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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 15.4.2009

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!
Mittaus • Suunnittelu • Valmistus • Asennus • Rahoitus

• Kalusteovet vanhoihin runkoihin asennettuna

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi

Avoinna ma-pe klo 9-17, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

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

Bussivuorot Pudasjärveltä Ouluun:

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

Korentotie 61, 93270 SOTKAJÄRVI
Puh: 044 0833132 / 044 0833130

RAKENNUSSUUNNITTELU
TYÖPIIRUSTUKSET
RAKENNEPIIRUSTUKSET
KUSTANNUSARVIOT
ENERGIATODISTUKSET

wwwwwwwwwwwwwww.suunnitteluk.suunnitteluk.suunnitteluk.suunnitteluk.suunnittelukotiin.fotiin.fotiin.fotiin.fotiin.fiiiii

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.

Huoneistot pinta-ala myyntihinta velaton hinta

AS Oy PUDASJÄRVEN KUUSIPUISTO
Kauppatie 13, Pudasjärvi

RAKENNUSLIIKE ASUNTOINSINÖÖRIT OY:n
rakentamat yksilölliset rivitaloasunnot

ovat valmistuneet Kauppatielle.

RAKENNUSLIIKKEEN KONTTORI
PUISTOTIE 2

ESITTELY JA MYYNTI

Puistotie 2, PUDASJÄRVI, Puh. (08) 822 139

RAKENNUSLIIKE OY

ASUNTOINSINÖÖRIT

2h+kk+ph+s+va 48 m2 48 000,- 93 600,-
2h+k+ph+s+va 60 m2 56 000,- 112 200,-
3h+k+ph+s+va 72 m2 61 000,- 128 880,-

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

Red Riz+ Q10
punariisivalmiste
-kolesterolin hallintaan-
Valmiste sisältää punariisiä sekä sydämelle tärkeää ubikinonia
( koentsyymi Q10 ). Punariisi sisältää luonnostaan tehoaineita,
jotka estävät kolesterolin muodostumista maksassa ja siten
auttavat alentamaan kokonaiskolesterolia ja vaikuttavat suo-
tuisasti hyvän HDL- ja huonon LDL-kolesterolin suhteeseen.

26,80!  (31,90)

Kaksi pakettia yhteishintaan

Pudasjärvi viettää 370. merkkivuottaan. Koulutoimi haluaa juhlistaa vuotta koulu-
toimen erillisellä tiedotteella. 14 peruskoulua sekä toinen aste, lukio ja ammatilli-
nen oppilaitos, esittäytyvät tässä lehdessä erilaisin teemoin.

koulutoimen lehti kevät 2009

Aittojärven koulu s. 6
Ervastin koulu s. 7
Hetekylän koulu s. 8
Hirvaskosken koulu s. 9
Kipinän koulu s. 10
Kurenalan koulu s. 11

Lakarin koulu s. 11
Paukkerinharjun koulu s.13
Poijulan koulu s. 14
Puhoksen koulu s. 15
Pärjänsuon koulu s. 16
Sarakylän koulu s. 17

Rimminkankaan koulu
(yläkoulu ja lukio) s. 18-19
Syötteen koulu s. 20
OSAO Oulun seudun
ammattiopisto s. 21

“Elämän eväät”

To 16.4. ja To 7.5. Gynekologi Liisa Karinen (täysi)
Ti 28.4. Yleislääketieteen erikoislääkäri

Jarkko Huusko  (täysi)
Ma 4.5. Ortopedi Tapani Linna

sivut 5-22
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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN Pudasjärven
koulujen sivut
“Elämän eväät”
s. 5-22
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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
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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 /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
29.4.2009 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.

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä innosti ja tuki
Pudasjärven kaupunkia pe-
rusturvan palvelujen kehit-
tämissuunnitelmien täytän-
töön panossa muuratessaan

Peruspalvelujen järjestämiseen ja
yksityisteille toivottiin valtion tukea

Ministeri Liisa Hyssälä vieraili Pudasjärvellä

Ministeri Liisa Hyssälä ihailee Pudasjärveltä muistoksi
saamaansa emännän korua. Hänelle annettiin myös
Helsinkiin vietäväksi pudasjärveläisten luovuttama
muistio, jossa muistutettiin peruspalvelujen järjestämi-
sen tarvitsemasta tuesta.

uuden hoiva- ja asumispal-
veluyksikön peruskiven lau-
antaina 4.4. Samalla hän toi
valtiovallan tervehdyksen
sekä juhlisti läsnäolollaan
myös rakennuksen harjan-

nostajaisjuhlaa Rimminkan-
kaan koululla. Puheessaan
ministeri korosti ikäihmisten
ennaltaehkäisevän ja kun-
touttavan hoidon merkitys-
tä ja kehittämistä, kotona

asumisen tukemista ja lääke-
hoidon tarkkaa seurantaa ja
vastuuta.

Pudasjärven kaupunki
keskittää Kurenalla perus-
turvan palvelujen järjestä-
missuunnitelman mukaises-
ti vanhusten hoitoa terveys-
keskussairaalan välittömään
läheisyyteen rakennettavaan
hoiva- ja asumisyksikköön.

 Rakennukseen tulee 26
hoivapaikkaa ja 24 asumis-
palvelupaikkaa, rakennuk-
sen koko on yli 2600 kerros-
neliömetriä, rakennus yhdis-
tetään terveyskeskukseen,
jossa myös tiloja saneerataan
parin sadan nelimetrin ver-
ran. Investoinnin kustannus-
arvio on yli viisi miljoonaa
euroa.

Huolimatta vakavasta ta-
loudellisesta tilanteestaan,
kaupunki rahoittaa hank-
keen kokonaan itse lainara-
halla. Valtionapua hankkee-
seen ei ole saatu. Hankkeen
pääurakoitsijan toimii Kaira
Rakennus Oy Taivalkoskel-
ta. Hanke valmistuu syksyl-
lä ja hoivakoti ottaa ensim-
mäiset asukkaansa marras-

kuussa 2009. Pudasjärven
kaupungin tarkoituksena on
tarjota ikäihmisille korkeata-
soisia asuntoja taajamassa.
Tarkoituksena on uusilla ti-
loilla korvata nykyisin käy-
tössä olevan vanhan Helmi-
kodin hoitopaikat.

Toivomuksista muistio
ministerille
Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälälle jätettiin har-
jannostajaistilaisuudessa
kaupungin muistio, jossa
tuotiin esille Pudasjärven
peruspalvelujen järjestämi-
sen vaikeudesta pitkien etäi-
syyksien vuoksi sekä toivot-
tiin valtion tukea yksityistei-
den ylläpitoon.

Muistiossa pidettiin ta-
voitteena sitä, että sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestä-
minen voidaan tehdä niin,
että kunnioitetaan ikäihmis-
ten yksityisyyttä ja henkilö-
kohtaista toivetta saada asua
kotonaan mahdollisimman
pitkään. Väestöstä lähes
puolet asuu haja-asutusalu-
eilla, myös ikäihmisistä lähes
puolet.

Uuden hoivakodin rakentaminen on Pudasjärven kaupungin viime
vuosien merkittävin yksittäinen investointi. Kokonaan kaupunkim-
me kustantama 5.1 miljoonan euron rakennusprojekti osoittaa, että
vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta haluamme huolehtia
vanhusväistöstämme ja turvata heille asianmukaiset palvelut myös
siinä tilanteessa kun elämisen olosuhteet vaativat jatkuvaa hoitoa ja
huolenpitoa.

Uuden hoivakodin valmistuminen käynnistää kotikaupunkimme
vanhuspalveluiden uudelleenjärjestelyn ja laitosvaltaisen palvelura-
kenteen oikaisun. Tähän meillä on valmiit suunnitelmat, jotka toteu-
tamme nopealla aikataululla. Palvelurakenteen oikaisua vauhdittaa
myös Pudasjärven liittyminen Oulunkaaren seutukunnan sosiaali-
ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, joka toiminta käyn-
nistyy ensi vuoden alussa.

Uudessa järjestelmässä päätavoitteemme on, että vanhukset voi-
sivat asua omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa niin
pitkään kuin se on mahdollista. Laajassa ja harvaanasutussa koti-
kaupungissamme tämän tavoitteen toteuttaminen on suuri haaste.
Meidän kylärakenteemme on huomattavasti vahvempi kuin monis-
sa muissa vastaavissa kunnissa maassamme. Väestöstämme puolet
asuu kylillä eri puolilla laajaa pitäjäämme ja toinen puoli asuu taaja-
massa. Vanhusväestön osalta suhde on lähes samanlainen. Terve ky-
lärakenteemme on kotikaupunkimme tunnusmerkki ja suuri rikka-
us jonka säilymiseksi meidän on tietoisesti jatkuvasti ponnisteltava.

Pudasjärven kaupunki on ollut aloitteellinen uusien toimintamal-
lien etsimisessä, jolla palvelut voidaan turvata myös haja-asutusalu-
eilla. Aloitteestamme on käynnistetty valtakunnallinen hanke, jossa
etsitään uusia toteuttamiskelpoisia toimintamuotoja palveluiden saa-
miseksi perimmäisiinkin kyliin.

Toivomme, että hankkeen esitykset otetaan huomioon toimialan-
ne päätöksenteossa. Kaikki ei ole rahasta kiinni. Usein pikkutarkat

ja käytännön toiminnalle vieraat normit ja ohjeistukset, sekä luutu-
neet asenteet ja ammatillinen lokeroituminen estävät palveluiden jär-
jestämisen järkevällä tavalla. Mutta myös me pudasjärveläiset voim-
me tehdä paljon sen hyväksi, että vanhusväestö voisi asua kotonaan
mahdollisimman pitkään. Varsinkin ennalta ehkäisevän työn mah-
dollisuudet ovat lähes rajattomat. Yksinäisyys ja turvattomuus ovat
vanhusväestön fyysisen ja henkisen toimeliaisuuden pahimpia la-
maannuttajia. Välittäminen ja toistemme huomioiminen on saatava
osaksi arkeamme. Valitettavasti nyky-yhteiskunta on niin lokeroitu-
nut, että lähimmäisen auttaminen jätetään liian helposti terveyden-
alan ammattilaisten hoidettavaksi. He sen osaavat, mutta heitä ei rii-
tä jokaiseen kotiin. Ja heidän korkealle ammattitaidolleen riittää var-
masti tehtävää niissä hoitoasteissa, joissa maallikon tietotaito ei riitä.

Useimmiten vanhuksen tai muun avun tarvitsijan yksinäisyyden
ja turvattomuuden poistamisen riittää ns. kevythoito. Tieto, että apu
ja tarvittava huolenpito ovat lähellä ja aina saatavissa. Tällöin avun-
tarjoajan ikä, ammatti tai pohjakoulutus on toisarvoinen seikka. Tämä
ns. kevythoito eri muodoissaan pitää saada osaksi arkipäivää.

Haastan kaikki pudasjärveläiset yksityiset ihmiset, eri järjestöt, seu-
rakunnan ja muut tahot ideoimaan yhteisen Pudasjärven mallin, jol-
la saadaan kotikuntamme palveluvarustukseen mukaan toimiva ke-
vythoito, jonka avulla pudasjärven vanhusväestö ja muut tukea tar-
vitsevat voisivat asua omassa kodissaan taajamassa tai sivukylällä
mahdollisimman pitkään turvattomuutta ja yksinäisyyttä tuntemat-
ta. Toivon, että tämä malli saadaan luoduksi kuluvan Pudasjärven
370 v juhlavuoden aikana, ja että se voitaisiin kirjata osaksi Pudasjär-
ven ja soveltuvilta osiltaan vaikkapa koko Oulunkaarenkin palvelui-
den uudelleenjärjestelyä.

Eero Oinas-Panuma
Puhe uuden hoivakodin peruskiven muuraustilaisuudessa

Toimiva kevythoito ratkaisuna
vanhusten hyvinvointiin
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det, perusturvallisuus mu-
kaan lukien, toteutuvat tääl-
lä. Hoitohenkilökunnan liik-
kuminen, koululaiskuljetuk-
set, maatalouslomittajien,
eläinlääkärien ja muiden
ammattihenkilöiden ja väes-
tön elämisen, palveluiden
saamisen, turvallisuuden ja
yrittämisen kannalta välttä-
mättömien henkilöiden liik-
kuminen sekä tavaraliiken-
teen turvaaminen on kyseen-
alaista ja ajoneuvoliikenne
riskialtistakin monilla yksi-
tyisteillämme.

Vetoamme, että toimil-
lanne edistätte pitkien etäi-
syyksien kuntien asukkai-
den palveluiden saatavuut-
ta ja elämisen mahdollisuuk-
sia tukemalla niitä toimenpi-
teitä, joilla tavoitellaan yksi-
tyistieverkon ylläpidon tu-
kemista suoralla valtion tu-
ella harvan asutuksen kun-
nille.

Yhteenvetona toteamme,
että pitkien etäisyyksien
kuntien asukkaiden palve-
luiden järjestämiseksi tarvi-
taan valtion nykyistä vah-
vempaa taloudellista tukea
ja kumppanuutta kunnan
omien ponnistusten lisäksi.

Heimo Turunen

toivomme, että voitte suh-
tautua myönteisesti radikaa-
leihinkin taloudellisia kan-
nusteita koskeviin, tuleviin
ehdotuksiin, joilla pyritään
turvaamaan osaavan, am-
mattitaitoisen henkilökun-
nan saatavuutta sekä julki-
siin työpaikkoihin että yri-
tystoiminnan palvelukseen.

Yksityisteiden
ylläpidolle valtion tukea
Erityisen huolissaan olemme
yksityisten vastuulla olevien
teiden kunnossapidosta. Pu-
dasjärven kaupungin laajuu-
desta ja harvasta asutukses-
ta johtuen joudumme kau-
pungin omin varoin ylläpi-
tämään yli 600 kilometrin
pituista yksityistieverkkoa.
Kesäkunnossapito, kelirik-
koaika ja talvisin teiden pito
kuljettavassa kunnossa ovat
miljoonien eurojen kustan-
nus vuositasolla Pudasjär-
ven kaupungin taloudessa.

On kohtuutonta, että val-
tiovalta on vetäytynyt vas-
tuustaan perustieverkon yl-
läpidosta, onhan kyseessä
kriittinen ihmisen elämisen
perusehto haja-asutusalueil-
la. Täällä asuvan väestön
näkökulmasta ei ole lain-
kaan varmaa, että perustus-
lain mukaiset perusoikeu-

Yllä: Kunnanhallituksen
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki lukemassa peruskiveen
muuratun lieriön sisälle lai-
tetun tiedotteen sisältöä,
jossa kerrottiin tämän päi-
vän Pudasjärvestä keskei-
simmät asiat. Lieriön sisäl-
le laitettiin myös muun
muassa Pudasjärvi-lehti ja
euron kolikoita. Lieriötä
pitelemässä tekninen joh-
taja Ritva Kinnula ja tilai-
suuden juontajana toimi-
nut kehitysjohtaja Mikko
Kälkäjä.

Vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo totesi uuden
Helmi-hoivakodin valmistuvan todella tarpeeseen.

Vas.: Valtuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panu-
ma haastoi kaikki pudas-
järviset tahot ideoimaan
Pudasjärven palveluva-
rustukseen toimivaa ke-
vythoitomallia, jonka avul-
la vanhusväestö ja muut
tukea tarvitsevat voisivat
asua omassa kodissaan
mahdollisimman pitkään.

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilalla oli ministeri Lii-
sa Hyssälälle pitkä lista kaupungin terveisiä Helsinkiin
vietäväksi.

Palveluiden turvaaminen
haja-astutusalueille on eri-
tyisen vaikeaa nykyisillä toi-
mintamalleilla. Kaupunki
joutuu pohtimaan peruspal-
veluiden järjestämistä koko-
naan uudelta pohjalta niin,
että perinteiset hallintokun-
tien väliset sektorirajat ylite-
tään.

Esteen järkevällä palve-
luiden uudistamiselle nykyi-
sellään kuitenkin muodostaa
lainsäädäntöön perustuvat
normit ja muodolliset kelpoi-
suusehdot, jotka haittaavat

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

MATTOJA

-30%-30%-30%-30%-30% -40%-40%-40%-40%-40%
-50%-50%-50%-50%-50%

ATK-pöydät
alkaen 39,-39,-39,-39,-39,-

Asko Bonnel peite

14,14,14,14,14,9595959595

Täkki + tyyny
+ lakanasetti

35,-35,-35,-35,-35,- VALAISIMET

-20%-20%-20%-20%-20%

LLLLLOPPUKUUN OPPUKUUN OPPUKUUN OPPUKUUN OPPUKUUN TTTTTARJOUKSIAARJOUKSIAARJOUKSIAARJOUKSIAARJOUKSIA
Asko Bonnel
tyyny

4,4,4,4,4,9595959595

palveluiden rationaalista jär-
jestämistä ja johtavat pääl-
lekkäiseen työhön ja tarpeet-
tomaan matkusteluun. Työ-
aika kuluu autossa, kun työ-
ajan pitäisi kohdistua asiak-
kaaseen.

