirjasta.

Apt.17:26-30 puhuu miksi olemme täällä,mikä on elä-
män tarkoitus, muukin kuin syödä , nukkua tehdä työtä,ja
kuolla. Ei ,elämä on annettu, että me etsisimme Jumalaa,
Jeesuksen kautta, tekesimme parannusta, ja pääsisimme
kokemaan iloa ja vapautta, ja varmuutta että on Jeesuk-
sen oma ja vaikka maailma ympärillä kaatuisi, niin Isä
hoitaa ja auttaa.

Muistan kuinka nuorena arkana ja epävarmana jätin
elämän Jeesuksen käsiin, en tiennyt minne tie vie, ja vaik-
ka elämässä on ollut niin monet myrskyt,niin kiitollisuus
täyttää mielen ja että Jumala on ollut todella uskollinen,
ja sanojensa takana, ja halu vain on että kumpa vain voi-
sin osaltani tehdä sen mitä Jumala minulta odottaa, ja kyl-
kiäisenä olen saanut nähdä paljon eri maita ja kulttuurei-
ta, ja täytyy sanoa että ihmiset ovat kaikkialla samanlai-
sia, miettivät elämän peruskysymyksiä, ja vaikka on muita
vieraita jumalia, niin sydän vain huutaa tyhjyyttä, siellä
on sellainen Jeesuksen kokoinen tyhjiö.

Laulussa sanotaan ihanasti: Nosta katsees ylös etsi elon
Herraa, Hän sun etees avaa lähteet ihanat Pyydä juodak-
sesi vettä elon virran, siitä sielus jano tyydytyksen saa.

Siunattua Pääsiäisen odotusta!
Tuula Suomi

Lauantaina 14.3 juhlittiin Ry-
tinkisalmella Jennin synty-
mäpäiviä, suuren suvun ja
ystävien kesken.

Jenni ja Pentti Säkkiselle
syntyi 5 lasta, nyt heillä on
10 lastenlasta ja 9 lastenlas-
tenlasta Pentti-puoliso on
Helmikodissa. Jennin ystä-

Jenni Säkkinen 85v
vät muistelee että 1966  oli-
vat Vaasan juhannuskon-
frenssissa Jennin elämään
tuli siellä täyskäännös, kun
hän siellä jätti elämänsä
Jeesukselle.Jenni ei tee nu-
meroa itsestään, mutta Jee-
suksesta hän tahtoo pitää
kiinni loppuun asti.(ts)

Jenni Säkkistä muistivat 85-vuotispäivänä suuri ystä-
vä- ja sukulaisjoukko.

Su 22.3. klo 13
Pudasjärven palvelutalolla

Kauppatie 25

Yhteislaulutilaisuus

Järj.Hell.srk
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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

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULULIIKENNEKOULULIIKENNEKOULULIIKENNEKOULULIIKENNEKOULU
KYYTIPOJKYYTIPOJKYYTIPOJKYYTIPOJKYYTIPOJAAAAATTTTT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

Uudet autokoulukurssit
alkavat 23.3. klo 17.00.

PALVELEMME MAANRAKENNUSTÖISSÄ
- maansiirtokuljetukset,
  myös kokonaisurakat
- sora-, hiekka-, murske- ja
  ruokamultatoimitukset

Pohjoispuolentie 354
93277 Iinattijärvi
puh. (08) 833 653
Veijo Niemelä 0400 302 907,
Keijo Niemelä 040 511 9195

MAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRTTTTTOLIIKE OLIIKE OLIIKE OLIIKE OLIIKE VVVVV..... J J J J JA K.A K.A K.A K.A K. NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ

• KODIN REMONTIT,
pesuhuoneet, saunat,
sisustusremontit, ym.

• UUDISRAKENNUKSET
• KUNTOTARKASTUKSET
• TYÖNJOHTO, VALVONTA

Puh. 0400 294640

Hyödynnä nyt kotitalousvähennys vero-
tuksessa max.6000 euroa työnosuu-
desta!

93100 Pudasjärvi

• kaivinkonetyöt
• maansiirtotyöt
• maa-ainestoimitukset
• ym. alan työt

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

Puh. 0400 374 259, Fax (08) 838 237
j.sarkela@luukku.com

Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Vinosaparo vei kultaharkon  Panuman juhlakisoissa

Emmi Vähäkuopus poro-
kisapokaaleineen.

Porokisoissa kuskien pitää olla kovakuntoista. Janne Vähäkuopus ja Jussi Or-
jasniemi ajoivat Paumalla parikymmentä lähtöä. (Kuvat: Siiri Oinas-Panuma)

Kimmo Tornbergin omista-
ma ja Jussi Orjasniemen oh-
jastama Vinosaparo Oivan-
gin paliskunnasta oli nopein
Panumalla sunnuntaina aje-
tuissa poroajoissa. Vinosa-
paro vei voitollaan kisan
pääpalkinnon kultaharkon
Kuusamoon.

Tämän vuotiset Panuman
poroajot ajettiin tavanomais-
ta juhlavammissa merkeissä.
Ne olivat osa Pudasjärven

370 v. juhlavuoden tapahtu-
mia. Kisan avasi kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila.
Juhlatilaisuudessa muistet-
tiin myös kylän kolmea so-
taveteraania: Tauno Jussilaa,
Lauri Oinas-Panumaa ja Kal-
le Haapakoskea.

Panuma on vanha poro-
kylä, jossa on asuttu yhtäjak-
soisesti koko Pudasjärven
historian ajan. Porokisoja on
järjestetty kylällä yli 30 vuo-
den ajan.

Panuma poroajojen kuu-
man, sekä yleisen sarjan tu-
lokset löytyvät netistä sivul-
ta: www.panuma.fi.

Teen kotikäyntejä Pudasjärvellä
Hieroja Leena Lukkari

Puh. 045 7840 4346

Huom ! Lahjakortit

• Klassista hierontaa
• Intialaista päähierontaa

PUDASJÄRVEN
TURVAPALVELU KY

puh. 020 834 6310
turvapalvelu@netti.fi

- kiinteistöjen vartiointipalvelut-
- hälytysajo ja hälytyskeskuspalvelut
- rahanhuolto tehtävät

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

Hyvän Olon Messut Pudasjärven
liikuntahallilla 9.5.2009
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Kun ajelee Jongun kylän
läpi, erehtyy helposti ajatte-
lemaan, että kylä on hiljai-
nen ja vähäväkinen. “Pää-
tien” varressa taloja näkyy
vain siellä täällä.

- Väki asustaa pääsääntöi-
sesti komeimmilla näköala-
paikoilla, Jongun järven ja
Korpijoen rantamilla. Sinne

johtavat kapeat pistotiet,
kertoo kyläyhdistyksen pu-
heenjohtajana toimiva Ella
Viljamaa.

Vakituisia asukkaita ky-
lällä on vajaa 300, joista lä-
hes kolmasosa on lapsia ja
nuoria. Kesäisin mökkiläis-
ten myötä väkimäärä mo-
ninkertaistuu.

Jongun kylällä toimii vireä kyläyhdistys Tämän sivun jutut ovat koonneet
Jongun kyläläiset.  Poikkeukselli-
sesti jutuissa  ei ole tekijän nimeä.

Jongun kylän asutus on levittäytynyt laajalle, koska Pudasjärven suurin
järvi, Jonku halkoo alueen. Kylän alueeseen katsotaan kuuluvaksi

Länsiranta, Ruottisenharju, Jaalanka, Paukkerinharju, Pelttari ja Jonku.
Tältä alueelta kokoontuvat myös koululaiset Paukkerinharjun koululle.

Silmää hivelevän kauniin Korpijoen var-
ressa on kauniita asuinpaikkoja. Joki-
maisema on upea kaikkina vuodenai-
koina.

Palveluiden toivotaan
säilyvän kylällä
Kylän palveluihin ollaan
pääsääntöisesti tyytyväisiä.
Vain teiden kunto herättää
keskusteluissa närää.

Kylällä ei ole kauppaa,
mutta kauppa-autot kiertä-
vät kylää neljänä päivänä
viikossa. Kiva piristys arjes-
sa on kolmen viikon välein
kodeissa piipahtava kirjasto-
auto.

- Kyläkoulu palvelee kai-
kenikäisiä. Tietysti tärkeintä
on, että lasten koulumatkat
ovat kohtuulliset, mutta
koulu on muillekin merki-
tyksellinen. Meidän koulul-
la on kerhotoimintaa niin
perheen pienimmille kuin
eläkeläisillekin, kertoo Ella.

Toimintaa
kaikenikäisille
Toimintaa kylältä löytyy kii-
tettävästi. Jongun alueen ky-
läyhdistys on viime vuosina
talkoillut kovasti rakentaen
mm. odotuskatokset ja pu-
kusuojan. Kyläläiset ovat
myös uudistaneet Paukke-
rinharjun koulun urheilu-
kentät. Ahkeran talkoilun
lomassa kyläläiset kokoon-
tuvat yhteen mm. erilaisten
ulkoilutapahtumien mer-
keissä.

Toisinaan on poltettu
pääsiäiskokkoa ja hiihdetty
ympäri Jonkua. Kalakisat
ovat muodostumassa perin-
teeksi, toteaa Ella.

- Seuraava tapahtumam-
me on yhdessä Jongun alu-
een osakaskunnan kanssa
järjestettävä talvikalastus ja
–urheilupäivä Jongun järvel-
lä lauantaina 28. maaliskuu-

Nokipannukahvit keitetään kaikissa kyläyhdistyksen ul-
koilutapahtumissa.

ta, kertoo Ella ja toivottaa
muutkin kuin kyläläiset sy-
dämellisesti tervetulleiksi ta-
pahtumaan.

- Tänne on jokainen terve-
tullut toki pitemmäksikin

Kyläkoululla riittää vipinää pakkaspäivinäkin.

aikaa, jutustelee Ella hymys-
sä suin ja viittaa siihen, että
kylällä on myynnissä tontte-
ja maaseudulla asumisesta
kiinnostuneille.

Honkavaarasta koulutaipaleelle
lähtijöitä tulevaisuudessakin
Seitsemäsluokkalainen Miia
Vesteri nousee Jaalangan
Honkavaarassa koulutaksin
kyytiin aamuisin kello 7.45.
Matka jatkuu bussilla kohti
Rimminkangasta. Koululle
Miia saapuu vähän ennen
yhdeksää, jolloin koulumat-
ka on venähtänyt tunnin ja
vartin mittaiseksi.
Vielä syyslukukaudella Mii-
an koulu loppui perjantaisin
ennen puolta päivää. Bussin

Kokemus osoittaa, että
laajassa pitäjässä on vaikea
hahmottaa etäisyyksiä. Ei ole
ihme, vaikkei isossa koulus-
sa tiedettäisikään jokaisen
koululaisen kulkemaa kou-
lureittiä tarkalleen.