Henkilöstön saatavuuden
turvaamiseksi pitkien etäi-
syyksien kunnissa tarvitaan
erityisolosuhteissa työsken-
telyyn kannustavia taloudel-
lisia etuisuuksia.

Toivomme järkevän toi-
minnan esteenä olevien nor-
mien purkamista. Lisäksi



4 nro 8PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

K
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 350 401
Puh/fax  (08) 824 199

Rahtikuljetukset
Hakekuljetukset
Maansiirto
Seulontalaitos

uljetus Luokkanen Oy

Rovaniemi – Ranua – Pudasjärvi – OULU
M-P L,S
6.50 8.45 Rovaniemi l-as. 18.30
8.25 10.00 Ranua 17.20
9.30 11.00 Pudasjärvi 16.25
10.45 12.15 Oulu l-as. 15.10
T T OYS -

M-S

Päivittäinen bussiaikataulu
Ouluun ja Rovaniemelle

Huom! Koulupäivisin bussimme
tilausajoon Pudasjärvellä.  Edullisesti!

Saumaajantie 1, 96900 ROVANIEMI
Puh. (016) 364 300, fax 016-364303

kutilan.liikenne@co.inet.fi    www.kutilan.fi

M-P = Maanantaista – Perjantaihin, L = Lauantai
S = Sunnuntai, kysy erikoispyhistä
T = tarvittaessa, Oulussa yhteyksiä junille ja pikavuoroille etelään.
Kysy yhteyksistä p. 0200 4000

KUTILAN LIIKENNE OY

Vo
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i.

PIKAVUORON NOPEUDELLA ILMAN PIKAVUOROLISÄÄ

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

MAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRMAANSIIRTTTTTOLIIKEOLIIKEOLIIKEOLIIKEOLIIKE
VVVVV..... J J J J JA K.A K.A K.A K.A K. NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ NIEMELÄ

• Kodinkoneet
• Kylmälaitteet
• Suurkeittiölaitteet

Monipuolista
huoltopalvelua

www.sahkokivela.fi

Suora linja
huoltomiehen taskuun

0400-890 845

PUDASJÄRVEN
TURVAPALVELU KY

puh. 020 834 6310
turvapalvelu@netti.fi

KAIKKI
VARTIOINTIALAN

 PALVELUT

SÄHKÖASENNUKSET
ym. sähköalan työt
ammattitaidolla ja
takuutyönä

- matic

MYÖS TIETO-KONEIDENhuolto ja korjaus

Valkamantie 8, 93400 Taivalkoski

Timo Siilanen 040 5918 602
Matti Rinnemaa 040 5737 580
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Kylätalo oli täynnä Puolan-
galta ja Pudasjärveltä tullei-
ta vieraita. Pudasjärven ja
Puolangan helluntaiseura-
kunnan yhdistetty lauluryh-
mä lauloi useita lauluja ja jä-
senet käyttivät puheenvuo-
roja.

Puolangan ev.lut. seura-
kunnan eläkkeellä oleva
kanttori Helinä Taipale johti
yhteistä virrenveisuuta ja
hengellisten laulujen laula-
mista. Raunin ja Pentin tänä
vuonna liikunnanopettajak-
si valmistunut poika, Lasse
Räisänen, juonsi tilaisuuden
lupsakkaaseen tapaansa ja
käytti myös perheen puoles-
ta puheenvuoron.

Pudasjärvi-lehden ja Puo-
lanka-lehden toimittajana
tunnettu Rauni Räisänen on
ollut aktiivinen puurtaja
Korpisen kylällä yhteisten
asioiden eteen. Näyttävin
hanke on ollut lakkautetun
kyläkoulun kunnostaminen

kylän yhteiseksi kokoontu-
mis- ja harrastetoiminnan
keskukseksi. Rauni on toi-
mittanut Puolangalla useita

Raunin ja Pentin merkkipäiviä
vietettiin laulun merkeissä

Korpisen kyläyhdistyksen sihteeri ja monessa
mukana oleva puuhanainen Rauni Räisänen

viettivät 60-vuotis-merkkipäiviänsä puolisonsa
Pentti Räisäsen kanssa sunnuntaina 5.4 Korpi-

sen kylätalossa. Raunin ja Pentin syntymäpäivät
kun sattuvat muutaman päivän välein, niin voi

viettää yhteiset syntymäpäiväjuhlatkin.
kyläkirjoja. Kyläkirjojen sar-
ja alkoi kuitenkin juuri Kor-
pisen kylältä, jonne valmis-
tui oma kirja noin 20 v sitten.

Aviomies Pentti Räisänen on
toiminut koko ikänsä raken-
nusalalla. Hän oli mukana
omistajana rakennusliik-
keessä, joka -80 luvulla pal-
kittiin Vuoden Yrittäjänä
Puolangalla. Räisästen per-
heeseen kuuluu kolme ai-
kuista lasta ja Saija-tyttären
lapset ovat tietenkin isovan-
hempien, Raunin ja Pentin,
silmäterät.

Heimo Turunen

Pentti ja Rauni Räisänen
(toinen ja kolmas vasem-
malta) Korpisen kylätalon
edustalla yhdessä kylätoi-
mikunnan jäsenten kans-
sa. Taustalla oleva kyläta-
lo on kunnostettu yhtei-
seksi kokoontumis- ja har-
rastetoiminnan keskuk-
seksi.

Korpisen komeissa maisemissa sijaitsee
kylätalo, joka on aikoinaan ollut koulu.
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Tavoitteena tarpeellisia
tietoja ja taitoja, tukea, tasa-arvoisuutta.

Pudasjärvi viettää 370. merkkivuottaan. Koulutoimi
haluaa juhlistaa vuotta koulutoimen erillisellä tiedot-
teella. 14 peruskoulua sekä toinen aste, lukio ja am-
matillinen oppilaitos, esittäytyvät erilaisin teemoin. On
yhteistyötä kotien kanssa, tunturi- ja puutarhakoulua,
koulukuljetuksia, välituntien viettoa, projekteja, mo-
nenmoista toimintaa.

Koulunkäynnin tavoitteena on antaa elämässä tar-
peellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuslain mukaan
opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea oppilaiden kas-
vua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteis-
kunnan jäsenyyteen. Opetuksen tulee myös edistää si-
vistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä op-
pilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muu-
toin kehittää itseään elämänsä aikana. Riittävä yhden-
vertaisuus koulutuksessa koko maan alueella on tur-
vattava. (Kun muistaa t-kirjaimen, voi perusopetuk-
sen monia tärkeitä tavoitteita tavoitella mielessään).

Koulutuslautakunta vastaa koulutoimen hallinnos-
ta puheenjohtajanaan Pekka Määttä. Sihteerinä koko-
uksissa on osastosihteeri Mirjami Holappa. Hallinnon
tehtävänä on tukea toimintaa. Lautakunta valitsee hen-
kilöstön ja järjestää lasten kuljetukset, mikä on pitkien
etäisyyksien kaupungissa haastava tehtävä. Ruokapal-
velu valmistaa maittavat ateriat, jotka omalta osaltaan
edistävät oppimista. Kouluympäristö ja kiinteistöt py-
ritään pitämään hyvässä kunnossa ja terveyskriteerit
täyttävinä.

Koulupiirien määrä Pudasjärvellä oli 1950-luvulla
enimmillään ylittäen 50. On hyvin todennäköistä. että
ensi syksynä alakoulujen määrä laskee nykyisestä. Si-
vukouluja on nyt 11. Edellinen suuri kouluverkkotar-

“Elämän eväät”
kastelu tehtiin vuonna 1999, jolloin viiden sivukylän
koulun ovet suljettiin. 2000-luvulla on tehty useita kou-
lustrategioita, suunnitelmia, joista toteutettiin syksyl-
lä 2005 Taipaleenharjun koulun lasten siirtyminen Ku-
renalan kouluun. Toinen toteutunut suunnitelma oli
lukion muutto Rimminkankaalle syksyllä 2007. Huoli-
matta kouluverkkorakenteen tulevista muutoksista
kaupunki voi taata sen, että lapset saavat jatkossakin
laadukasta opetusta pätevien opettajien johdolla. Lap-
sen edellytykset otetaan huomioon mm. erityisopetus-
järjestelyin. Opetuksessa tullaan yhä enemmän hyö-
dyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Perusopetuslaissa määrätään, että opetuksessa tu-
lee olla yhteistyössä kotien kanssa. On ensiarvoisen tär-
keää, että koulun ja kodin yhteistyö toimii. Yhteinen
tavoitteemme on lapsen etu ja paras. Vanhempien ja
kouluhenkilöstön yhteistyöllä, unohtamatta lapsen
osallisuutta, lapsesta kasvaa hyvinvoiva, iloinen, ter-
ve yksilö.

Rimminkankaan koulun juhla-/liikuntasalin seinällä
on lause, josta lehtemme nimi on otettu “Rimmiltä elä-
män eväät  Pudasjärven nuorille”, johon voisi lisätä “ja
lapsille”.

Kiitos rehtoreille, joiden johdolla koulu-uutiset on
koottu. Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillem-
me, jotka ovat ilmoituksin tukeneet lehteämme.

Viihtyisiä lukuhetkiä!

Tuija Mikkonen,
sivistysjohtaja

Rehtorit/koulunjohtajat 23.2.2009. Alhaalla vasemmalta (istumassa) Tapio Tuisku, Ervasti, Jukka Lehto, Hirvaskoski,
Katriina Pikkuaho, Aittojärvi, Antti Tahvanainen, Hetekylä, Pekka Törrö, Lakari Ylhäällä vasemmalle (seisomassa)
Rauni Kääriä, Kipinä, Lasse Aaltonen, Paukkerinharju, Eeva Harju, Lukio ja Rimminkangas, Tuija Mikkonen, sivistys-
johtaja, Paavo Tolkkinen, Poijula, Anna-Riitta Holmström, Syöte, Mervi Rautio, Puhos, Marja-Leena Törrö, Kurenala,
Kari Jylhänlehto, Sarakylä. (Kuvasta puuttuu Pärjänsuon rehtori/koulunjohtaja Minna Nevanperä-Jokikokko.)

“Elämän eväät”koulutoimen lehti kevät 2009

Rehtorit/koulunjohtajat 23.2.2009
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Olin 2006 joulukonserttia
kuuntelemassa Pudasjärven
kirkossa. Takanani istui kan-
sakoulutoverini Mattilan
Maija. Hän, puhelumme lo-
massa kysyi, aikovatko aitto-
järviset mitenkään juhlia,
kun vuonna 2009 on kulunut
60 vuotta siitä, kun koulu
muutti Kynkäältä Aittojär-
velle? Sanoin, että täytyy

kouluja käyneet oppilaat. Ne
muutamat, jotka kylältä pää-
sivät kouluun.

Myös ensimmäinen oma
koulumme, Kynkään kansa-
koulu, alkoi selkiintyä.

Historiaan tutustumisen
jälkeen, sain vuodet ja opet-
tajat järjestykseen. Valoku-
via ei ollut kuin muutamia
vuoteen 1949 asti, mutta löy-

oppilasmäärä on kasvanut.
Surkeasta koulutilanteesta
johtuen opettajat eivät viih-
tyneet juuri kuin vuoden
kerrallaan.

Peräkamarit olivat ahtai-
ta asunnoiksi, mukavuuksis-
ta ei ollut tietoakaan, eikä
sähköjäkään kylällä ollut.

Uusi opettaja, Lahja
Puusniekka, myöh. Anttila,

Aittojärven kansakoulu vuodet 1929-1969. Historiaa ja muistoja

Kynkään koululaiset syksyllä 1936. Esimmäiset opettajat olivat Martta Blombach supistetun alakoulunopettaja
ja Toini Kipinä, yläkoulunopettaja. Molemmat viihtyivät opettajina pitkään, Martta Blombach 21 vuotta ja Toini
Kipinä 14 vuotta.

Ilman historiaa ei voi olla tätä päivää. Noista koulun alku-
taipaleen vaikeuksista on taivallettu monien vaiheiden kaut-
ta tähän päivään ja koulua käydään edelleenkin samassa
paikassa, Myllyharjulla, johon se vuonna 1959 siirtyi.

Tänä päivänä ei enää käytetä kansakoulu nimeä vaan
koulua käydään peruskoulu-kyltin alla, kuten kautta koko
Suomen niemen.Siinä missä ennen oppilaita oli pieniin ti-
loihin vähintäänkin riittämiin, painitaan tänä päivänä pie-
nenevien oppilasmäärien kanssa.

Tämän päivän koulun “koulupiiriin” kuuluu maantie-
teellisesti suhteellisen laaja alue käsittäen itse Aittojärven
lisäksi Ala-Siuruan, Ikosenniemen , Kynkään ja Ypykkäjär-
ven alueen. Ensi syksystä lähtien kouluun tulee näillä tie-
doin myös Virtalan, Asmuntin ja Kokkokylän oppilaat, jot-
ka tähän asti ovat käyneet koulua Ranuan puolella.

Jos suunnitelmat toteutuvat niin kuin näyttää, on meillä
ensi syksynä koossa sivukylän kouluksi suhteellisen iso, yli
50:n oppilaan koulu. Koulu tullenee toimimaan tulevana lu-
kuvuotena kolmiopettajaisena kouluna. Näin laajalta alu-
eelta ei kouluun kulkeminen onnistu enää jalkapatikassa
kinttupolkuja pitkin. Nyt oppilaat tuodaan kouluun takseilla
ja sitä osastoa hoitaa Timo ja Tarja Heikkinen.

Itse koulurakennus ja opetustilat ovat koululla ajanmu-
kaiset. Ainoa suuri puute on sisäliikuntatilojen pienuus. Sen
korjaamiseen tulevina vuosina on panostettava tosissaan.

Peruskouluun siirtymisen jälkeen koulumaailmassa on
eletty monien muutosten aikaa niin myös täällä Aittojärvel-
lä. Viimeisimpänä muutoksen olemme läpi käyneet keittiö-
osastolla. Ruoan valmistus koulun omassa keittiössä lop-
pui ja keittiö muuttui jakelukeittiöksi. Ruoka kuljetetaan nyt
kuntakeskuksesta Rimminkankaan  keskuskeittiöltä.

Vaikka peruskoulun aikaan on monissa kokeiluissa jou-
duttu olemaan mukana, emme kuitenkaan missään vaihees-
sa ole luopuneet koulun perusajatuksesta. Sen kiteytti kou-
lun pitkäaikainen opettaja Pekka Lehto osuvasti. “Tällä kou-
lulla on tarkoitus opettaa lapsia lukemaan, kirjoittamaan ja
laskemaan sekä olemaan ihmisiksi.” Voiko sen osuvammin
sanoa?

Koulumme on kantanut oman osuutensa kekoon myös
kaupungin yhteisissä tapahtumissa. Tästä viimeisimpänä
esimerkkinä on koululaisten pitäjänmestaruushiihdot, jot-
ka järjestimme yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen ja ky-
läläisten kanssa tänä keväänä maaliskuussa. Taas kerran to-
dettiin, että koulun koolla ei välttämättä ole merkitystä iso-
jakin tapahtumia järjestettäessä, jos vain tahtoa löytyy.

Koulullamme on jo pitkät perinteet pitäjän tämän laidan
lasten opettamisessa ja kasvattamisessa. Historian tiedäm-
me ja tunnemme, mutta tulevaisuudesta on vaikea tietää
varmasti mitään. Ennustaa toki voimme, mutta ennustami-
nen on tunnetusti epävarmaa. Toivomme tietenkin, että Ait-
tojärven koulu saa toimia tulevina vuosinakin ja jatkaa sitä
arvokasta työtä, jonka edelliset sukupolvet ovat kaukonä-
köisinä alulle panneet. Kaupungin talouden tulevat näky-
mät asettavat kuitenkin monen Pudasjärven koulun kohta-
lon vaakalaudalle. Moni kylä joutunee valitettavasti luopu-
maan omasta koulustaan jo aivan lähiaikoina.

Aittojärven koulu
tätä päivää

Aittojärven koulun alkutaipaleet on osuvasti
kuvattu Eija Taavitsaisen toimittamassa

tiivistelmässä  hänen omasta teoksestaan
“Aittojärven kansakoulu 1929-1969”. Kirja

julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin
tänä keväänä ja itse tapahtumaa juhlitaan ensi

kesänä täällä koululla.

mieleen, mutta sitä enem-
män kouluruokailusta ja jäl-
ki-istunnoista ja muista sat-
tumuksista.

Sota-aika on oma tarinan-
sa. Aittojärvellä lapset kävi-
vät koulua melkein sodan
jaloissa. Mutta muistoissa
nousevat tärkeimmiksi, ai-
nakin pojilla, aarteet, joita
löytyi saksalaisten jäljiltä.