-Tärkeintä on, että epä-
kohtaan puututtiin, kun asia
nostettiin esille, kiittelee
Arto.
Miia ei ole Honkavaarassa
ainoa koululainen. Hänen li-
säkseen koulua käyvät kah-

deksasluokkalainen Valtteri
ja neljäsluokkalainen Marel-
le, jonka koulumatka Pauk-
kerinharjun koululle kestää
noin vartin. Ensi vuonna
koulutaipaleensa aloittaa
Mirella. Vuoden vanha Vee-
ti-poika odottelee kouluun
lähtöä vielä tovin.

Arto kertoo kuulleensa,
että kaupunginhallitus tullee
esittämään usean kyläkou-
lun lakkauttamista. On mah-
dollista, että myös Paukke-

Vesterin perhettä: Kuvassa vasemmalta lukien Miia,
Marelle, Hellen-äiti, Arto-isä sylissään Veeti, etualal-
la Mirella.

rinharjun koulun lakkautus-
päätös tehdään tämän ke-
vään aikana. Lakkautuspää-
tös merkitsisi sitä, että myös
Honkavaaran alakoululaiset
kuljetettaisiin kouluun kes-
kustaajamaan. Isä-Artoa aja-
tus huolestuttaa.

Kun suurin osa matkasta
kuljetaan huonokuntoisia
sorateitä pitkin ja matkalla
pysähdytään toistakymmen-
tä kertaa, yhteen suuntaa
käytetty matka-aika on vai-
kea saada normaalikelillä-
kään pysymään kohtuudes-
sa. Lisäksi valtaosa kyydeis-
tä ajetaan kelirikkokaudella,
jolloin optimaalisiin kulje-
tusaikoihin ei voida päästä,
listaa Arto kuljetukseen liit-
tyviä ongelmia.

Miia –tyttö pitää koulu-
matkan kulkemista rasitta-
vana.

Miten asian kokee pieni
alakoululainen, joka ei vält-
tämättä osaa valittaa asiasta,
Miia pohtii.

Onneksi kuljetusvastaava
on ymmärtäväinen asioiden
suhteen. Hän on myöntänyt
suoraan, että meidän lasten
kohdalla kuljetusjärjestelyt
tuottavat suuria ongelmia,
kertoo Arto.
Arto on ollut aktiivisesti yh-
teydessä kaupungin päättä-
jiin. Hän toivoo, ettei koulu-
verkkoasioita valmisteltaisi
salassa vaan että niistä pääs-
täisiin keskustelemaan avoi-
mesti.

Meillä ei ole lähikoulua.
On eri asia, jos koulu lakkaa

sellaiselta kylältä, josta siir-
tyminen toiselle koululle
kestää vain kymmenisen
minuuttia. Meillä koululai-
sille lisämatkaa tulisi noin
tunnin verran aamuin illoin,
päivittelee Arto ja penää
päättäjiltä inhimillisyyttä.

Laki sanoo, että lapsen
koulumatkan on oltava mah-
dollisimman lyhyt. Ei ole oi-
kein, että tuijotetaan vain
suurimpia sallittuja kuljetus-

“Alakoululaisten
kuljetus Kurenalle

tuottaisi ongelmia.”

“Laki asettaa
koulumatkan pituudelle

rajoituksensa.”

Alle 13 –vuotiaan koulu-
laisen koulumatkat odotuk-
sineen saavat kestää lain
mukaan 2,5 tuntia vuoro-
kaudessa, tietää Arto.

Lain sallimissa rajoissa on
vaikeaa ja kallista järjestää
etenkin pikkuoppilaiden
kyyditys, sillä alakoululaisia
asuu vielä useamman tien
varressa kuin yläkoululaisia.

Jos alakoululaiset kuska-
taan Kurenalle, meidän las-
temme koulumatkan koko-
naispituus on pahimmillaan
noin 60 kilometriä yhteen
suuntaan, sillä lapset joutu-
vat käymään koulukaverei-
densa kotona. Kuka meistä
aikuisista suostuisi keskus-
taan mennessä koukkaa-
maan jokaisen syrjäisimmän
talon kautta? huokaa Arto.

lähtöä täytyi odotella alkuun
klo 15 saakka. Ennen kuin
Miia oli kotona, hän oli käyt-
tänyt kyyteihin odotuksi-
neen noin viisi ja puoli tun-
tia.

Kun Arto-isä kuuli, että
laki asettaa yläkoululaisten-
kin koulumatkojen pituudel-
le rajansa, hän soitti pika-
puoliin kaupunginjohtajalle,
joka ohjasi hänet koulukul-
jetusvastaavan puheille. Jou-
lun jälkeen bussiaikataulua
muutettiinkin niin, että päi-
vittäinen koulumatka tait-
tuu odotuksineen lain puit-
teissa eli alle kolmessa tun-
nissa.

“Jongun alueella
tarvitaan oma koulu

tulevaisuudessakin.”

aikoja. Tulee sellainen tunne,
että vain eurot merkitsevät.
Lasten hyvinvointi ei saa jää-
dä taustalle, Arto muistut-
taa.

Kotia ei voi jättää vaikka
koulumatkat pitenisivätkin.
Artolla on navetassa 45 –päi-
nen lypsykarja.

Elanto tulee navetasta.
Sitä ei voi Kurenalle ottaa
mukaansa, vaikka lasten
koulumatkat pitenisivätkin
uhkakuvan mukaisesti. To-
sin ei täältä tee mieli lähteä
muutenkaan. Täällä on hyvä
asua!
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Muuttobuumi Jongulle alkoi parisen vuotta sitten.
Vanhoille tiloille tuli uusia asukkaita ja uusia taloja
alettiin rakentaa. Tänä aikana kylälle on muuttanut
ainakin seitsemän perhettä, joista osa on tullut
ulkopaikkakunnilta. Muuttajien ikä vaihtelee vau-
vasta vaariin, mutta erityisesti kyläläisiä on ilah-
duttanut se, että muuttajien mukana kylälle on tul-
lut peräti 14 alle 12 –vuotiasta lasta.

Väki muuttaa Jongulle
Kyselimme muutamilta Jon-
gun alueelle hiljattain muut-
taneilta seuraavat kysymyk-
set:
1. Milloin ja mistä muutitte
Jongun kylälle?
2. Mitkä seikat vaikuttivat
muuttopäätökseenne?

Raili ja Aarne Sutinen,
5 aikuista lasta
1. Muutimme lokakuussa
2007 Askan kylästä, Puolan-
galta.
2. Entinen yritys myytiin
pois. Piti katella uusi asun-
to. Paikka sattui olemaan
netissä myynnissä. Paikka
osoittautui sellaiseksi, että
pystyy hyvin pitämään koi-
raa. Myös pojan koulupaik-
ka on kohtuuetäisyydellä.
Myös metsästysmahdolli-
suudet ovat hyvät.

3. Yllättävän paljon tekemis-
tä ja töitä on riittänyt. Luon-
to tarjoaa liikkumismahdol-
lisuuksia. Ihan hyvin on
viihdytty.
4. Täällä on kohtalaisen hy-
vät palvelut, koulu, linja-au-
toyhteys, kauppa-auto, kir-
jastoauto. Myös kyläilypaik-
koja on löytynyt.
5. Koulu saisi säilyä, sillä se
on tärkeä kokoontumispaik-
ka. Kunnon latureittiä kaiva-
taan. Myös tien kunto saisi
olla parempi.

Hellen Vesteri,
1 aikuinen lapsi, 2 kou-
lulaista ja 2 alle koulu-
ikäistä lasta
1. Haapajärveltä joulukuus-
sa 2006.
2. Löysin miehen ja miehen
työ oli täällä. Myös itselle
löytyi täältä työ ja lapsille lä-
hikoulu.
3. Oikein hyvin. Tämä on
erinomainen paikka.

4. Rauhallisuus ja luonto.
Minusta ei ole kerrostalossa
asujaksi. Täällä on myös
hyvä tukiverkosto. Ei tarvit-
se olla yksin lasten kanssa,
kun on paljon miehen sukua
ympärillä.
5. Toivon, että lasten kerho-
toiminta ja koulu säilyisivät.
Tien kunnossapitoa olisi
syytä parantaa. Täällä ei tar-
vita juoksuhautoja.

Hellen Vesteri nuorim-
maisensa Veeti-pojan
kanssa.

Marja-Kaisa ja Jouni
Pesälä, 2 alle koulu-
ikäistä lasta
1. Muutimme Jongulle viime
elokuussa Kurenalta.
2. Halusimme lapsille rau-
hallisen kasvuympäristön,
sukulaisia ja tuttavia asuu
täällä ja lisäksi Jounin työ-
paikan halli sijaitsee uuden
kodin naapurissa.

3. Olemme viihtyneet hyvin
ja viihdymme varmasti vie-
lä paremmin rakennusajan
jälkeen uudessa kodissa.
4. Paukkerinharjun kentällä
riittää aina pelaajia ja täällä
on hyvät ulkoilu- ja metsäs-
tysmahdollisuudet.
5. Toivomme, että kylällä
säilyy koulu ja että myymä-
läauto sekä kirjastoauto kul-
kevat entiseen tapaan.

 Pesälän perhe. Marja-Kaisa sylissään Severi ja Jou-
ni sylissään Eevertti.

Paula Nyman tyttöjensä kanssa, sylissä Maiju-vauva,
vieressä Johanna sylissään Emma ja oikealla Henna.

Paula ja Tauno Nyman,
2 alakoululaista ja 2
alle kouluikäistä lasta
1. Muutimme kesällä 2007
Pintamolta.
2. Ostimme Paulan kotitalon.
Halusimme tulla tuttuihin
maisemiin.
3. Olemme viihtyneet täällä
hyvin. Muuttoa ei ole tarvin-

nut katua.
4. Koulu on lähellä ja sen vie-
ressä on tytöillä hyvät mah-
dollisuudet luistella näin tal-
visin. Asuminen veden lä-
hellä. Lasten kasvuympäris-
tö on turvallinen.
5. Koulun säilyminen omal-
la kylällä on tärkein ja suu-
rin toive!

3. Miten olette viihtyneet
Jongun kylällä?
4. Mitä hyviä asioita Jongun
kylällä asumisessa on?
5. Mitä toiveita teillä on ky-
län tulevaisuuden osalta?
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Määräaikaista 
kaikki on vain
Juuri nyt on hyvä hetki vaihtaa 

sähkösopimuksesi Energiapolarin 

määräaikaiseen Polar Takuu – sähkö-

sopimukseen. Hinta on heilahtanut 

eduksesi ja kun teet tasahintaisen 

sopimuksen nyt, on sähkösi takuu-

varmasti edullista seuraavat 24 

kuukautta. Jotkut asiat elämässä 

on hyvä ottaa määräaikaisena.

S-Etukortilla Bonusta 
kaikkialle Suomeen.