Mitäpä itse sain tästä mat-
kasta kansakoulun histori-
aan?

Ensimmäisenä nousee
mieleen kunnioitus näitä
isäntiä ja emäntiä kohtaan,
jotka halusivat oman koulun
vastustuksesta huolimatta ja
jotka joutuivat monena vuo-
tena luopumaan omasta
mukavuudestaan antaak-
seen koululle mahdollisuu-
den toimia. Koulun johto-
kuntien pöytäkirjoja lukies-
sani, en aina tiennyt itkeäkö
vai nauraa, niin jalat maassa
johtokuntien jäsenet päätök-
sensä tekivät. Ei voi muuta
kuin ihailla vastuunkanta-
mista vaikeina aikoina.

En tiedä vielä, mitä miel-
tä ollaan valokuvanäyttelys-
tä tai kirjastani ensi kesänä,
mutta niiden tekeminen on
antanut minulle paljon iloa
ja avartanut käsitystäni ko-
tikylästäni ja sen ihmisistä.

Eija Taavitsainen

miettiä, ehkä kyläseura voi-
si jotakin, vaikka valokuva-
näyttelyn pitää.

Aikaa kului, mutta koko
ajan etsin valokuvia ja kyse-
lin kyläläisiltä. Palautetta al-
koi tulla, löytyi kuvia ja in-
nokkaita kyselyitä, milloin
se näyttely on. No aikaa oli
vielä. Kopioin kuvia tietoko-
neelleni ja suurensin niitä
näyttelyä varten. Sisaruksie-
ni ja tuttavieni kanssa tut-
kimme kuvia ja yritimme ni-
metä niistä henkilöitä ja vuo-
sia, milloin kuvat on otettu
ja missä, usein tuli erimieli-
syyttä ja tuntui, etten pääse
puusta pitkälle.

Kävin koululla, mutta
koulun asiakirjat olivat siir-
retty kaupungin arkistoon.
Seuraavaksi kysyin lupaa
tutkia siellä vanhoja asiakir-
joja koulustamme. Lupa hel-
tisi ja monet päivät kuluivat
kaupungintalon kellarissa
vanhojen papereiden ääres-
sä ja muistikirjat täyttyivät.
Löytyivät ennen omaa kou-
lua Lakarin ja Petäjäkankaan

tyi vielä henkilöitä, jotka
muistivat ja olivat mukana
vuoden 1929 kuvassa. Edes-
mennyt tätini, Iida Piri, oli
terävämuistinen loppuun
asti, vaikka hän epäilikin,
että hän ei ehdi kirjaani lu-
kea ja oli siinä oikeassa, su-
rukseni.

Iida oli syntynyt 1923 ja
muisti kaikki koulutoverin-
sa, jopa ketkä olivat Pudas-
järven Siikaperältä tai Vaa-
sanperältä. Hän muisti
myös, kuka lapsista oli mis-
säkin talossa huutolaisena,
heitäkin oli silloin vielä mo-
nia, ajat olivat vaikeita silloin
ja vielä pitkään sotien jäl-
keenkin.

1949 koulu muutti Aitto-
järvelle ja uuden koulunpai-
kan, Myllyharjun, alueella
aloitettiin soranajo ja kaivo
saatiin valmiiksi, mutta sii-
hen kaikki loppui ja alkoi 10
vuoden riita koulunpaikas-
ta.

Koulu toimi nyt kylän ta-
loissa, kun omaa koulua ei
ollut. Opettajia oli jo kolme,

oli kuitenkin tullut Aittojär-
velle jäädäkseen. Hänellä oli
hieman parempi asunto Ee-
rolan huvilassa, missä ala-
koulu toimi. Hänellä oli käy-
tössään kamari ja keittiö ja
oma rauhallinen piha.

Yläluokat saivat muuta-
man vuoden sisällä muuttaa
Hiltusen uudelle puolelle ja
sieltä sitten syksyllä 1959
uuteen, omaan kansakou-
luun Myllyharjulle.

Rovaniementie oli ainoa
kulkukelpoinen tie Aittojär-
vellä. Puurusesta ja Ypykäl-
tä jouduttiin kulkemaan
kinttupolkuja pitkin samoin
kuin Järvenperästä ja Merta-
selta, ainakin osan matkaa.

Itse sain ajaa autolla pit-
kin kyläteitä kerätessäni ai-
neistoa kirjaani varten. Ne
olivat antoisia matkoja. Sain
talteen hauskoja koulumuis-
toja ja koulumatkamuistoja.
Opettajatkin, joita kerkesi
olla monia tulivat tutuiksi ja
jos joku moitti jotakin jo toi-
nen kiitti. Paljon ei varsinai-
sesta opetuksesta ole jäänyt

Kuva Leskelän pihalta vuonna 1952.

Elämän eväät!

Kirjoittanut
Lauri Suorsa

Palkintojenjakoa hiihdon pitäjänmestaruuskilpailuissa
2009. Palkinnonsaajat lumesta tehdyllä palkintopallilla.
Muut lapsetseuraavat sivusta.
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Yleisesti soitetaan mm. pia-
noa ja kitaraa. Soittajia on
aloittelijoita ja pitemmälle
päässeitä. Nuottien opettele-
minen voi aluksi tuntua han-
kalalta ja ehkä jopa ylitse-
pääsemättömältä haasteelta,
mutta kyllä hetken harjoitte-
lun jälkeen alkaa rullata su-
juvasti.

Monet pianonsoittajista
saattavat luulla, että kitaran
soittaminen on vaikeata, ja
päinvastoin, mutta se on
vain mielipidekysymys. Pia-
nossa yleensä soitetaan kah-
della kädellä, mutta niin kyl-

Minä harrastan pienoismallien rakentamista. Se on muka-
vaa kädentaitoja harjoittava harrastus. Rakennan vain au-
tojen pienoismalleja, koska en pidä sotilaskalustosta, lento-
koneista, laivoista jne. Malleja olen rakentanut noin neljä
vuotta. Säilytän valmiita pienoismalleja vitriinissä.

Rakennan pääasiassa vanhoja Amerikan autoja. Malleja
on minulla noin 30–40 kappaletta. Autojen pienoismallit
maksavat noin 20–100 euroa Rekkojen mallit maksavat noin
50–200 euroa. Mutta jos niihin ostaa kärryjä ja lisäosia niin
hinta saattaa nousta jopa yli 1000 euroon. Eli mallailu ei ole
mikään halpa harrastus.

Ville Valikainen

Ervastin musiikkipiiri

lä kitarassakin. Pianossa ja
kitarassa on kummissakin
monia hankaluuksia tuotta-
via asioita, joita pitää opetel-
la.

Pianossa täytyy pitää sor-
met vakaana ja kohoasen-
nossa, että pianon soittami-

Ervastin joukkueen kapteeni Teemu Pesälä vastaan-
ottaa kiertopalkinnon ja pokaalin.

Oli turnauspäivätorstai ennen hiihtolomaa 26.2. Olimme
ensimmäisen tunnin koulussa, ja sitten raahauduimme luis-
timien ja muiden pelikamppeiden kanssa taksiin. Tunnel-
ma oli aika jännittynyt, sillä tiedossa oli, että jos nyt voittai-
simme, saisimme kiertopalkinnon itsellemme. Toivoimme
kuitenkin parasta.

Perillä Paukkerissa, kun olimme saaneet luistimet jalkaan,
jonkun ajan päästä alkoi meidän ensimmäinen pelimme.
Olin puolustamassa. Minua tietysti jännitti, mutta peli meni
kuitenkin ihan hyvin.

Siinähän sitten pelattiin, välillä oli ruokatauko ja sitten
taas jatkettiin. Viimein Poijulaa vastaan pelattavassa pelis-
sä, kun olimme siinä vaiheessa voitolla, ajattelin että nyt täy-
tyy pelata niin täysillä kuin pystyn, sillä jos voittaisimme
sen pelin, voittaisimme myös koko turnauksen. Niinpä siis
yritimme pelata mahdollisimman hyvin, totta kai.. Lopulta
sitten voitimme sen pelin ja siis myös turnauksen. Toiseksi
tuli Paukkeri, kolmanneksi tuli Poijula, neljänneksi sijoittui
Hirvaskoski ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä Puhos.
Lähdimme voitonriemu kasvoillamme koululle ja juhlim-
me koulussa.

nen onnistuu. Suorilla sor-
milla soittaminen onkin aika
vaikeaa, ja ns. koukkusormi-
suus vain helpottaa soitta-
mista.

Kitaraa soittaessa ei kan-
nata olla ainakaan vasem-
massa kädessä pitkiä kynsiä,

Yläluokka musisoi
joulujuhlissa.

Ervastin koululla on musiikkipiiri, jossa on
kymmenen innokasta nuorta eri instrumenttien

soittajaa.

Harrastuksena pienoismallit
myydä lähiseudun asukkail-
le.

Kakkupöydässä hinnat
ovat kahdesta eurosta kah-
teenkymmeneen euroon.
Kahdenkymmenen euron
hintaisia kakkuja tai leivon-
naisia ei ole kovinkaan pal-
joa, yleensä niitä ei edes ole
myynnissä, mutta silloin
kun joskus on, kakut ovat
suorastaan extreme-hienoja
tai isoja.

Arvontapöydässä oste-
taan lappuja, joihin kirjoite-
taan oma nimi. Valmiit laput
laitetaan ämpäriin. Myyn-
nistä vastaavat yläluokan
oppilaat. Koulun keittäjä ja
kouluavustaja myyvät juo-
mia ja leivonnaisia.

Myyjäisten tuotto menee
koulun retkirahastoon. Ar-
papalkinnot saadaan Pudas-
järven eri yrityksistä.

Ervastin koulun myyjäiset
Ervastin koululla on tapana pitää myyjäiset jouluna ja pääsiäisenä.
Myyjäisiä varten oppilaat askartelevat kaikenlaista teeman mukaan.

Jouluna askarrellaan yleensä tonttuja ja muuta jouluun liittyvää.
Pääsiäisenä askarrellaan yleensä tipuja, munia sekä pupuja.

sillä kieliä ei pysty silloin
kunnolla painamaan sor-
menpäillä. Myös sorminäp-
päryys on suositeltava taito.
Toki pianossakin on, mutta
kitarassa tarvitaan sitä hie-
man enemmän.

Kummassakin instru-
mentissa täytyy jossain vai-
heessa melkein pakosta ope-
tella nuotit. Toki kitarassa
voi halutessaan käyttää ta-
bulatuureja, jotka ovat hel-
pommin opiskeltavissa, kuin
nuotit. Tabulatuurit ovat
hyvä ja helppo vaihtoehto
nuottien tilalle. Niissä näkyy
selkeästi kaikki kuusi kieltä
ja niiden päällä numerot.
Myös internetissä tabulatuu-
rit ovat yleisiä.

Kun opiskellaan pianossa
jotain uutta asiaa, saattaa sen
ohessa olla joitain muillekin
tuttuja kappaleita. Esimer-
kiksi Jaakko kulta ja Maa on
niin kaunis.

Kitaraa ja pianoa soittava
joutuu/pääsee yleensä myös
soittamaan joulu-/kevätjuh-
liin. Juhlia varten harjoitel-
laan yleensä uudet kappa-
leet.

Mutta joka tapauksessa
vaikka olisi mitä tabulatuu-
reja, nuotit on silti jossain
vaiheessa opeteltava.

Pienoismalli rakenteilla.
Teemun  pääsiäiskori saa  jo muodon.

Pyydystän perhosia haa-
villa ja purkilla. Lempi
perhoseni on suruvaippa,
pyydystän niitä pellolla.
Minulla on suruvaippoja,
sitruunaperhosia,  nok-
kosperhosia. Tunnistan
perhosia kirjoista ja mu-
keista. Perhosen pyydys-
tys on lempi harrastukse-
ni, koska perhoset ovat
värikkäitä. Pyydystän
perhosia joka paikassa.
Joskus minä jopa vien
perhosen sisälle. Panen
perhosia monesti purk-
kiin mutta minulla on
perhosen pyydystämis-
setti ja jatkan pyydystä-
mistä aina.

Janne Pesälä 2.lk

Perhostelua

Ervastin koululla käy Pudasjärven  kirjastosta Kaisa Man-
ninen. Hän suosittelee oppilaille kirjoja, joita löytää kirjas-
tosta. Hän saattaa myös lukea katkelmia kirjoista.

Hän yrittää saada oppilaita lukemaan enemmän kirjoja,
jotta oppilaiden luku- ja kirjoitustaito kehittyisivät. Kirjas-
toauto tulee Kaisan mukana, jotta oppilaat voisivat lainata
kirjoja Kaisan kirjatunnin jälkeen. Kaisa kävi ylä- ja alaluo-
kassa. Molemmissa luokissa hän esitteli hyviä lastenkirjoja.
Esimerkkinä Risto Räppääjä ja kaikkea muita kivaa luetta-
vaa.

Kirjavinkkaus

Olen harrastanut pianon-
soittoa esikoulusta lähtien
eli nyt on meneillään kuu-
des vuosi. Olen ehtinyt
soittaa jo monessa joulu-
ja kevätjuhlassa.  Kun
soittaa pianoa, sitä rau-
hoittuu kummasti. Olen
oppinut soittamaan joita-
kin kappaleita myös kor-
vakuulolta. Pianonsoiton
lisäksi tykkään myös pyy-
kin pesemisestä! Niin ou-
dolta kuin se kuulostaa-
kin, se onkin aika kivaa!
Jos ei ole mitään tekemis-
tä, niin sitä ei muuta kuin
vaan pyykkiä kuivaan ja
uutta koneellista päälle.
Täytyy vain varoa ettei
värjää vaatteita, että kel-
tään ei tule sanomista…

Leea Putula 5lk

Myyjäisissä on kakkupöytä,
oppilaspöytä jossa myydään
oppilaiden tekemiä koriste-
esineitä. On myös olemassa
vanhempien pöytä, jossa
myydään vanhempien tuo-
mia asioita, kuten hattaraa.
On myös kahvipöytä, josta
saa ostaa kahvia, mehua, tee-

tä ja leivonnaisia. Onginta-
pisteessä koriin laitetaan ra-
haa ja rahan määrän mukaan
saa karkkia. Arvontapöydäs-
tä saa ostaa arpoja, joilla voi
voittaa hienoja palkintoja.
Oppilaat vievät myös kotiin
listan, ja myyvät arpoja ko-
tonaan. Arpoja voi myös

Tipu on oppilastyö
kevään myyjäisiin

Piano ja
pyykki

Käymme joka vuosi laskettele-
massa koulun kanssa Pikku-
Syötteellä. Siellä on tosi muka-
va laskea. Paistamme siellä
makkaraa, juomme mehua ja
syömme karkkia. Olemme siel-
lä yleensä noin 4 tuntia. Se tun-
tuu todella lyhyeltä ajalta kun
on niin hauskaa. Lähteminen
sieltä on aina tympeää mutta
käyn monesti hiihtolomalla las-
kettelemassa siskoni kanssa.
Silloin olen koko päivän lasket-
telemassa.

Hannes Ervasti

Lasketteluretki

Kaukalopalloturnaus



8 nro 8PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehtiHETEKYLÄN KHETEKYLÄN KHETEKYLÄN KHETEKYLÄN KHETEKYLÄN KOULOULOULOULOULUUUUU Elämän eväät!

Keskiviikkona 18.3
Päivi ja Miia 4H:sta kävivät Hetekylän koululla opettamas-
sa pajutöitä. Pajutyön aiheena oli pääsiäiskori. Alku oli hiu-
kan hankalaa, mutta kun alkuun päästiin, niin alkoi on-
nistaa.  Pajutöiden tekemiseen meni aikaa noin neljä tun-
tia. Sangan tekoon tarvittiin pajunoksia, joita haimme ta-
kametsästä ja pääsimme jatkamaan työntekoa.

Lopussa oli kova työ siivota jäljet, mutta yhdessä työ
valmistui. Kun välitunti alkoi, ei olisi haluttanut ulos läh-
teä, kun oli niin hauskaa työskennellä pajutöiden kimpus-
sa. Viimeiseksi työt laitettiin esille, jotta voitiin ottaa ku-
via. Työn teko oli meidän mielestä tosi hauskaa.

Pääsiäiskorti kukoistaa. Valmiita pajutöitä.