Tutustu koko tuoteperheeseen ja tee sopimus osoit-
teessa www.energiapolar.fi. Liity samalla postituslistal-
lemme ja osallistut lahjakorttien arvontoihin (jokaisessa 
arvotaan 500 euron lahjakortti S-ryhmän myymälöihin). 
Arvonnat suoritetaan 31.3.2009, 30.6.2009, 30.9.2009 
ja 31.12.2009.

www.energiapolar.fi

Kirjailija Mari Mörö vierailee
kirjastossa to 19.3 klo 18 al-
kaen. Aikaisemmin samana
päivänä hän vierailee Ku-
renalan koululla ja Rimmin-
kankaalla. Kirjailija kiertää
Koillismaalla koko viikon,
Pudasjärvelle hän tulee Kuu-
samon, Posion ja Taivalkos-
ken kautta.

Mari Mörö on kirjoittanut

Kirjailijavierailu kirjastossa

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin kokoama näytte-
ly koostuu kuudesta taulusta: 1. Suo ei ole mitään jouto-
maata, 2. vaan monipuolinen ekosysteemipalvelija: 3. hiili-
varasto ja –nielu, 4. virtausten säätelijä,  5. luonnon antimi-
en runsaudensarvi ja  6. monimuotoisen supisuomalaisen
alkuperäisluonnon ylläpitäjä.

Näyttelyllään luonnonsuojelupiiri haluaa julkistaa suo-
luonnon uhanalaisuutta. Näyttelyssä huomion saavat tur-
peenkaivuun uhkaamat luonnontilaiset Muhoksen Kivisuo,
Ylikiimingin Värkkisuo, Kärsämäen Rimpineva ja Savine-
va, Pyhännän Kuohunneva, Haapaveden Isoneva ja Sievin
Ylä-Säilynneva.

Suonäyttely on osa luonnonsuojeluliiton 70-vuotisjuhla-
vuoden toimintaa. Sen kokosi Pohjois-Pohjanmaan luonnon-
suojelupiirin työryhmä: Mauri Huhtala, Hannu Karvonen,
Juha Ollila, Esko Saari, Saara Salmela ja Merja Ylönen. Suo-
luontoa ovat kuvanneet Juha Ollila (Kivisuo, Värkkisuo, Poi-
kainlammit-Karhusuo ja Tyräsuo) ja Mauri Huhtala (Ison-
eva, Kuohunneva, Rimpineva, Savineva ja Ylä-Säilynneva).
Lisätiedot: Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin alue-
päällikkö Merja Ylönen, 044-929 0550, Pudasjärven luonnon-
suojeluyhdistys ry:n pj Pirkko-Liisa Luhta 0400-293023.

Ei mitään joutomaata
esillä Pudasjärven kirjastossa maaliskuun loppuun saakka

suonäyttely

Tänä vuonna Hyvän Olon
Messut pidetään 9. touko-
kuuta Pudasjärven liikunta-
hallilla. Messutapahtuman
järjestää LC Pudasjärvi/Hi-
limat. Messuilla on nähtävä-
nä erilaisia hyvään oloon liit-
tyviä asioita. Ohjelmassa on
muun muassa Pudasjärvi-
tytön valinta. Tytöt esiinty-
vät messuilla muotinäytök-
sessä.

Messuesiintyjänä on pu-
dasjärveläislähtöinen laulaja
Tiina Pitkänen. Messuilla
myydään myös arpoja ja pal-
kintoina on liikuntaan ja hy-
vään oloon liittyviä tavaroi-
ta. Messuilla nähdään myös
liikuntaesitys. Professori
Lauri Nuutinen esitelmöi ai-
heesta “Uusi uljas tervey-
denhuolto”. Messulehti oh-
jelmineen ilmestyy 6.5.2009.

Hyvän Olon Messut Pudasjärvellä
Kuvassa viimevuoden Hy-
vän Olon messuväkeä

sekä aikuisille että lapsille.
Vuonna 2008 häneltä ilmes-
tyivät aikuistenkirjat: Par-
haat päiväni pihalla ja Paik-
kaa ja mieltä. Lapsille hän on
kirjoittanut muun muassa
runokirjat: Äkkihäly ja He-
lokki ja hiirenvirna, nuorille
Kolmen ruudun kalifi ja Ve-
sipajatso Kirjailija Mari
Mörö asuu Mikkelissä. (km)

Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)
Ajanvaraus 040 187 1760

Jalkahoitaja Pirjo Leino
palvelee sinua Pudasjärvellä

Tervetuloa tutustumaan!

Jalkojenhoitoa ja
Erstal-vyöhyketerapiaa
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Kesätyöpaikkoja voivat tarjota yritykset, yhteisöt tai yk-
sityiset työn tilaajat. Tällöin työnantajana ja työpaikko-
jen välittäjänä toimii 4H- yhdistys. Kaupungin työpaikko-
jen välityksen hoitaa kaupungin työllistämisyksikkö. Ke-
sätyöpaikkoja kannattaa etsiä itse.
   Kesätyöpaikkaa haetaan täyttämällä hakulomake, joka
löytyy Pudasjärven kaupungin internetsivuilta osoittees-
ta www.pudasjarvi.fi. Lomakkeen saa myös kaupungin-
talon infopisteestä, Pudasjärven 4H- yhdistyksestä (Puis-
totie 2) sekä kouluilta.
   Kaupungin tukema kesätyöjakso on kaksi viikkoa
(60h), jolloin palkka on 236 euroa.

KOULULAISTEN KESÄTYÖT 2009

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA

Koululaisten kesätyöpaikat julistetaan haetta-
viksi 9.3. – 30.4.2009 pudasjärvellä kirjoilla ole-
ville 15 – 18 v. (91 – 94 syntyneille) nuorille.

Tiedustelut:
vs työllistämiskoordinaattori  Anitta Ojanperä
p. 040 7040 462
tai 4H-yhdistys Päivi Takkinen p. 0400 404 720

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

Korpisenperän kalastuskunta/osakaskunta päätti jatkaa
kalanistuksia ja kalavesiensä hoitoa sunnuntaina 15.3. ol-
leessa vuosikokouksessaan. Tämän vuoden aikana kalastus-
kunta istuttaa harjuksen poikasia 3 000 kappaletta Akon-
koskeen ja 7 000 kuhanpoikasta Jaurakkajärveen. Kalanpoi-
kasten istututtamiseen varattiin rahaa 2 500 euroa.

Korpisenperän kalastuskunnan järvistä varsinkin Korpi-
nen kaipaisi hoitotoimenpiteitä vesikasvillisuuden niittämi-
seksi ja rantapöheikköjen perkaamiseksi. Vuosikokousväki
päätti selvittää mahdollisuuksia saada jostakin vuokrattua
vesikasvillisuuden niittokone. Sinkkivaijerilla tehtävää jär-
vien pohjapuhdistusta varten varattiin talousarvioon yh-
teensä 300 euroa.

Kalastuskunta myi viime vuonna 206 kymmenen euron
suuruista kalastuslupaa. Luvan hinta on edelleen 10 euroa.
Luvalla saa kalastaa, metsästää vesilintuja ja ravustaa. Ka-
lastuslupia myyvät Jaurakalla Lauri Vähäkuopus, Jorma
Alatalo ja Martti Herukka, Akonjärvellä Toivo Alatalo ja
Korpisella Jaakko Piira ja Aarne Putula. Kalastuksenvalvo-
jina toimivat Jaakko Piira, Toivo Alatalo, Ilkka Herukka, Aar-
ne Putula, Jouni Ahonen ja Jorma Alatalo.

Kalastusrajoituksiin kirjattiin verkkopyynnin kielto vir-
tapaikkojen yläpuolelta 200 metrin matkalta ajalle 1.1. - 30.4.
Ravun alamitta on 10 senttiä ja harjuksen 45. Verkkopyynti
tulee merkitä lipuilla Jaurakkajärvessä. Isolohilammella on
vain vapakalastus sallittua.

Hoitokuntaan valittiin erovuoroisten Aarne Putulan ti-
lalle Jouko Ylilehto (varajäsen Erkki Piira), Heikki Siipon
tilalle Toivo Alatalo (Toivo Keränen) ja Jukka Herukka va-
littiin jatkamaan (Veikko Turpeinen). Muut hoitokunnan
jäsenet ovat Pentti Ylilehto pj (Antti Ylitalo), Martti Heruk-
ka vpj (Matti Herukka) ja Martti Lehtola (Jaakko Piira).  Ti-
lintarkastajina jatkavat Matti Alatalo ja Rauni Räisänen.
Osakaskunnan kokousedustajana on puheenjohtaja ja va-
ralla varapuheenjohtaja. Kalastuskunta ilmoittaa kokouk-
sistaan paikallisissa sanomalehdissä ja ilmoitustauluilla.

Kokouksen lopussa keskusteltiin mahdollisuudesta pe-
rustaa virkistyskalastuspaikka Kurkilammelle. Asian jatko-
toimet jätettiin hoitokunnan tehtäväksi. (rr)

Korpisenperän kalastuskunnan vuoksikokouspäätöksiä

Kalanistutuksia ja
kalavesien hoitoa

YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET TTTTTOIMIVOIMIVOIMIVOIMIVOIMIVAAAAATTTTT

Kalastusalueen ylimääräi-
sessä yleiskokouksessa Poh-
jantähdessä tunnelma oli
mielenkiintoisen jännittynyt,
sillä olihan kyseessä mielen-
kiintoisin hanke vuosikym-
meniin.  Kyseessä oli tarvit-
tavat päätökset Iijoen kalas-
tusalueen liittymisestä Vael-
luskalat palaavat Iijokeen -
hankkeen sopijaosapuoleksi,
lohien ylisiirtoluvan hakijak-
si ja siirrettyjen lohien va-
pauttamispaikkojen rauhoi-
tukset.

Kokous päätti yksimieli-
sesti, että hankkeeseen liity-
tään ja ylisiirtolupaa hae-
taan. Lupahakemuksen val-
mistelee hankkeen hallinnoi-
jataho Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus.

Kun lupapäätös saadaan,
tutustutaan sen ehtoihin ja
uudessa yleisessä kokouk-
sessa päätetään jatkotoimen-
piteistä.  Äärimmäisen pie-
nenä riskimahdollisuutena
pidettiin mahdollista kala-
tautien leviämistä kalankas-
vatuslaitoksiin.

Ensiarvoisen tärkeänä pi-
dettiin tämän lähes lottovoit-
toa lähentelevän mahdolli-
suuden hyödyntämistä. Po-
sitiivisten asenteiden merki-
tys on ensiarvoisen tärkeä
lohien selviämisen kannalta.
Kun jokainen osakaskunta ja
kyläkulma huolehtivat siitä,
että ainakaan meidän tontil-
la ei emolohia tapeta, niin
silloin homma onnistuu.

Kalastuksen valvontaa
tehostetaan ja käännetään
ohjaavaan ja neuvovaan
suuntaan, niin sekin osaltaan
parantaa onnistumisen mah-
dollisuuksia.