Meidän koulu on mukava.
Siellä saa leikkiä ja oppia ja
niin edespäin. Meidän luo-
kassa on karkkikauppa.
Karkit on tehty muovailu-
vahasta ja Cernit-massasta.
Siellä me leikitään joka päi-
vä. Me keksittiin  viidakko-
nurkka. Se on hieno.  Siellä
saa vaikka lukea Aku Ank-
koja ja rakennella legoilla.
Me kaikki leikitään siellä.
Sain kavereita, kun olin es-
karissa eli Sonjan, Marian ja
Lauran. Leikin Sonjan
kanssa karkkikauppaa.
Meillä on ollut yökoulu,
jossa oli myös disco ja elo-
kuva.  Sonja ja minä meikat-
tiin discoon.  Kun ne kan-
sainväliset koululaiset tuli-
vat, niin sain kaverin ja se
opetti minulle englantia.
Sen nimi oli Jemina. (Eve
2.lk)

Hetekylän kansakoulu ajalta jolloin koulu sijaitsi
Jurvasenkuivalla. Kuva on otettu 1920-luvulla.

Hetekylän koulu 120 vuotta
Koulun perustamiseen Hetekylälle on

vaikuttanut suuresti kyläläisten aktiivisuus
kouluasioissa. Vuonna 1888 otettiin kyläläisten
kokouksessa keskustelevaksi löytyisikö joltakin

vuokrattavaksi koulunpitoon sopivat tilat.

Hetekylän koulun
tapahtumia

Anders Pätsiltä vuokrattiin
luokkahuone ja opettajan
palkkaetuihin kuuluva
maa-alue talousrakennuk-
sineen. Kahdesta hakijasta
koulun ensimmäiseksi
opettajaksi valittiin Aukus-
ti Korhonen. Hän aloitti
työt 28.9.1888. Päivämää-
rää voidaan pitää koulun
virallisena aloituspäivänä.
Kuntakokous nähtyään,
että kyläläiset ovat tosis-
saan koulun perustamisen
suhteen, myönsivät viina-
verorahoista 560 markkaa
koulun ylläpitoon.

Koulun alkuaikoina oli
pulaa kaikesta ja hyvin ku-
vaavaa oli kansakouluntar-
kastajan puhe Antti Outa-
koskelle: “ Kun nyt nuori
veli tulee Hetekylään koulul-
le, niin toivon ettei hän pa-
laa samalla hevosella takai-
sin’’. Antti ja Maria Outakos-

ki toimivat Hetekylän kou-
lun opettajina 17 vuotta. Al-
kuvaikeuksista huolimatta
1900-luvulle tultaessa Hete-
kylän koulu oli niitä harvoja
kouluja, joissa oli säännölli-
nen oppilasruokailu.

1940 perustettiin kiinteä
36-viikkoinen alakansakou-

lu, joka aloitti toimintansa
Pätsilässä Jalmari ja Elsa
Ekdahlilta vuokratuissa ti-
loissa. Vuonna 1945 Hete-
kylän koulupiiristä erotet-
tiin omaksi koulupiirik-
seen Viinikosken ja samoi-
hin aikoihin Seulan koulu-
piirit.

Eetu 6.lk, Heikki 5.lk ja
Jarkko 5.lk

Lähde: Hetekylän koulun
100-vuotisjuhlahistoriikki
Tauno Kujala

Torstaina 19.3
Tiina Inkeroinen ja Marko Väyrynen seurakunnasta kävi-
vät vierailulla Hetekylän koululla. Aiheena oli Pudasjär-
ven kaupungin ja seurakunnan yhteinen 370-vuotinen his-
toria. Tutkimme Markon ja Tiinan mukanaan kirkolta tuo-
mia vanhoja tavaroita ja kuvia. Oppilailla oli tehtävänä
tunnistaa esineet ja kuvat. Lopuksi Tiina ja Marko olivat
suunnitelleet meille vanhoja leikkejä, kuten: kymmenen
tikkua laudalla, viimeinen pari uunista ulos sekä parihip-
paa. Meillä oli hauskaa ja päivä kului nopeasti. Kiitokset
Markolle ja Tiinalle.

Seurakunnan vierailun jälkeen pidimme hiihtokilpai-
lut koulullamme. Sää oli hiihtäjille suotuisa ja oikein au-
rinkoinen. Pakkasta oli vähän, mutta me emme välittäneet
siitä. Kun kilpailijat olivat hiihtäneet matkansa, mentiin
kuumalle mustikka mehulle.

Tiistaina 24.3.
lähdimme Aittojärvelle pitäjänmestaruuskilpailuihin.

Perjantaina 20.3
lähdimme Hetekylän koulun kanssa Pudasjärven uima-
halliin. Me harjoittelimme hengenpelastusta uimarenkai-
den avulla. Alaluokkalaiset harjoittelivat myös hengenpe-
lastusta pelastusliiveillä. Harjoittelimme myös uintia T-
paidoilla, joilla oli huomattavasti raskaampaa uida. Lopuk-
si saimme uida vapaasti ja uintikerta sujui hyvin.

Maanantaina 23.3.
Keijo Piirainen kävi koulullamme laulattamassa meitä, He-
tekylän Helmiä ja opettajia. Lauloimme vanhoja ja tuttuja
lastenlauluja ja virsiä Keijon säestyksellä. Hetekylän Hel-
met ovat koululla kokoontuva ikäihmisten seniorikerho,
jonka kanssa teemme aika-ajoin yhteisiä juttuja. Lopuksi
otimme kuvan kaikista laulajista.

Tehnyt: Laura 6.lk, Meeri 5.lk ja Mirva 5.lk

HNS
TERVETULOA!

Kesäkioski avataan!Hetepirtillä 13.5.09auki: KE – SU klo 12.00 – 18.00’’Myös
kirpputori’’Bingoa

 pelataan Hetepirtillä
Lauantaisin klo 14

18.4, 9.5, 16.5, 30.5
Kesä ja heinäkuu mahdollisesti

joka lauantai.

HNS
TERVETULOA!

Tarkkaile ilmoitustaulua.

Hetekylän koulu
Meidän koulussa on 26 op-
pilasta ja opettajia ovat
Antti ja Margit sekä apuo-
pe Annu. Minun kouluni
alkaa joka päivä klo 8.30 ja
päättyy 12.30. Kuljen kou-
lumatkat taksin kyydissä.
Taksinkuljettajan nimi on
Lauri.  Meidän koululle
tuodaan ruoka Kurenalta.
Se on hyvää. (Niko M. 2.lk)

Kuvassa ovat onnelliset Hetekylän hiihtäjät.

Isi ajelee kaupungilla.  Niko M. 2.lk Minä ratsastan. Tinja (esikoulu)

Vuonna 1957 valmistui Matti ja Helli Rautiolta ostetul-
le tontille nykyinen koulu. Tällöin vanha koulu (kuva
sivulla ylhäällä) myytiin Jaakko Jurvansuulle.
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 Monta vuotta on myyty
wc-paperia. Minä ja Raili-
äiti olemme myyneet wc-
papereita paljon yhdessä.
Olemme käyneet sukulais-
ten luona ja naapureiden ja
tuttujen luona myymässä.

Kaikenlaisia muitakin
tempauksia on ollut. Joulu-
avajaisissa oltiin Ku-
renalan torilla. Sitten met-
sästysseuran hirvipeijaisis-
sa olemme myyneet kah-
via ja kakkuja. Se kakkujen
huutokauppa on ollut
hyvä bisnes. Syksyllä
myimme myös sukkia.

Yksi tempaus on jäänyt
mieleen, nimittäin hiihto-
kilpailupäivä 21.3.09. Hiih-

Hirvaskosken koululaiset kävivät Korentojärvellä pil-
killä. Lauran ja Riikan isä Mikko näyttää, miten kala
perataan ja mitä kalan sisältä löytyy.

tokilpailut alkoivat klo 10:00.
Ensin oli esikoululaisten
hiihto, sitten muitten koulu-
laisten. Kun kukin oli hiih-
tänyt matkansa, niin sukset
piti pakata ja sitten kuumaa
mehua juomaan. Pian oli
ruoka, ruoka oli pizzaa. Sen
jälkeen alkoi narutus eli ar-
pajaiset. Meidän äiti voitti
pehmonallen ja liinoja ja
minä voitin kirjan ja astioi-
ta.

Onnenvalot olivat myös
mukavat. Ensin piti maksaa
50 senttiä ja arvata joku nu-
mero. Sitten piti painaa nap-
pulaa ja valot alkoivat pyö-
riä. Jos sattui oman numeron
kohdalle, sai karkkipussin ja

Leirikouluvalmisteluja
Me lähdemme leirikouluun Helsinkiin toukokuussa. Olemme keränneet

rahaa leirikoulua varten kaikenlaisilla tempauksilla.
jos meni ohi, niin sai tikka-
rin. Jollakin pojalla oli mon-
ta tikkaria! Ulkona oli Marin
tätin Moona- hevonen ja
reki. Moona kiersi koulun
ympäri ja sai olla kyydissä.

Kello 12:00 loppui pakol-
linen koulupäivä. Sitten al-
koivat hikihiihdot.

Siellä hiihdettiin joukku-
eissa kolme tuntia, sitten las-
kettiin joukkueen kilometrit
yhteen. Samalla oli tarjolla
makkaraa, pullaa, mehua ja
kahvia. Tällainen ohjelma oli
lauantaina, hiihtokilpailu-
päivänä.

Heini 4. lk

Yökoulun pimeäsuunnistuksessa olivat vanhemmat-
kin mukana. Sitten he lähtivät kotiin ja koululaiset köm-
pivät makuupusseihinsa nukkumaan koulun saliin ja
luokkiin.

GalluppiGalluppiGalluppi

Hiihtokilpailujen maaliintulo Roosan kuvaamana

1. Mitä sinä harrastat?
2. Mikä on mieliruokasi?
3. Mikä on koulussa mukavaa?
4. Mitä odotat leirikoulusta?

Aliina  eskari
1. Pianonsoittoa ja hiihtoa
2. Pizza
3. Luokkaretki

Janika 1.lk
1. Hiihtoa
2. Pizza
3. Tehtävien tekeminen

Joonas 2. lk
1. Moottoriurheilua
2. Hampurilainen
3. Liikunta

Kasperi 3.lk
1. Tietokoneella pelaamista.
2. Makaronilaatikko
3. Luokkaretki
4. Linnanmäkeä

Ville M 4.lk
1. Hiihtoa
2. Hernekeitto juustolla
3. Käsityö ja hiihtokilpailut
4. Hauskuutta ja mukavaa yhdessäoloa

Juuso 5.lk
1. Hiihtoa ja muita lajeja
2. Jauhelihakeitto
3. Turnaukset ja kilpailut
4. Iloista meininkiä

Laura 6.lk
1. Ratsastusta
2. Pizza
3. Kaverit, retket
4. Linnanmäkeä
Kuvassa edestä vasemmalta Aliina, Janika, Joonas
ja Kasperi, takana vasemmalta Ville, Juuso ja Laura

Vastaus on: leirikouluun! Ei
näitä tavaroita oteta mukaan
leirikouluun, vaan ne myy-
dään etukäteen sukulaisille,
tuttaville, kyläläisille ja itsel-
le. Muutamat myyjäiset ja ar-
pajaiset tarvitaan myös. Kun
toimijoita on kahdestakym-
menestä perheestä ja aikaa
neljä vuotta, urakka ei ole lii-
an raskas.

Hirvaskosken koulussa
on ollut jo parinkymmenen
vuoden ajan tapana, että
koulusta tehdään iso leiri-
koulumatka kerran neljässä
vuodessa. Näin jokainen lap-
si pääsee alakoulun aikana
yhden kerran pitemmälle
opintomatkalle. Kerran on
käyty Ahvenanmaalla ja kol-
me kertaa Helsingissä.

Toukokuun 11. päivän
aamuna starttaa seuraava
leirikouluseurue kohti pää-
kaupunkia.

Leirikoulun varainhan-
kinta, suunnittelu ja toteutus
on suuri työ. Kannattaako
se? Sitä pitäisi kysyä vaikka-
pa Jannelta, joka pääsi sa-
maan kuvaan formulakuski
Jyrki Järvilehdon kanssa
Helsingin rautatieasemalla.
Tai Matilta, joka tempaisi
ensimmäisellä vedolla pal-
lon maaliin Olympiastadio-
nin harjoituskentän tekonur-
mella! Tai eräältä aikuiselta,
joka ei millään meinannut
päästä eduskuntatalon me-
tallipaljastimien läpi ilman
hälytystä! Tai Outilta, joka
luuli pudottaneensa lomp-

sansa Linnanmäen vuoristo-
radassa. Tai Jennyltä, joka
löysi ihanan riimun hevos-
tarvikeliikkeestä! Tai äidiltä,
joka sai tuliaisiksi viikon re-
pun pohjalla pyöriskelleen
suklaalevyn!

Leirikoulussa opitaan,
saadaan elämyksiä ja koke-
muksia sekä kasvetaan yksin
ja yhdessä. Kaikissa leirikou-
luprojektin vaiheissa tutus-
tutaan toisiin ihmisiin yhtei-
sen tekemisen kautta. Me
kaikki; oppilaat, vanhemmat
ja opettajat opimme tunte-
maan toisiamme tarkemmin.
Yhteistyö on luontevaa ja
antoisaa. Mukavaa on myös
itse nähdä ja kokea pääkau-
punkimme nähtävyyksiä
sekä huomata, että ne ovat
todella olemassa. Ne ovat
tosin vähän syrjässä!

Kiitos teille kaikille suku-
laisille, tuttaville ja kyläläisil-
le, jotka olette leirikoulumat-
kaamme tukeneet ostamalla
tuotteitamme. Erikoiskiitok-
set Erkille ja Einolle! Pidäm-
me aina kotikylämme ja ko-
tikaupunkimme lippua kor-
kealla. Tulevalla matkalla
osallistumme tuhansien
koululaisten mukana lasten-
lauluspektaakkeliin Helsin-
gin jäähallissa 13.5. Seurat-
kaa tiedotusvälineistä: per-
manto, vasen, rivit 17 ja 18,
sieltä vilkutamme!

T. Opet Jukka ja Annika, 21
oppilasta ja 6 vanhempaa

Leirikouluun Helsinkiin
Mihin tarvitaan 1400 säkkiä wc- paperia, 350

pakettia sukkia, 120 litraa kahvia, 80
kuivakakkua, 500 tikkaria ja 50 karkkipussia?

Tapahtumapäivä 21.3. 2009 Moona-
hevonen antoi mukavaa rekikyytiä.
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Miksi halusimme itsellemme lisä-
työtä tavanomaisen koulutyön li-
säksi? Olimme vuosien varrella
huomanneet, että oppilaiden suh-
tautuminen vieraisiin kulttuurei-
hin ja jopa vieraisiin ihmisiin oli
yllättävän ennakkoluuloista.  Op-
pitunneilla voidaan lukea kirjoista
muiden maiden ihmisistä ja katsel-
la kuvia, mutta se ei koskaan kor-
vaa kontakteja eläviin ihmisiin.
Comenius-projektin myötä oppi-
laat ovat tavanneet koulullamme
vierailleita ihmisiä yhteistyökou-
luistamme ja jotkut ovat itsekin
päässeet käymään ulkomailla. Yh-
teistyötä voidaan tehdä myös esi-
merkiksi tietoverkkojen kautta,
kuten mekin olemme tehneet mo-
lemmissa projekteissa.

Toinen painava syy hakeutua
mukaan oli se, että opettajakin ha-
luaa kehittyä työssään. Tässä tar-
joutui oivallinen tilaisuus kehittää
kansainvälistä toimintaa koulun ta-
solla.  Virike tähän hankkeeseen

lähti Rimminkankaan koululla jär-
jestetystä tiedotustilaisuudesta
vuonna 1996, jossa projektissa mu-
kana ollut rehtori kertoi kokemuk-
siaan.

Ensimmäinen projekteistamme
oli nimeltään Art in Europe.  Se to-
teutettiin vuosina 1999-2002. Yh-
teistyökoulumme sijaitsivat Islan-
nissa, Hollannissa, Tanskassa, Poh-
jois-Irlannissa ja Viitasaarella. Pro-
jektissa keskityttiin taiteeseen. En-
simmäisen vuoden teema oli kuva-
taide, toisen kirjallisuus ja kolman-
nen musiikki. Erityisen hyvin on-
nistuneina jäivät mieleen Hugo
Simbergin  maalauksista vaikuttei-
ta saaneet työmme, joista kokosim-
me kirjapainossa kauniin koosteen.

Kirjallisuuteen liittyvät jatko-
kertomukset, jotka kiersivät maas-
ta toiseen, olivat erittäin onnistu-
neita. Ensimmäisen hankkeen ra-
hoituksella saimme kustannettua
koulullemme myös senegalilaisen
soitin- ja tanssiyhtyeen pitämään
musiikin työpajaa ja konserttia.
Kirjailija Jukka Parkkisen vierailu
ja kirjoittajatyöpaja päätti Art in
Europe-projektimme. Ensimmäi-
sen projektin rahoituksella oli vain
opettajilla mahdollisuus matkustaa
yhteistyökouluille. Opettaja Han-
nu Elo vieraili Hollannissa, Poh-
jois-Irlannissa ja Islannissa projek-
tin aikana. Olemme toimineet
myös isäntinä ulkomaalaisille vie-
raillemme useita kertoja. Heidän
ilokseen olemme järjestäneet peri-
suomalaisia kokemuksia kuten
moottorikelkka-ajelua, mämmin
syöntiä ja avantouintia.