Vaelluskalat palaavat Iijo-
keen -hankkeen tavoitteena

on perustaa luonnonvarai-
sesti lisääntyvä vaelluskala-
kanta istuttamalla Iijoen al-
kuperäistä lohikantaa olevia
poikasia jokialueelle ja siir-
tämällä lisääntymisalueil-
leen nousemaan pyrkiviä lo-
hia viiden voimalaitospadon
ylitse. Siirtotavoitteena on
100 sukukypsää kalaa sekä
vuonna 2009 että 2010. Kaloi-
hin kiinnitetään radiolähetin
toiminnan tuloksellisuuden
seuraamista ja sen ohjaamis-
ta varten. Päätöksen lohien
ylisiirtolupahakemuksesta
tekee Kainuun TE-keskuk-
sen kalatalouden toiminta-
yksikkö.

Vaelluskalat palaavat Iijo-
keen -hankkeen ohjausryh-
mä on päättänyt kokoukses-
saan 24.2.2009 esittää Iijoen
lohien ylisiirtoluvan hakijak-
si Iijoen vesistön kalastus-
aluetta.

Kokouksessa päätettiin
myös rauhoittaa siirrettävi-
en lohien vapauttamispaikat
2 viikoksi vapauttamispäi-
västä alkaen niiden rauhal-
lisen kotoutumisen varmis-
tamiseksi. Samalla päätettiin
suositella osakaskunnille
verkkokalastuksesta pidät-
täytymisestä jokiuomassa
avovesiaikaan vuosina 2009
ja 2010. Lohethan eivät juuri
syö uistinta eivätkä mene
katiskaan mutta verkot ovat
niille vaaraksi.

Harjuksen alamitta nos-
tettiin koko kalastusalueella
45 cm:iin toukokuun lop-
puun saakka kuturauhan
parantamiseksi.
Lisätietoja:
Iijoen vesistön kalastusalue
Jari Jussila pj., p. 0400 686
639, Mikko Torssonen isän-
nöitsijä p. 0400 554 426

Iijoen vesistön
kalastusalue päätti hakea

lohien ylisiirtolupaa

Hakemukset ns. “tilojen teiden” kunnossapitoavustuk-
sen saamiseksi vuodelle 2009 on tehtävä kaupunginta-
lolta tai internetistä saatavalle lomakkeelle, joka tulee
toimittaa kaupungin tekniseen toimistoon maanantaihin
30.3.2009 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen voi toimit-
taa myös sähköpostilla terttu.maatta@pudasjarvi.fi
   Avustus koskee tien normaalia kesä- ja talvikunnos-
sapitoa teillä, joita käytetään pysyvän asutuksen pääsy-
tienä vähintään 100 metrin matkalta ja jotka eivät muu-
ten ole kaupungin hoidossa. Kaupunki voi myöntää li-
säksi myös erityisavustusta sillan tai rummun korjauk-
seen tai uusimiseen, ojankaivuun tai muuhun kunnos-
tukseen.
   Erityisavustushakemukset tulee jättää viimeistään
4.5.2009 klo 15.00 mennessä.

   Vuonna 2008 kunnossapitoavustusta saaneiden tei-
den osalta uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien
pituus, asuttujen talouksien lukumäärä tai muut olosuh-
teet eivät ole muuttuneet. Tekninen lautakunta käsitte-
lee kunnossapidon avustusperusteet maaliskuun aika-
na. Avustuksien maksatus suoritetaan edellisvuoden
tapaan suoraan avustuksen saajan ilmoittamalle pank-
kitilille huhti-toukokuussa.
   Sillan tai rummun korjaukseen tai uusimiseen, ojan-
kaivuun tai muuhun kunnostukseen myönnettävä erityis-
avustus on haettava vuosittain.  Erityisavustukset käsi-
tellään toukokuussa.  Erityisavustuksesta ilmoitetaan
erikseen ja avustus maksetaan tarkastuksen jälkeen to-
sitteita vastaan.
   Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa on esitettä-
vä kahden jäävittömän henkilön todistus tien pituudesta
ja kartta tiestä.

TEIDEN KUNNOSSAPITO-
JA ERITYISAVUSTUKSET
VUODELLE 2009

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Tekninen lautakunta

Lisätietoja antavat
Terttu Määttä puh. 040 7545084 ja
erityisavustuskohteista
Kauko Seppänen puh. 0400 384162

PUH. (08) 834 603, 0400 361 886

METSÄPESÄLÄ OY

SOTKAJÄRVENTIE 1081, 93100 PUDASJÄRVI

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

MYYTMYYTMYYTMYYTMYYTÄÄÄÄÄVVVVVÄNÄNÄNÄNÄNÄÄÄÄÄ

Kouvan Kievari

050-529 0905/Jouni
Oma tontti 3,1 ha

tarjousten perusteella
MYYTÄVÄNÄ
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SÄHKÖTIE 1
PUH. 0207 890 456

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

Usein kysyttyä: Kuinka SUURET
Justuksen kengät ovat?
Vastaus: Kengän numero on 99.

LASTEN LAUANTAI 21.3  KLO 11–15

Mukana JUSTUSPELLE
JA NAURETTAVAA OHJELMAA:

Ongintaa!!! Kasvomaalausta!!!

Hupaisia taikatemppuja,
hiukan nukketeatteria,
ilmapallotaiteilua,
klovnerian helmiä ja
improvisaatiota yleisön
kanssa.

Ilmapalloja!!!

Mukana Pudasjärven MLL:n osasto

199
DUMLE
karkkipussit

kpl

DUMLE
Snacks patukka

200
4

kpl

)))

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 581 0386, 040 845 2914

esa.sarkelaky@saunalahti.fi

• Syötteen jätehuolto
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Hinauspalvelu
• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Pihojen maisemointi
• Iisi jätevesijärjestelmät
   asennettuna
• Kaivinkone 7,5 tn

Pudasjärven työttömyyspro-
sentti on tällä hetkellä noin
18 % ja alle 25 vuotiaista noin
15 % on työttömänä. Kau-
pungin väkiluku laskee hil-
jalleen, vaikkakin poikkeuk-
sellisesti tammikuussa 2009
väkiluku kasvoi hieman.
Kaupunginjohtajan mukaan
Pudasjärvellä väestö ikään-
tyy ja eläköityy vauhdilla,
mutta samaan aikaan yrityk-
siin ei saada ammattitaitoi-
sia työntekijöitä.

Kaupunginjohtaja nosti
ilmaan kysymyksen, mitä
pitäisi tehdä, että työllisty-
minen ja työn hakeminen
aktivoituisi Pudasjärvellä?

Oulun seudun työ- ja elin-
keinotoimiston johtaja Pasi
Wallenberg muistutti, että
nuorten on parempi pysyä
mukana yhteiskunnan nor-
maalissa kierrossa. Syrjäyty-
misestä aiheutuu yhteiskun-
nalle mittavia kuluja, sillä
yksi syrjäytynyt, työ- ja opis-
kelupaikkojen ulkopuolelle
jäänyt henkilö, maksaa elin-
aikanaan yhteiskunnalle n.
miljoona euroa. Työ- ja elin-
keinotoimiston tavoitteena
onkin tarttua ajoissa muu-
toksiin, jotta työttömyysjak-
so olisi mahdollisimman ly-
hyt. Apulaistoimistonjohtaja
Juha Vähälä huomautti, että

Työllistämiseen haetaan uusia eväitä

Pudasjärven nuorisotyöttö-
myys on selvästi pienempi
kuin esimerkiksi Oulussa,
jossa avoimista työpaikoista
kilpailee huomattavasti
enemmän nuoria. Siten suu-
rimmalle osalle Pudasjärven
nuorista Ouluun lähteminen
ei ole ratkaisu työn saami-
seen.

Kokemuksia
työllistämisestä muilta
alueilta
Paltamossa työttömyyslu-
kuihin on tartuttu Työtä kai-
kille –hankkeella. Paltamon
työnhakuklubin kouluttajan
Anne Huotarin mukaan Pal-
tamon mallissa työllistämi-
sen ajattelu on käännetty toi-
sinpäin.

Perinteisessä työllisty-
mismallissa työpaikkoihin
haetaan sopivaa ihmistä,
mutta Paltamossa ihmisille
haetaan sopivaa työtä. Palta-
mon mallissa työn tekemi-
nen on aina yksilön näkökul-
masta kannattavampaa kuin

työttömyyspäivärahalla ole-
minen. Lisäksi työssä olevan
verotus on matalampi kuin
työttömän, joka motivoi en-
tisestään työn tekemiseen.
Paltamon malli on uuden
toimintatavan kokeilu, joka
kestää 4 vuotta.

Kemin alueella työllisty-
misen kentällä yhtenä osana
toimii Meriva-säätiö. Säätiön
entinen vetäjä, YTT Marko
Korhonen korosti säätiön
välittävää roolia ja myös so-
siaalista työllistämistä hy-
vinvoinnin lähteenä. Korho-
sen mukaan asenteet ovat
muuttuneet sosiaaliselle
työllistämiselle suotuisam-
maksi. Usein puhutaankin
yritysten osalta niiden yh-
teiskuntavastuusta.

Verkko –hankkeen vetä-
jän Heli Portin mukaan Yli-
vieskan seutukunnan alueel-
la nuorten työpajatoimintaa
lähdettiin verkottamaan
mm. raskaan hankehallin-
noinnin johdosta. Seutukun-
nallisesti toimiessaan nuor-

ten työpajatoimintaa hallin-
noi Oulaisten kaupunki ja
siten yksittäiset työpajat saa-
vat keskittyä hankebyrokra-
tian sijaan varsinaiseen nuo-
riin kohdistuvaan tukityö-
hön.

Haukiputaan ja Kiimin-
gin työpajatoiminnassa mu-
kana oleva projektipäällikkö
Tenho Jaakola päätti tilai-
suuden korostamalla aikais-
ta puuttumista ongelmati-
lanteisiin. Jaakola totesi, että
jos nuori on 10 vuotta työt-
tömänä, ei hän ehdi koskaan
yhteiskunnan nettotuotta-
jaksi. Toisaalta, jos nuori on
2 vuotta työttömänä ja opis-
kelee tuetusti 3 vuotta, tulee
hän yhteiskunnan näkökul-
masta nettotuottajaksi jo 5-8
vuoden kuluessa.

Tällä hetkellä Suomessa
on vajaa 20 000 nuorta työ-
elämän ja koulutuksen ulko-
puolella, vaarassa syrjäytyä.

Nyt järjestetty seminaari
oli alkua toiminnoille, joilla
haetaan uusia ratkaisuja Pu-
dasjärven kaupungin vaike-
aan työllisyystilanteeseen.
Seuraavassa vaiheessa mu-
kaan kutsutaan kaupungin
omien hallinnonalojen lisäk-
si muut alueen toimijat ku-
ten esimerkiksi kolmannen
sektorin edustajat. (mm)

Pudasjärven kaupungintalolla pidettiin
tiistaina 10.3. työllistämisseminaari.

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila avasi
tilaisuuden kertomalla kovia totuuksia

Pudasjärven kaupungin tilanteesta.