Toinen projektimme, joka on par-
haillaan käynnissä, on kaksivuoti-
nen. Yhteistyökoulumme ovat
Tanskassa, Espanjassa, Latviassa ja
Hollannissa. Projektin rahoitus on
tällä kerralla osoitettu lähinnä mat-
kustamiseen. Myös oppilaat voivat
matkustaa. Projektimme nimeksi
valitsimme The four Seasons. Pe-
rehdymme vuodenaikojen vaiku-
tukseen ihmisten elämässä eri puo-
lilla Eurooppaa.

Olemme tutkineet vuodenaiko-
jen vaihtelua säähavaintoja teke-
mällä. Olemme lähettäneet toisil-
lemme tietoja vuodenaikoihin liit-
tyvistä juhlista ja juhlatavoista. Pe-
rehdyimme poromiehen vuoteen ja
teimme siitä videon, jonka lähetim-

Kokemuksia kansainvälisestä toiminnasta Kipinän koululla
Kipinän koulu on osallistunut kaksi kertaa Comenius-

yhteistyöhankkeeseen. Comenius-toiminta on osa
Euroopan Unionin Sokrates-koulutusohjelmaa. Olemme
hakeneet rahoitusta kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla

olemme tulleet hyväksytyiksi mukaan.

Kuka pelkää mustaa miestä?

Kuvatai-
detta Poh-
jois-Irlan-
nista Wil-
liam Co-
norin tyy-
liin. Taitei-
lijoina
Leigh
Pauley ja
Nicola
Kerr.

“Kevään värit espanjalaisessa
laulussa.

“Nainen tiellä” Hugo Sinbergin tyyliin.Ensimmäisen Comeniusprojektin satoa vuodelta 1999. Tekijä
Maria Pähtilä.

me kaikille yhteistyökouluille.
Olemme myös aloittaneet jatkoker-
tomuksen, joka siirtyy maasta toi-
seen. Jokainen koulu kirjoittaa
oman osansa kertomukseen. Ke-
väällä 2008 koulumme opettajat ja
kuudennen luokan oppilaat vierai-
livat yhteistyökoululla Barbaten
kaupungissa Espanjassa. Keväällä
2008 espanjalaisen yhteistyökou-
lumme opettajia kävi vierailulla
Suomessa. Huhtikuussa 2009
saamme vieraaksi tanskalaisia
opettajia ja oppilaita.

Projektien yhteinen toimintakie-
li sovitaan alussa ja se näyttää hy-
vin usein olevan englanti. Ensim-
mäinen projektimme oli onnistu-
nut, koska kaikkien osallistujien
kielitaito oli hyvä ja sitoutuminen
projektiin riittävä.  Mukaan lähte-
minen kovin kehnolla kielitaidolla
heikentää projektin tuloksia. Pelk-
kä puhetaito ei riitä, vaan tarvitaan
myös hyvä yhteisen toimintakielen
kirjoitustaito.

Kansainvälisessä toiminnassa
oppii ainakin sen, että eri kulttuu-
reissa asioita tehdään eri tavoin.
Kaikkialla ei suomalaisten tavoin

noudateta orjallisesti sovittuja
määräaikoja eikä yhteisesti sovi-
tuista toimintatavoista pidetä ko-
vinkaan tarkkaan kiinni. Sitoutu-
misessa työhön on suuria kansalli-
sia ja yksilöllisiä eroja.  Olemme
huomanneet myös, että solmitut
kansainväliset suhteet voivat par-
haimmillaan toimia vielä projektin
jälkeenkin. Toiseen projektiin mei-
dät houkutteli mukaan ensimmäi-
sessä projektissa mukana ollut
tanskalainen opettaja. Kun yksi
projekti oli onnistuneesti takana-
päin, oli järkevää hakeutua mu-
kaan toisenkin kerran. Suosittelem-
me muillekin.

Antonio, Ines, Javier sekä muu-
tamia Kipinän koulun oppilaita.

Kuudesluokkalaisia Atlantin rannalla keväällä 2008. Kuvassa Timo,
Vanamo, Mira ja Jani. Matka toteutettiin Comenius-tuella.

Latvialaisen
 Natalien as-

kartelema
mosaiikkikissa.

Espanjalaisessa koululuokassa
tutkitaan Martinin ottamia kuvia
toukokuussa 2008.

Elämän eväät!
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Valtionavun ehtona oli, että
kerhotoiminta on säännöllis-
tä ja että siihen osallistumi-
nen on vapaaehtoista. Ker-
hotunnin pituus on täydet 60
minuuttia. Valtionapu koh-
distettiin kerhotoiminnan

Vilkasta kerhotoimintaa Kurenalan ja Lakarin kouluilla

Vuonna 2008 opetushallitus myönsi Pudasjärven kaupungille 30 000
euron erityisvaltionavustuksen kerhotoiminnan kehittämiseen.  Jokaisella

koululla oli mahdollisuus perustaa koulun omia kerhoja. Koulut saivat
myös itse päättää, mitä kerhoja ne ottavat omaan ohjelmaansa.

kehittämiseen, kerhonohjaa-
jien palkkioihin, kerhon kan-
nalta välttämättömiin tar-
vikkeisiin sekä matkakus-
tannuksiin. Kerhotoiminnan
keskeisiä tavoitteita oli tarjo-
ta koulun oppilaille ohjattua

harrastuspainotteista toi-
mintaa turvallisessa ja tutus-
sa ympäristössä.

Koulut tarttuivatkin tilai-
suuteen hanakasti. Yhteensä
aloittavia kerhoja oli 16. Ky-
läkouluista mukaan lähti

ensivaiheessa Hirvaskosken,
Puhoksen, Pärjänsuon ja
Syötteen koulut.  Kaupungin
keskustan jokaisella perus-
koululla aloitti useampia
kerhoja.

Kurenalan koululla lii-
kuntakerhoja on kaksi.  Tois-
ta kerhoa ohjaava Raimo
Heikkilä kertoi, että kerhos-
sa on keskitytty erilaisiin lii-
kuntaleikkeihin sekä sisäpe-
leihin.  keskimäärin kerhos-
sa on ollut 10 osanottajaa.
Kerhot tarjoavat hänen mu-
kaansa mm. uusia sosiaalisia
kaverikontakteja.  Hän ker-
toi myös, että kerholaiset toi-
vovat myös ensi vuonna jat-
koa tälle toiminnalle.  Toista
liikuntakerhoa ohjaa opetta-
ja Juha Pätsi.  Juha Pätsi ker-
too, että liikuntakerhot ovat
tarpeellisia jo sen vuoksi,
että lasten liikkuminen on
yhä harvinaisempaa.  Par-
haimmillaan kerhot toimivat
kunnon ja mielialan kohen-
tajina

Kurenalan koulussa toi-
mii myös kuorokerho sekä
atk-kerho.  Kuorokerhossa
harjoitellaan moniäänisiä
lauluja, kuorolaulun perus-
asioita sekä esiinnytään eri-
laisissa juhlissa.

Kuorokerhoa ohjaa opet-
taja Mirja Laakkonen.  Kuo-
ronohjaaja kertoo, että nyt
harjoitellaan pääsiäislauluja
pääsiäislaulut koulun yh-
teistä tilaisuutta varten.  En-
nen laulua kerho tekee aina
äänenavausharjoituksia

muiden kuorojen tapaan.
Näin saamme äänen sointu-
maan puhtaasti sekä vapau-
tuneesti.

Atk-kerhossa on pereh-
dytty tietotekniikan suomiin
mahdollisuuksiin ja  tutus-
tuttu  eri ohjelmien käyttöön.
Kerhon ohjaajan Paavo Toi-
vasen mielestä mukavinta
on ollut erilaisten animaati-
oiden ja esitysten teko sekä
tietenkin myös pelaaminen.
Paavo Toivanen toteaa, että
yllättävää on se, että enem-
mistö kerholaisista on tyttö-
jä.  Kerhon tytöistä onkin
kehittymässä melkoisia nört-
tejä.

Joen toisella puolella La-
karilla on myös kolme ker-
hoa.  Rehtori Pekka Törrön
kerhossa rakennellaan len-
nokkeja ja samalla perehdy-

tään lentämisen fysiikkaan.
Opettaja Risto Poropudas
ohjaa liikuntakerhoa  sekä
opettaja Mervi Sammelvuon
kerhossa tehdään savitöitä.

Pudasjärven kaupunki on
anonut jatkorahoitusta ker-
hojen toimintaan myös vuo-
siksi 2009 -2010.  Päätöksiä
avustuksesta odotellaan ke-
vään  aikana.  Laaditun ker-
hotoiminnan kehittämis-
suunnitelman mukaan ensi
vuoden kerhojen järjestämi-
sessä tullaan myös lisää-
mään yhteistyötä  muiden
kerhoja järjestävien tahojen
kanssa.

Paavo Toivanen
koulupuolen

kerhokoordinaattori.

Kurenalan koulun kuorokerho äänenavausharjoituksissa. Kuorokerhoa ohjaa opet-
taja Mirja Laakkonen.

Atk-kerholaisia
tietokoneen
kimpussa

Lakarin koulun pihapiirissä on kolme koulurakennusta.
Päärakennuksen, jossa varsinaiset koululuokat ovat, lisäksi
on kaksi muuta rakennusta joista toinen sisältää museoluo-
kan, terveydenhoitajan ja erityisopetuksen tilat. Myös ilta-
päiväkerho sijaitsee tässä rakennuksessa ja toisessa raken-
nuksessa on teknisen työn ja tekstiilityön luokat.

Tässä rakennuksessa on museoluokka, terveydenhoi-
tajan ja erityisopetuksen tilat. Myös iltapäiväkerho si-
jaitsee täällä.

Lakarissa on museoluokka

Museoluokan vanhat tavarat tuovat mieleen koulumuis-
tot menneiltä ajoilta. Pulpetit kattolamppuja myöten ovat
vahaa perua.

Tässä rakennuksessa on teknisen työn ja tekstiilityön
luokat.

Lakarin koulun päärakennus.

Lakarin koulun nettisivuilta voi käydä tutkimassa kuvia
koulun sisältä ja ulkoa.
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Kust. Toiminta- Toiminta- Toiminta- Oppilas- Toiminta-
paikka Koulut tuotot kulut kate lkm/keskim. kate/oppil

3200 Aittojärvi 10 400 301 200 -290 800 32,0 -9 000
3201 Ervasti 6 800 220 400 -213 500 23,0 -9 200
3202 Hetekylä 4 900 221 900 -217 000 24,0 -9 000
3203 Hirvaskoski 15 700 292 900 -277 200 34,0 -8 100
3204 Kipinä 9 200 241 000 -231 800 26,0 -8 900
3205 Kurenala 152 100 2 193 400 -2 041 300 293,5 -6 900
3206 Lakari 34 100 744 200 -710 000 143,5 -4 900
3207 Paukkerinharju 7 300 229 500 -222 100 23,0 -9 600
3208 Poijula 5 300 239 500 -234 200 19,5 -12 000
3209 Puhos 4 400 218 700 -214 200 17,0 -12 600
3210 Pärjänsuo 16 200 390 000 -373 800 56,5 -6 600
3211 Sarakylä 9 900 359 400 -349 500 40,0 -8 700
3212 Syöte 2 700 134 900 -132 100 16,5 -8 000
3214 Rimminkangas 11 500 3 312 700 -3 301 100 407,5 -8 100
3215 Yhteiset kulut 4 100 153 300 -149 100
3216 Kouluprojektit 500 7 200 -6 700
Koulutoimi
yhteensä 296 000 9 261 100 -8 965 100 1 156 -7 700
ilman
projekteja 295 500 9 253 900 -8 958 400 -7 700

TUOTOT, KULUT JA TOIMINTAKATE VUOSI 2008
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI/KOULUTOIMI

yht. yht.
perus- esi+perus-

KOULU OP esi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 opetus opetus

Aittojärvi 3 5 3 6 2 5 8 2 26 31
Ervasti 2 1 4 5 2 2 6 2 21 22
Hetekylä 2 3 2 5 7 3 4 2 23 26
Hirvaskoski 3 7 2 6 3 8 2 8 29 36
Kipinä 2 5 6 5 2 7 3 1 24 29
Kurenala 17 30 37 33 33 40 38 45 226 256
Ku, er.lk. 4 0 7 2 2 2 1 2 2 2 20 20
Lakari 7 15 16 19 19 22 24 23 123 138
Paukkerinharju 2 3 4 2 4 4 2 3 19 22
Poijula 2 4 0 3 2 4 4 4 17 21
Puhos 2 1 0 4 2 3 1 4 14 15
Pärjänsuo 4 6 9 6 10 10 8 8 51 57
Sarakylä 3 4 5 5 5 8 8 4 35 39
Syöte 1 4 2 2 3 0 3 2 12 16
Yhteensä 54 88 97 103 96 118 112 110 2 2 0 640 728
Kier.er.op. 2
Rimmi 34 121 125 129 375
Er.lk. 7.-9. Ri 3 3 15 6 27
Rimmi yhteensä 37 124 140 135 402 402
Yhteensä 93 1 042 1 130
Lukio 10 41 67 45 2 155 155
YHTEENSÄ 103 1 207 1 285
Aineopiskelijat 11
Lukio, alle 18-v/  7  ammattikoulu ja yli 18-v/ 2  etäopiskelijaa

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI, OPPILASTILASTO LUKUVUOSI 2008-2009

OIKEAT 

VÄLINEET 

ALUSTA 

ALKAEN

Pudasjärven Kirjakaupalla on ollut jo 80-vuotta yhteistyötä koulujen ja Pudasjärven kaupun-
gin kanssa. Edesmennyt kirjakauppias Alli Korhonen oli aikanaan yksi merkittävä puuha-
ihminen Pudasjärven lukion saamiseksi paikkakunnalle ja kirjakauppa on lukion toiminnassa
edelleen aktiivisesti mukana.
-Lukiolaisille on koulukirjoista ja -tarvikkeista tilipalvelu ja oppilaat saavat ostoistaan 10 %
alennuksen. Pyrimme edelleen kehittämään aktiivista ja ammattitaitoista palvelua, että kirjo-
jen ja tarvikkeiden ostomahdollisuus säilyisi paikkakunnalla ja että kaupungin kanssa koulu-
kirjojen ja tarvikkeiden ostosopimus jatkuisi edelleen, toteaa kirjakauppias Aune Ekdahl.

80-vuotta yhteistyötä
koulujen ja Pudasjärven kaupungin kanssa

Kirjakaupalla

Palvelevin ja ystävällisin terveisin, yhteistyöstä kiittäen
Aune Ekdahl ja Inkeri Vähäkuopus
Pudasjärven kirjakauppa Oy
Kauppatie 3 93100 Pudasjärvi, puh. 0440 821 040
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com
www.pudasjarvenkirjakauppa.com

Toivotamme menestystä ja jaksamista
370 v Pudasjärven kaupungin koulutoimelle ja kouluille!

Aittojärven koulu
Ervastin koulu
Hetekylän koulu
Hirvaskosken koulu
Kipinän koulu
Kurenalan koulu
Lakarin koulu
Paukkerinharjun koulu

Poijulan koulu
Puhoksen koulu
Pärjänsuon koulu
Sarakylän koulu
Syötteen koulu
Rimminkankaan koulu
(yläkoulu ja lukio)
OSAO Oulun seudun ammattiopisto

Pudasjärven koulut

TURVALLISUUS:
Jokaisella koululla on kirjallinen suunnitelma oppi-
laiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja
häirinnältä. Järjestyssäännöillä edistetään koulun si-
säistä järjestystä ja opiskelun esteetöntä sujumista.
Ne takaavat kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyi-
syyden (perusopetuslaki 29 §).
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Paukkerinharjun koulun oppilaat perehtyivät harrastustoimintaan. Koulunkäynnin ohella harrastukset
ovat tärkeitä ja vaikka osa harrastuksista tapahtuu koulun ympäristössä, se ei tunnu koululta. Nimi: Harri

Ikä: 6v, 0 lk
Harrastukset: ulkolii-
kunta, uinti.

Nimi: MinnaLiina
Ikä:6v, 0lk
Harrastukset: ulkolii-
kunta, uinti

Nimi:Jyri
Ikä:6v, 0lk
Harrastukset: pyöräily,
uinti, luistelu, uinti, hiih-
to

Ikä:8v, 1lk
Harrastukset: pyöräily,
uinti, jalkapallo, jääkiek-
ko

Nimi: Maiju
Ikä:8v, 2lk
Harrastukset: uinti, jää-
kiekko

Nimi: Antti
Ikä: 7 vuotta, 1.lk
Harrastukset: pyöräily,
uiminen ja hiihto

Nimi: Milena
Ikä: 7 vuotta, 1.lk
Harrastukset: hiihto,
luistelu ja uinti

Nimi: Henna
Ikä: 7 vuotta, 1.lk
Harrastukset: pyöräily,
hiihto ja jalkapallo

Nimi: Aleksi
Ikä:10 vuotta, 2.lk
Harrastukset: jalkapallo
ja pyöräily

Haastattelijat: Kalle 3.lk
ja Patrik 5. lk

Paukkerinharjun koululaiset harrastavat

Nimesi:
Tauno Nyman.

Miksi kuljet iltaisin pe-
laamassa?
Koska se on mukavaa ja
kunto pysyy korkealla.

Kuinka kauan olet har-
rastanut jääkiekkoa?
Olen harrastanut jääkiek-
koa lapsesta asti.

Pelaaja-haastattelu
Paukkerinharjun kou-
lun kentällä käy paljon
iltapelaajia. Tuomo 4lk.
haastatteli yhtä pelaa-
jaa.

Kysely
alaluokkalaisten
harrastuksista

Harrastaminen on hauskaa

90 % Jääkiekkoa
80 % Jalkapalloa
10 % Hiihtoa
50 % Lukemista
60 % Chattailua/mese-
tystä
70 % Tietokonepelejä
70 % Eläintenhoitoa
20 % Lautapelejä
80 % Ulko/pihaleikkejä

Paukkerinharjun
3.-6.  -luokkalaisista
harrastaa:

Maijun hiihtoharrastus poiki kultamitalin pitäjänmesta-
ruushiihdoista. Maijun menestyksestä iloitsevat myös
luokkatoverit.

Jalkapallo voi olla välituntileikeissä talvellakin...

Idyllinen, hirsirakenteinen koulurakennus sijaitsee ni-
mensä mukaisesti harjulla, aivan luonnonkauniin Kor-
pijoen välittömässä läheisyydessä. Paukkerinharjun
koulua ympäröivä luonto tarjoaa opetuksellisesti erin-
omaiset puitteet.

Nimi: Marelle
Ikä: 11
Harrastukset: Piirtäminen
(manga), yleisurheilu, rat-
sastus, uinti, pyöräily, luis-
telu, pesäpallo, sähly, lento-
pallo, golf, suunnistus, mu-
siikki, eläintenhoito, tietoko-
neella oleskelu, jne…
Miksi?: Niitä on niin kiva
harrastaa.
Kotieläimet: Hevoset, leh-
mät, sonnit, vasikat, koirat,
kissat ja kalat.

Nimi: Kristiina.
Ikä:10
Harrastukset: Koirienhoito,
piirtäminen, lukeminen, tie-
tokonepelit, uinti ja tarrake-
räily.
Miksi?: Ne on hauskoja!
Kotieläimet: koira

Nimi: Johannes.
Ikä:13.
Harrastukset: Jääkiekko,
metsästys, kalastus.
Miksi?: Ne on mukavia.
Kotieläimet: Koira.

Nimi: Patrik
Ikä: 12
Harrastukset: Pesäpallo, jää-
kiekko, jalkapallo, uinti ja
sähly.
Miksi?: Se on mukavaa.
Kotieläimet: 2 Koiraa

Nimi: Tuomo
Ikä: 10.
Harrastukset: Kalastus, pyö-
räily, sähly, jääkiekko, pesä-
pallo, musiikki, uinti, luke-
minen, eläintenhoito, sonnil-
la ratsastaminen ja jalkapal-
lo.
Miksi?: Koska ne on niin
mukavia.
Kotieläimet: Lehmät, sonnit,
vasikat, 2 koiraa ja 2 kissaa

Nimi: Tomi
Ikä: 13.
Harrastukset: Jääkiekko, jal-
kapallo ja sähly.
Miksi?: Se on niin mukavaa.
Kotieläimet: Lehmät, sonnit,
vasikat, 2 koiraa ja 2 kissaa.

Nimi: Tanja
Ikä: 10.
Harrastukset: Jääkiekko, jal-
kapallo, sähly, kalastus, uin-
ti, pyöräily.
Miksi?: Koska ne on muka-
via.
Kotieläimet: Lehmät, sonnit,
vasikat, 2 koiraa ja 2 kissaa.

Nimi: Tero
Ikä: 9.
Harrastukset: Jalkapallo, jää-
kiekko ja sähly.
Miksi?: Se on niin mukavaa.
Kotieläimet: Ei ole.

Nimi: Kalle-Jaakko
Ikä: 11
Harrastukset: Jalkapallo, jää-
kiekko, sähly ja pesäpallo,
Miksi?: Se on niin mukavaa.
Kotieläimet: Koira

Nimi: Olavi.
Ikä:12
Harrastukset: Jääkiekko, jal-
kapallo, sähly, juoksu
Miksi?: Ne on mukavia.
Kotieläimet: kissa.

Nimi: Roosa.
Ikä:11.
Harrastukset: Koiranhoito,
hiihto, luistelu, uinti, pyöräi-
ly, piirtäminen, askartelu,
musiikki, jne…
Miksi?: Niitä on niin hauska
harrastaa!
Kotieläimet: Koira!

.

LV 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014
Koulu oppi- joista oppi- joista oppi- joista oppi- joista oppi- joista oppi- joista

laita eskar. laita eskar. laita eskar. laita eskar. laita eskar. laita eskar.

Aittojärvi 31 5 51 2 42 5 39 5 36 3 33 5
Ervasti 22 1 23 3 22 5 24 4 26 4 24 3
Hetekylä 26 3 27 3 23 0 26 6 23 4 21 3
Hirvaskoski 36 7 33 5 36 5 33 5 33 3 28 3
Kipinä 29 5 30 3 31 4 27 3 29 4 26 5
Kurenala 276 30 269 26 270 24 262 25 268 25 258 23
Lakari 138 15 134 14 140 30 137 19 143 25 141 17
Paukkeri 22 3 21 2 22 3 23 5 22 3 23 3
Poijula 21 4 19 2 16 1 16 4 16 2 15 2
Puhos 15 1 11 0 11 1 9 1 8 1 4 0
Pärjänsuo 57 6 58 8 57 7 51 4 47 6 47 8
Sarakylä 39 4 39 2 39 8 35 3 33 3 31 3
Syöte 16 4 18 4 17 2 19 2 17 1 20 5
yhteensä 728 87 733 75 726 95 701 86 701 82 671 78
Rimmi 402 386 374 368 351 335
Peruskoulu yht. 1130 1119 1100 1069 1052 1006
Lukio 155 177 180 202 188 174
Kaikki yht. 1285 1296 1280 1271 1240 1180
Rimmi+Lukio 557 563 554 570 539 509
Kurenala+Lakari 414 45 403 40 410 54 399 44 411 50 399 40
Asmunti 21 1 16 1 15 2 11 0 10 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI  31.3.2009
OPPILASENNUSTE 2008-2014

ma 27.4. Veteraanipäivän juhlallisuudet
4.-10.5. Kulttuuripläjäys –kulttuuriviikko
ke 13.5. Koululaisten kaupungin

uintimestaruuskilpailut
pe 14.8. Koulunaloituskirkko
6.- 7.11. Oulun pohjoisen alueen

opettajien täydennyskoulutus

Pudasjärvi 370 -juhlavuoden
2009 muita tapahtumia
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Koulumme opetussuunni-
telmaan ympäristöteema on
kuulunut kiinteästi vuodes-
ta 1990 alkaen. Teeman ym-
pärille on kehittynyt pysyviä
käytäntöjä, joille on muotou-
tunut vuodenaikaisia käy-
täntöjä.

Vanhempien ja koulun
yhteistyönä on saatu luiste-

tyksen syksyisin ja auraavat
kenttää talvella. Hiihtoladut
vanhemmat  ajavat myös
valmiiksi oppilaille kevään
hiihtojaksoa varten.

Kasvimaalle vanhemmat
ovat tuoneet lantakuormia ja
kunnostaneet sen keväisin
jyrsijällä kylvökuntoon. Op-
pilaat ovat yhdessä opettaji-
en ja 4h-kanssa suorittaneet
kylvö- ja istutustyöt. Kesä-
hoidossa ovat tonnityöläiset
ja opettajat olleet apuna.
Syksyllä oppilaat ovat kor-
janneet sadon marjoista, juu-
reksista ja perunoista yhdes-
sä opettajien ja keittäjän
kanssa. Talousarviokauden
2008 aikana  Poijulan koulu
säästi 1000 euroa elintarvike-
määrärahoissa. Tämä on
mahdollista edellä mainituil-
la toimilla ja ammattitaitoi-
sen henkilökunnan avulla.
Monelle oppilaalle kasvi-
maatyöskentely jää ainutker-
taiseksi, sillä kaikkien koto-

na ei tällaisia asioita harras-
teta.

Kierrätyspisteessä ovat
sanomalehtipaperin, pien-
metallin, patterien, lasin ja
muovin keräyspisteet. Kier-
rätyksen opettaminen ympä-
ristön asukkaille yhdessä op-
pilaiden kanssa on koettu
tärkeäksi ympäristötavoit-
teeksi.

TVL:n Oulun piiri on aut-
tanut liikennejärjestelyjen
turvallisuudessa. Vaaralli-
sen valtatie 20 liittymä siir-
rettiin koulun vastakkaisel-
le puolelle vanhalle kylätiel-
le, joka on lisännyt koulun
pihan turvallisuutta tuntu-
vasti. Laajalla avaralla pihal-
la on koulutakseilla, kauppa-
autolla ja kirjastoautolla tur-
vallista liikennöidä. Bussipy-
säkille kyläläiset aktivoivat
yhdessä koulun johtokun-
nan kanssa  sadekatoksen,
joka on hyvin tarpeellinen
koululaisille aamuisin ja

Auringonkukat aitauksessa.
Syksyllä auringonkukat ottavat
vastaan oppilaat ja opettajat.

Vas.: Poijulan koulun kas-
vimaa syksyisessä lois-
tossaan. Taustalla oleva
komposti on avokompos-
ti. Paitsi juuressadosta,
myös syksyn marjasados-
ta tuli todella runsas. Vii-
nimarjoja, vadelmia ja
mansikoita saatiin run-
saasti omasta maasta.

Erittäin vaarallinen koulumme liittymä saatiin muute-
tuksi yhteistyössä TVL:n kanssa. Nyt koululta ei ole liit-
tymää vilkasliikenteiselle valtatie 20:lle suoraan, vaan
turvallisemman sivutien kautta.

lu- ja jääkiekkokaukalo, kou-
lun juures- ja marjamaa,
kierrätyspisteet, hiihtoladut
ja pihaistutukset.

Vanhempien talkootyönä
hankkima ja pystyttämä
luistelukaukalo on pidetty
käyttökunnossa vanhempi-
en ja oppilaiden toimin. Van-
hemmat suorittavat jäädy-

Vuonna 1937 valtuusto määräsi Poijulan
koulupiirin alkavaksi. Talvisota sotki kuitenkin
suunnitelmat. Valkin koulupiiri aloitti 1951 ja
Poijulan piiri 1952. Koulurakennus valmistui

1955. Oppilaita on tällä hetkellä 21.

Koulun oppilaat halusivat itse suunnitella koulun sade-
katoksen seinään seinämaalauksen. Suunnitelma laadit-
tiin siten, että jokainen sai tehdä ehdotuksensa maalauk-
sesta, ja ideat koottiin yhteen.

Työ toteutettiin koulun kuvaamataitotunneilla. Yksi-
tyiskohtia esim. lumpeet ja koivu maalattiin sablunoiden
avulla. Maaleina käytimme kunnan varastolta saatuja jä-
temaaleja. Maalauksen lopullisessa muodossa välittyy
oma sanomansa: Lapset tähyävät lammen rannalla tule-
vaisuuteen. Etääntyvät linnut kertovat koulustamme ylä-
asteelle siirtyvistä oppilaista. Tulevaisuus on valoisa, pou-
tapilvinen taivas. Maalauksen elämää symboloiva polku
kiertelee lammen rantaa kauas. Pilvissä hohtaa sateen-
kaari liiton merkkinä.

Koulun sadekatoksen seinämaalaus

Lasten kasvattamat äitienpäivätervehdykset lähdössä
kotiin. Palsamit kylvettiin helmikuun lopulla. Koulinta
omiin ruukkuihin suoritettiin maaliskuussa. Toukokuun
toisen sunnuntain tervehdys oli tämän näköinen äitien-
päivän aattona.

Yllä: Kevään kylvö- ja kun-
nostustöitä kasvimaalla.
Mansikkamaata siivotaan.
Perunat ovat matkalla
maahan.

muille matkustajille, koska
koulumme bussipysäkki on
myös pikavuoropysäkki.

Koulua lähellä olevat ve-
sistöt  Valkinjärvi  ja Kangas-
järvi ovat  olleet lämpimien
syksyjen uimapaikkoja, vesi-
yhteisön tutkintapaikkoja ja
talven pilkkialueita. Vesistö-
jen elämään olemme voineet
tutustua sekä talvella että
kesällä. Lapsille olemme jär-
jestäneet kalastuspäiviä yh-
dessä Pohjois-Suomen kalas-
tuspiirin kanssa. Olemme lä-
pikäyneet pyyntivälineistöä
ja talvikalastustapahtumat
ovat olleet suosittuja.

Pihaistutuksiin jouduim-
me valitsemaan tatarta ja

piikkisiä  pensaita  pääasias-
sa ruusuja, koska porot hoi-
tavat kukkapenkkien kesä-
huollon. Puutarhaliitto lah-
joitti kukkasipuleita koulul-
lemme, joita istuttelimme
4h:n kanssa pihan kaunis-
tukseksi. Vanhemmat, opet-
tajat ja oppilaat kunnostivat
yhdessä perennojen ja pen-
saiden istutuspaikat.

Ympäristöpainotteinen
toiminta koulussa vaatii
opettajilta ja henkilökunnal-
ta henkilökohtaista innostus-
ta ja oman panoksen anta-
mista asian onnistumiselle.
Myös vanhempien myöntei-
nen suhtautuminen asialle ei
ole pahitteksi!

Oik.: Koulun ulkoaulaan
oppilaat suunnittelivat ja
toteuttivat seinämaalauk-
sen. Aulasta tuli viihtyi-
sämpi ja koulullamme vie-
railleet ihailivat sitä myös.

Tunnustuskirjassa lukee muun muassa: “Kannustakoon
tämä tunnustus koulua, sen oppilaita ja opettajia sekä
kylän asukkaista jatkuvaan työhön yhteisen ympäris-
tömme hyväksi.

Poijulan koulun saamat
maaherran tunnustuskir-
ja ja ympäristötalkoiden
kunniakirja.

Poijulan koulun opetussuunnitelmaan ympäristöteema on
kuulunut kiinteästi vuodesta 1990 alkaen.
Teeman ympärille on kehittynyt pysyviä käytäntöjä.

POIJULAN KPOIJULAN KPOIJULAN KPOIJULAN KPOIJULAN KOULOULOULOULOULUUUUU Elämän eväät!

Kiitokset vanhemmille ja kyläläisille hyvästä yhteistyös-
tä ja hyvää kesää Terveisin Marja-Leena Kaijala, Eeeva
Tukkiniemi ja Paavo Tolkkinen.
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Retket
Koulumme on hankkinut
luokkaretkirahaa monella eri
tavalla. Olemme pitäneet
myyjäisiä koululla ja liikun-
tahallilla sekä myyneet suk-
kia ja pesuaineita. Pidimme
viime vuonna myös huuto-
kaupan, joka tuotti hyvin ra-
haa.

Kävimme vuosi sitten
luokkaretkellä Oulussa.
Reissu alkoi Tietomaasta.
Syömässä kävimme opetus-
ravintola Hilikussa. Sitten
isot lähtivät kaupungille
shoppailemaan ja pienet lii-
kennepuistoon. Sitten ko-
koonnuimme hohtokeilaa-
maan ja sen jälkeen Hesbur-
geriin syömään. Yöksi me-
nimme mökkeihin Nallika-
riin. Illalla osa kävi meressä
uimassa. Aamulla menimme
kylpylä Edeniin ja ennen ko-
timatkaa vielä tivoliin.

Tänä vuonna olemme
tehneet kaksi pienempää ret-
keä. Joulukuussa kävimme
napapiirillä tapaamassa Jou-
lupukkia ja shoppailemassa
Rovaniemen keskustassa.
Paluumatkalla kävimme Fa-
zerin karkkikaupassa. Toi-
nen reissu tehtiin helmi-

kuussa Haaparantaan ja Ke-
miin. Kävimme Ikeassa ja
monessa muussa kaupassa.
Kemissä kävimme lumilin-
nassa, siellä oli kaikkea jän-
nää. Viihdyimme erityisesti
hoijakan kyydissä.

Syksyllä kävimme syys-

markkinoilla ammattioppi-
laitoksella. Pienet kävivät
Röllimetsässä, muut muun
muassa shoppailivat lauk-
kuja. Syötimme kaneja ja kis-
san- ja koiranpentuja. Näim-
me markkinoilla myös Pu-
hoksen vanhoja oppilaita.

Sitten katselimme hevosia ja
lopuksi kävimme Hesburge-
rilla. Päivä oli erilainen kou-
lupäivä, mutta kiva sellai-
nen. Marraskuun lopulla
koulun väki oli hirvimetsäl-
lä ajomiehinä. Hirviä ei näh-
ty, jälkiä kylläkin. Ajon jäl-
keen paistettiin makkaraa,
syötiin pullaa ja lättyjä sekä
kuunneltiin hirvimiesten
kertomuksia. Myös laskiai-
sena ulkoiltiin melkein koko
päivä, kun laskettiin mäkeä
koulun pihalla. Meidän ei
tarvinnut lähteä kauas, kos-
ka koulun pihalle oli aurat-
tu hyvä mäki. Meillä oli eri-
laisia kisoja, sitten nautimme
laskiaispullat ja kuumaa
kaakaota.

Juhlat
Perinteisesti olemme järjes-
täneet koululla koko kylän
joulujuhlan sekä keväällä
kevätjuhlan tai äitienpäivä-
juhlan. Juhlat ovat olleet

Puhoksen koulun historia

“Odottelemme päätöksiä, säilyykö koulumme vielä.”
mukavia. Niissä on ollut kai-
kenlaisia esityksiä ja yhteis-
lauluja. Näytelmät ovat ol-
leet hauskoja ja naurattaneet
yleisöä. Juhlasali on yleensä
ollut aivan täynnä kylän vä-
keä. Tänä talvena joulujuh-
lassa oli paikalla myös toi-
mittaja ja meistä tehtiin leh-
tijuttu.

Kilpailut
Järjestämme vuorovuosit-
tain eri kyläkouluilla turna-
uksia jalkapallossa ja kauka-
lopallossa. Menestyksemme
on ollut vaihtelevaa. Meillä
on yhteensä 11 pokaalia ja
pari mitalia. Nuoren Suo-
men liikuntaseikkailuunkin
me osallistumme joka vuosi.
Viimeksi voitimme arvon-
nassa liikuntalaukun joka si-
sälsi paljon erilaista liikunta-
varaa.

Järjestämme oman kou-
lun hiihtokilpailut joka talvi.
Tänä vuonna kisasimme

hiihtoloman jälkeen tiistaina.
Aurinko ei paistanut, mutta
muuten sää oli hyvä. Yläluo-
kan kisassa sattui pieni köm-
mähdys, kun laskut menivät
sekaisin ja he kiersivät neljä
kierrosta kolmen sijasta.
Mutta reippaita kun ovat,
meni sekin. Palkintona saa-
tiin mitalit ja yllätykset.

Koulunkäynti
Puhoksen koulun oppilai-
den mielestä koulussa on ki-
vointa olla välitunnilla ja
syömässä. Yläluokkalaisten
mielestä myös liikuntatunnit
ovat hauskoja, koska he pi-
tävät liikunnasta, muissa ai-
neissa mielipiteet jakaantu-
vat. Alaluokkalaiset pitävät
pääsääntöisesti kaikista ai-
neista. Oppiminen on hyö-
dyllistä aivan kaikkien mie-
lestä. Opittuja tietoja ja tai-
toja tarvitsee vielä tulevai-
suudessa. Koulussa oppii
myös sosiaalisia taitoja, joita
varmasti tarvitsee elämässä.

Tulevaisuuden
suunnitelmia
Tänä keväänä olemme vielä
menossa Iso-Syötteelle las-
kettelemaan ja makkaraa
paistamaan. Siellä on mieles-
tämme hyvät lastenrinteet.
Osa menee myös rengasmä-
keen, pulkkamäkeen tai hiih-
tämään.

Odottelemme päätöksiä,
säilyykö koulumme vielä.
Oppilaiden mielestä olisi
parasta, jos tänne tuotaisiin
lisää oppilaita, koska täällä
on niin hyvät tilat. Puitteita
on isollekin oppilasmäärälle
ja täällä on mahdollista jär-
jestää kerhoja aamu- tai ilta-
päiville, jolloin kaikki pääsi-
sivät kulkemaan yhtä aikaa.
Pidetään peukkuja koulum-
me puolesta!

Että hiihtokilpailuissa voi
olla näin hauskaa!!!

Kissan nimi on Monni. Se
odottaa pentuja. Se on väril-
tään ruskea-valkoinen,
enempi siinä on ruskeaa. Jos-
kus se tappelee koiramme
Vilman kanssa. Monni on 0
v, mutta se on tehnyt jo kol-
me pentuetta. Minä tykkään
siitä tosi paljon.
(Iiro-Ilari 0 lk)Nono mäenlaskussa

Tähtihetki

SATU 2 LK

JARKKO 2 LK

KATARIINA 2 LK

Koulussa kaikki on muka-
vaa, mutta kiusaus tyhmää.
Onneksi sitä ei esiinny kuin
joskus. Kerromme heti Mer-
vi-opelle. Tänään koulussa
on matikkaa ja äidinkieltä.
Tiistaisin meillä on liikuntaa.
Meillä on hiihtoa ja sisällä

Kouluviikko
ollaan leikkejä ja pelejä. Lei-
kit ovat kivoja samoin myös
pelit. Peleistä parhain on kä-
sipallo ja leikeistä suolapat-
sas. Keskiviikkona on matik-
kaa, äidinkieltä ja ympäris-
tötietoa. Kaikki ne ovat kivo-
ja aineita. Meillä on myös

leikkitunteja silloin saa sisäl-
lä vaikka muovailla. Torstai-
na on käsityötä, jossa me ty-
töt teemme laukkuja ja pojis-
ta toinen tyynyä ja toinen sei-
näpussia. Sitten koittaa per-
jantai. Silloin tulee Leena
opettaja. Hän on erityisopet-
taja. Kello kaksitoista meille
koittaa hetki jolloin koulu
loppuu ja alkaa viikon lop-
pu vapaa. (Jonna 2 lk)

Olipa kerran ihana ilta.
Nono lähti mäenlaskuun
kuun loistaessa taivaalta. Sit-
ten hän päätti ottaa sukset
mukaan ja lähti matkaan.
Hän oli kuun valon alla ja
ihaili kuutamoa ja lumihiu-
taleita. yhtäkkiä Nonon suk-
set lähti liukumaan. Nono
hyppäsi ja oli iloinen hypys-
tään. (JK 2 lk)

Tähtihetkellä pitää olla hiljaa. Minun tähtihetki on olla tähti
taivaan ja kuunvalon alla. Minä aina mietin ja olen hiljaa.
Jos näen tähden lennon niin toivon. Koskaan ei saa kertoa
toivomusta muuten se ei toteudu! Minun toinen tähtihetki
on elämän tie, että mitä teen isona? Minä vietän tosi paljoin
aikaa tähtihetkissäni. (Katariina 2 lk)

Minun kissa

Elämän eväät!
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Hepat esteillä? Vauhdikasta me-
noa. Essi Törmänen(vas.), An-
nie Luokkanen ja Ida Karppinen
heppaleikin tiimellyksessä.
(Kuva Marjo Kinnunen)

Välitunneilla voi olla monenlaista
toimintaa. Pääsääntöisesti lapset
löytävät omaehtoisesti tekemisen-
sä.  Siihen mitä lapset puuhaavat,
vaikuttaa paljon  koulun piha-alue.
Pärjänsuon  koululaisten  mielestä
hyvä koulun piha on  iso, avara ja
aidattu. Pihalla pitää olla keinuja,
kiipeilytelineitä, liukumäki ja hiek-
kalaatikko. Toivotaan myös paljon
lunta, jotta voi laskea pulkka- ja liu-
kurimäkeä. Metsän tärkeys tulee
myös esille.

Metsä on kiva
“Metsä on kiva. Metsässä voi hyp-
piä sammalten päällä. Isojen kuu-
sien alle voi tehdä majoja puista.
Puut  laitamme pystyyn isoa puu-
ta  vasten ja siinä ne pysyvät pys-
tyssä. Polku vie toisen majan luo.
Niitä pitkin voi käydä toisten ma-
joissa kylässä. Kop, kop koputus!
Käydään leikisti kahvilla ja syö-
dään keksiä. Metsikössä voi oikeas-
ti syödä mustikoita ja puolukoita.”
kuvailevat esikoululaiset metsän
suomia leikkimahdollisuuksia.

Heppaleikit suosiossa
Ehdoton suosikki Pärjänsuon kou-
lun välituntileikeistä on heppatal-
li- ja maneesileikki.

Koululaisilla on välitunteja päivittäin puolesta tunnista
tuntiin. Viikkoa kohden niitä tulee noin viisi tuntia ja

lukuvuodessa jopa n.190 tuntia. Ei ole yhdentekevää miten
koululaiset välituntejaan viettävät!

“Lapiomme tallin tai maneesin
pohjan. Teemme esteitä puista. Me
olemme ratsastajia, joilla on näky-
mätön hevonen. Hevoset menevät
ravia, laukka tai kävellen. Ne me-
nevät esteiden yli”, kertovat oppi-
laat leikin kulusta. Kuluneellakin
viikolla ovat hepat laukanneet har-
ja hulmuten esteiden yli. Tähden-
lennon tallilla pidettiin esteratsas-
tuskisa. Ajanottajana kännykän
avulla toimivat Henna ja Johanna.
Kisaan osallistuivat hevosista Fan-
ta, Pikku-Myy, Lukkari, Milla,
Niko, Chica, Metsätähti sekä Ruu-
su. Palkinnoksi toimitsijat jakoivat

”Hepat” harjoittelevat esteiden ylityksiä ennen kisaa.
ratsastajille ruusukkeet, jotka oli
illalla askarreltu  kotona.

Lentävästä hollantilaisesta
hippaan
Välitunneilla leikitään erilaisia pi-
hapelejä. Suosituimpia ovat lentä-
vä hollantilainen, tervapata, polt-
topallo ja hippaleikit. Keväällä hy-
pitään hyppynaruilla ja twist-nau-
hoilla. Jalkapallon pelaaminen on
mieluista urheilukentän ollessa
sula. Koululaiset haluavat myös
hiihtää ja luistella välitunneilla. Jos
lapsi liikkuu välitunnilla puolikin
tuntia, kattaa se jo osan lapsen päi-

Niina Rytinki ja Sini Jansson rat-
sastavat Muumi-hevosella. (Ku-
va Leena Lauhikari)

Välitunnilla viihdytään Pärjänsuon koululla

vittäisestä terveysliikunnasta. Liik-
kuminen lisää myös vireystilaa
oppitunneilla.

Yleensä koululaiset viihtyvät
hyvin välitunnilla. Mutta, jos  saa-
taisiin pihalle trampoliini, tikka-
taulu ja voisi syödä jäätelöä, niin
se vasta hauskaa olisi!Tärkeää on,
että jokainen voi löytää mielenkiin-
toista tekemistä välitunneilla ja voi
nauttia tauoista oppituntien lomas-
sa. Välitunneilla viihtymiseen vai-
kuttaa myös se, että osataan pu-
keutua kulloistenkin sääolosuhtei-
den mukaan.

Pärjänsuon
koulun historiaa

Tähdenlennon tallilla pidetyn esteratsastuskisan palkintojenjako-
tilaisuus. (Kuva Leena Lauhikari)

Ville Pirin(vas.) ja Heikki Janssonin mielestä on kiva laskea mä-
keä välitunnilla. (Kuva Leena Lauhikari)

Vuonna 1940 kunnanvaltuusto oli
sitä mieltä, että Pärjänsuolle kaivat-
taisiin omaa koulutaloa alueen vä-
estömäärän lisääntyessä voimak-
kaasti. Pärjänsuolaiset anoivat 1943
koulun perustamista seudulleen,
mutta sodan vuoksi ei alueen run-
saasta lapsimäärästä -huolimatta
voitu ryhtyä koulua hankkimaan.
Opettajista oli myös pula sekä so-
pivista huoneistoista.

Vuoden 1946 lopulla päätettiin
sitten rakentaa  2-opettajainen kou-
lu. Koulu valmistui vuonna 1949 ja
koulutyö aloitettiin opettaja Eero
Itärannan toimesta samana syksy-
nä. Uusi kansakoulu tuhoutui tu-
lipalossa. Tästä ei lannistuttu, vaan
päätettiin rakentaa entistä ehompi
neljän opettajan lautarakenteinen
koulu mahdollisimman pian. Uut-
ta suurempaa koulua varten Hilda
ja Pauli Siiralta saatiin ostettua
Mäntylä-nimisestä tilasta 30 aarin
kokoinen “Lisävalistus”. Uusi kou-
lu valmistuikin jo vuonna 1956.

Pärjänsuolla alkuaikojen vaike-
udet voitettiin mutta helppo ei ole
tilanne nytkään koulullamme, sil-
lä toinen koulurakennuksemme on
toimintakiellossa huonon sisäil-
man laadun takia. Isot oppilaat, siis
luokat 3-6, siirtyivät helmikuun
alussa opiskelemaan Lakarin kou-
luun. Pienet oppilaat(0-2lk)käyvät
koulua Pärjänsuon koulun “puh-
taalla” puolella ns. keittolaraken-
nuksessa. Kaavailuja uuden koulu-
rakennuksen saamiseksi on ole-
massa, mutta rakentaminen riip-
puu läänihallituksen rahoitukses-
ta.

Marjo Kinnunen
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Sarakylän
20. Vattumarkkinoilla
Sarakylän koululla
elokuussa 2009

Cup-hiihtoja kohta 10 vuotta
Hiihtocupin järjestävät yhteistyössä urheiluseura Sara-
järven Sara ja Sarakylän koulu.  Kilpailua ovat  vuosien
varrella tukeneet kaupungin liikuntatoimi ja Pudasjär-
ven Osuuspankki / Sarakylän konttori.
Sarjoja kaikenikäisille ja ilman ajanottoakin voi hiih-
tää.
 4 osakilpailua, 2 perinteisellä ja kaksi vapaalla hiihtota-
valla, iltakilpailu ja sprinttimatkat.
Avoin kaikille, ilmainen osallistuminen, viimeisellä hiih-
tokerralla kaikki hiihtäjät palkitaan.
Jokaisesta osakilpailuista jaetaan cup – pisteet sijoituk-
sen perusteella ja loppusijoitukseen lasketaan jokaiselta
3 parasta hiihtoa.
Cupissa mukana olleille hiihtäjille järjestetään ilmainen
Puikkarireissu huhtikuussa.
Osallistujia on ollut 50 – 70 henkilöä / hiihtokerta 9 vuo-
den aikana.
Hiihtocupin 10 v. juhlavuosikisojen 1. osakilpailu perin-
teisellä tyylillä helmikuun lopulla 2010.  Tervetuloa hiih-
tämään läheltä ja kaukaa !

Minä olen osallistunut Sarakylän hiihtocupiin eskarilta
lähtien.  Olen nyt kuudennella luokalla, ja olen joka vuosi
osallistunut kisaan.  Minulla on siis menossa jo seitse-
mäs kerta näissä kisoissa.  Kisapaikalla eli Sarakylän kou-
lun kentällä, on mukava tunnelma.  Samalla näkee tut-
tuja ja kavereita.

Joskus kavereita vastaan hiihtäminen tuntuu ikäväl-
tä, mutta sekin unohtuu hiihdon tiimellyksessä.  Matkat
ovat sopivia, ladut hyvässä kunnossa ja saa hiihtää mo-
lemmilla tyyleillä saman verran.  Viimeisellä kerralla
kaikki saavat palkinnot, mihin kuuluu mitalin tai po-
kaalin lisäksi jotain pientä, kuten taskulamppu tai juo-
mapullo.  Toki kisoissa sattuu myös hauskoja juttuja,
kuten väärän reitin valitsemista tai suksien unohtamis-
ta kotiin…  aina on kuitenkin joku, joka auttaa, ja suksia
voi lainata kavereilta.  Kisan päätteeksi saa kuumaa
mehua, mikä lämmittää.  Hiihtocupista on tullut minul-
le ja monelle muulle jo perinne, joka säilyy.

Sonja Rytinki 6. lk

Hiihtocup vuosien varrella

hin traktorilla. 10 – vuotiaa-
na hän oli jo siinä määrin ko-
nemies, että auttoi jo naapu-
reitakin peltotöissä ja muis-
sakin traktorihommissa.
Koko ikänsä hän on asunut
korpipitäjän koillislaidassa
Kouvalla, josta on matkaa
Kurenalan taajamaan 85 km.

Ensimmäinen auto –
“ Mosse “
Esko Piipponen hankki en-
simmäisen Moskvitsh- nimi-
sen henkilöauton vuosimal-

tie oli mennyt poikki, niin ei
siinä muu auttanut kuin ot-
taa lankut Mossen katolta
esille, ne tielle esteen yli,
esim. virtaavan ojan tai
muun savipaikan ja siitä ajet-
tiin. Tämän jälkeen lankut
taas katolle, ja matka jatkui.

Taksimiehen uralle
Volgalla
Parikymppisenä Esko pääsi
ajamaan taksia jo edesmen-
neelle Ihmeen Matille.  Ma-
tin opissa ja Matin Volgalla

muutaman vuoden ajettu-
aan Esko hankki koulukulje-
tusluvan, ja niin hänestä tuli
koulukuljettaja. Traktori-
hommat saivat väistyä. En-
simmäisenä koulutaksina oli
Elite vm. 1966. Auton olles-
sa viidelle aikuiselle rekiste-
röity, niin siihen otettiin  ala-
koulun oppilaita 10. Etupen-
killä oli pari ja takana istut-
tiin sitten sylikkäin. Turva-
vyöpakkoa ei siihen aikaan
ollut.

Vuonna 1980 Esko anoi ja
sai taksiluvan. Taksilla hän
sanoo nyt ajaneensa noin 4
miljoonaa kilometriä, joista
koululaisia noin 2 miljoonaa
km. Esko on ollut 40 vuotta
koulukuljettajana Sarakylän
mutkaisilla koulureiteillä.

Sään armoilla
Armottomat pakkaset ja mo-
nesti auraamattomat tiet
Kouvankin sydänmaissa
teettivät nuorelle autokuskil-
le paljon ylimäärästä työtä.
Pakkasten aikaan hän piti
autoa jossain heinäladossa,
kävi käyttämässä sitä öisin ja
muutaman tunnin torkah-
duksen jälkeen vei lämpimät
hiilet öljypohjan alle lämmit-
tämään, jotta saisi auton
käyntiin.

Lumisadepäivinä oppilai-
den hakureissulla saattoi
vierähtää useampikin tunti,
kun välillä lapioitiin lunta
tieltä. Lapiointia ja tarkkaa
osaamista tuiskukelillä vai-
keutti, kun nk. Osaran auki-
ot oli juuri hakattu ja kaikki
oli niin aavaa. Tietä oli vai-
kea erottaa. Murheita taksi-
miehelle tuottivat myös huo-
nolaatuiset renkaat, saattoi-
pa Kurenalan reissulla käy-
dä niinkin, että kaksi vara-
rengasta ei riittänyt, vaan
täytyi vielä yksi rengas  pai-
kata välillä. Renkaissa oli si-
säkumit, joten paikkaus on-
nistui hyvin auton sisätilois-

sa. Talvirenkaat tulivat vas-
ta vuonna 1976, siihen saak-
ka ajettiin ympäri vuoden
kesärenkailla.

Kouvan koulun
edustajana
maalikylässä
Kouvan entisen koulun le-
gendaarinen opettaja Kaler-
vo Heikkinen kirjoitti Eskol-
le valtakirjan, jolla Esko sai
luvan edustaa Kouvan kou-
lua eri tilaisuuksissa Kure-
nalla. Tällaisilla valtuuksilla
hän edusti Kouvan koulua
mm. joissain opettajienkoko-
uksissa. Heikkisellä itsellään
ei silloin ollut omaa autoa,
joten tällainen menettely oli
puolin ja toisin hyvä ratkai-
su. Monet asiakirjat ovat tul-
leet vuosien varrella Piippo-
sen taksilla Sarakylän alueen
kouluille Kurenalta, ja mon-
ta muutakin asiaa on taksi-
mies toimitellut Kouvan ja
Sarakylän alueen asukkaille
maalikylässä käydessään.
Niin entisaikoina kuin nyt-
kin taksimiehen ammatti on
ennenkaikkea palveluam-
matti, ja tästä työstä Esko on
pitänyt. Koululaiset ovat hä-
nen mielestään idearikkaita,
reippaita ja mukavia kulje-
tettavia.

Vuosien saatossa Eskolla
on ollut monia autoja ja op-
pilaiden kysyessä ruminta ja
äkäisintä autoa, hän ei suos-
tunut nimeämään ruminta.
Kuitenkin sen verran muis-
tiin oli jäänyt, että yksi Elite
1500 oli rumanvärinen. Esko
joutui ottamaan sen värisen
auton, kun sattui saamaan.
Äkäisin kouluautonakin ol-
lut auto on hänellä ollut Ford
Taunus 2,0 l.

Eskon taksimiehen uran
alkuaikoina kun puhelimia
oli yksi kyläkulmalla, niin
taksikyytikutsut tulivat mi-
ten milloinkin, polkupyöräl-
lä, traktorilla jne. Joskus 80 –
luvun lopulla tuli ensimmäi-
nen kännykkä, joka taisi pai-
naa useamman kilon. Sitten
90 – luvun alkupuolella Es-
kon taksissakin siirryttiin
kännykkäaikaan: Esko osti
taksiin 450 gr painavan kän-
nykän, jota kutsuttiin halok-
si. Silloiset Soneran miehet
vakuuttivat, että tästä se ei
kännykkä enää pienene.

Yrittäjän arkea
Tänä päivänä Piipposella on
kolme taksiautoa, joista yksi
tavallinen pikkubussi, yksi
inva- pikkubussi ja yksi tila
– auto. Autojen huoltoon
kuluu aikaa joka päivä, ja
varsinkin sorateitä jatkuvasti
ajavalla syksyt ovat kiireisiä,
autonpesu on jokapäiväistä
puuhaa. Yrittäjän paperi-
hommat ovat myös aikaavie-
viä. Esko heräilee aamulla
ennen kuutta, ja seitsemältä
lähtee ensimmäinen koulu-
laislinja. Koululaislinjoilta
hän kotiutuu iltapäivällä en-
nen viittä, jonka jälkeen au-
tot huolletaan, tankataan ja
mahdollisesti pestään ja
imuroidaan. Kysyimme vie-
lä lopuksi taksiautoilijan läh-
tövalmiutta, kun puhelin pi-
rahtaa? Ja sehän on Eskolla
kaksi minuuttia

Laaja Sarakylän alue on haaste koulukyytien järjestämisessä
Sarakylän koululla on 39 oppilasta, joista koulu-
kuljetuksen piirissä 34. Sarakylän alueella oppi-
laat asuvat hajallaan eri asutusalueilla ja näin ol-

len koulukuljetuksen järjestämisessä riittää
haastetta. Koulukuljetuksesta huolehtivat Piip-
posen taksit sekä osittaisesta iltapäiväkyydistä

kaupungin ostama Nevakiven reittiliikenne.

Oppilaita laajalta alueelta

Sarakylässälia 1959 vuonna 1963. Samal-
la se oli myös Sarakylä –
Kouva - alueen ensimmäi-
nen auto. Siihen aikaan tiet
olivat mitä sattuivat, joten “
Mossen” vakiovarusteisiin
kuuluivat kirves, saha, lumi-
lapio, pari pitkää lankkua
katolla ja tietenkin rengastöi-
hin tarvittavia välineitä. Kun

Koulu alkaa klo 9.00 ja en-
simmäiset oppilaat ovat
koululla noin klo 8.20. Ilta-
päivisin ei oppilailla ole kyy-
ditysodotusta. Iltapäivisin
taksi ajaa parina päivänä lin-
jan, jolla kauimmin autossa
istuva oppilas istuu yli 60
kilometriä ennen kuin on
kotiportillaan.  Koulumat-
kaan kuluvan ajan suhteen
pysytään kuitenkin lain sal-
limissa puitteissa  alakoulun
puolella. Toinen tarina on
sitten järjestää yläkoululais-
ten koulukuljetus Sarakyläs-
tä Rimminkankaalle.

Esko Piipponen kiinnos-
tui jo pikkupojasta lähtien
koneista niin, että osallistui
jo kuuden vanhana peltotöi-

Vielä 1980 - luvulla sai tällainen oppilasjoukko luvallisesti matkustaa “
“pikku - mersulla”.

TIKANHEITTOKILPAILU

Tervetuloa !

Sarjoja on kai-
kenikäisille ja il-
man ajanottoa-
kin voi hiihtää.

Nyt harjoittelemaan
ja elokuussa kisoihin!

Järjestäjänä
Sarakylän koulu.

Esko ja pikkuoppilat lähdössä reissuun
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Viime aikoina on tapahtunut paljon muutoksia
Rimminkankaan soluasunnoissa asuville lukiolaisille.

Soluasuntoelämää

 Ensin tulivat maahanmuuttajat ai-
van naapurirakennukseen. Heidän
kanssaan ei ole muuten ollut min-
käänlaisia ongelmia, paitsi että he
ovat ensin lainanneet luvatta pyö-
riämme, mikä on onneksi loppu-
nut.

Seuraavaksi pääsimme uusiin
upeisiin tiloihin aivan lähiraken-
nukseen.  Huolimatta aamuisista
remontointiherätyksistä olemme
nauttineet uusista tiloista. Uudet
suihku- ja vessatilat sekä keittiö tis-
kialtaineen ja astianpesukoneineen
unohtamatta upouutta pyykinpe-
sukonetta ovat olleet aivan mahta-
vat, ja varsinkin puhdas juomave-
si on tervetullut uudistus. Odotte-
lemme vielä sänkyjä, joiden pitäisi
tulla lähipäivinä.

Huolenamme on kuitenkin
vuokran nousu. Vuokrasta ei ole
vielä päätetty, mutta se päätetään
elokuuhun mennessä. Tiedossa
kuitenkin on, että vuokrat nouse-
vat – ovathan asumisen laatu ja

taso myös nousseet kovasti. Olem-
me olleet kiitollisia siitäkin, että yh-
teistyö työmiesten kanssa on onnis-
tunut ja he ovat kuunnelleet toivo-
muksiamme asuntojen kunnosta-
misessa.

Soluasunnoissa vallitsee yleen-
sä rauhaisa tunnelma: television
katselu, läksyjen teko, ruoanlaitto
ja satunnaiset korttipelit kuuluvat
meidän asukkaiden päivärutiiniin.
Päivät ovat hyvin pitkälti saman-
laisia harrastuksia lukuun ottamat-
ta. Aamut alkavat aamupalalla
keittiössä, minkä jälkeen lähdetään
kouluun. Koulusta tultuamme
syömme jotain pientä, minkä jäl-
keen rentoudumme television tai
tietokoneen ääressä ennen läksyjen
tekoa.

Tekijät: Tapio Viitala,
Topi Salmela ja Matti Pätsi

Kuvat: Miia Tyni
Kortinpeluussa  Matti, Topi ja
Tapio.

Matti ruoanlaitossa.

 “Odottelemme vielä sänkyjä, joiden pitäisi tulla
lähipäivinä ja huolenamme on vuokran nousu.
Vuokrapäätös tulee elokuuhun mennessä.”

1960-luvulla Rimmi perustettiin,
sinne kaikki nuoret pakotettiin.
Aamuisin he riensivät kouluun,
ja oppilasmäärä alkoi nousuun.

1970-luvulla Rimmi peruskouluksi julistettiin,
fysiikan ja kemian luokat sisustettiin.

Tapani Karvosesta tuli reksi,
kielistudiossa oppilaat erotti pleksi.

1980-luvulla kioski Batukka perustettiin,
sillä oppilaiden mielet kirkastettiin.

Silloin Rimmi myös ATK-luokan sai,
sekin oppilaiden mieltä virkisti kai.

1990-luvulla Rimmi sai netin,
heti minä sinne surffaamaan menin.

Sitten tuli Sammelvuo suotta,
aloimme juhlia kolmeakymmentä vuotta.

2000-luvulla remonttimme valmis on,
kun Eeva reksinä on.
Tilat saatiin uudet,
siksi juhlittiin illat.

RIMMI RIIMEIN

Jasmin Kurtti, Lauri Herukka, Laura Pikkuaho,
Svante Ylilehto, Inka Kipinä 7A
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PUDASJÄRVEN KUNTA 1950 – 1994

Koulu 1950 1960 1970 1980 1983 1994 2006
Aittojärvi 93 72 24 12 21 12 35
Ala-Siurua 88 111 104 29 14 13 lakkautettu 1999
Ervasti 59 103 40 8 16 11 22
Haapala 65 109 55 17 19 17 lakkautettu 1994
Hetekylä 153 167 114 58 38 30 25
Hirvaskoski 67 84 60 42 27 37 32
Iinatti 105 149 50 18 13 19 lakkautettu 1999
Kipinä 171 203 106 19 17 33 27
Livo 79 97 38 19 26 lakkautettu 1993
Paukkeri 146 137 86 39 24 21 24
Piste 50 34 57 29 17 23 lakkautettu 1999
Poijula 116 174 90 20 10 19 27
Puhos 155 166 94 47 20 28 27
Pärjänsuo 186 180 98 54 24 22 54
Sarakylä 154 175 106 68 38 31 40
Siivikko 113 165 84 25 16 - lakkautettu 1993
Suanto 92 57 32 14 17 17 lakkautettu 1999
Syöte 76 110 29 9 21 16 13
Taipale 48 41 33 16 21 21 lakkautettu 2005
Virtala 54 129 27 12 14 - lakkautettu 1992
Yli-Siurua 36 113 90 32 22 14 lakkautettu 1999
Haja-asut.
/yht. 2106 2576 1483 587 433 425
Kurenala/
Lakari 271 407 343 400 552 676
Erityiskoulu 27 28 19 - 477

Ala-asteet
/yht. 2377 2983 1853 1015 1004 1101 803
Yläaste 354 833 1437 741 445 518 440

Oppilaita
/yht. 2731 3816 3290 1756 1449 1619 1243
Kouluja 43 48 34 29 24 24 14

ASUKASLUVUN
KEHITYS
VUODET 1950 1960 1970 1980 1988 1994 2006
ASUKKAAT 15577 15229 11656 11300 11500 9380

Perusopetuksen 1-6 luokkien koulut syksyllä 2008

Koulutoimi tekee kunnan sisällä yhteistyötä
monen hallintokunnan kanssa. Erityisopetuk-
sessa sosiaali- ja terveystoimi ovat tärkeitä
kumppaneita. Koulujen kiinteistöhuolto tarvit-
see teknisen toimen apua. Keskushallinnon elin-
keinopalvelut auttavat koulutoimeakin kehit-
tämishankkeiden haussa.

Sivistyspalvelut eli kansalaisopisto, kirjasto,
kulttuuri- ja kotiseututyö sekä museo, liikun-
ta- ja nuorisotoimi ovat opetuksen järjestämi-
sessä oiva apu. Puikkari opettaa lapset uimaan,
elintärkeä taito. Liikuntatoimen kanssa yhteis-
työssä järjestyvät erilaiset kilpailut joustavasti.
Kulttuuritoimi auttaa juhla- ja vierailujärjeste-

Enemmän yhteistyössä

Oppilasmäärien kehitys

lyissä. Museovierailu keväällä tai syksyllä on
koulujen ohjelmassa. Nuorisotoimi huolehtii
monenmoisista tapahtumista ja nuorten osalli-
suudesta esimerkkinä Nuorten Parlamentti. Kir-
jastoauto palvelee sivukyliä ja Kirjasto-Kaisa
houkuttelee lapsia kirjojen mielenkiintoiseen
maailmaan. Kansalaisopisto järjestää sopivaa
vapaa-ajan opetusta niin aikuisille kuin nuorem-
mille, lapsille mm. taiteen perusopetusta. Mitä
olisi musiikin opetus ilman kansalaisopistoam-
me? Huomattava osa henkilöstön täydennyskou-
lutuksesta sekä luottamusmieskoulutus tulee
kansalaisopiston kautta. Yhteistyö pelaa ja sen
avulla saamme enemmän aikaan!
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Kansainvälisyyskasvatusta koulun arjessa
Kansainvälisyyskasvatus toteutuu Syötteen koulun arjessa mm.

kansainvälisten opiskelijaharjoittelijoiden ja venäläisen Novaja Vilgan
koulun yhteistyön muodossa.

Kelosyötteen tunnelmallisessa ympäristössä koulu-
laisten esittämä Joulufantasia kerää jo satoja katso-
jia kahdella esityskerrallaan.

Kansainvälisyyskasvatusta koulun arjessa
 Tänä lukuvuonna koulullamme on ollut
Petroskoin yliopistosta suomen ja englan-
nin kielen opiskelija, Irina Chumakova, rei-
lun 1 ½ kuukautta. Hän on toiminut apu-
opettajana sekä 0-2 että 3-6 luokassa. Aa-
muisin ennen koulun alkua oppilaat opis-
kelivat Irinan johdolla venäjän kieltä, mm.
eläinten nimiä ja tervehdyksiä. Hän piti
myös Syötteen alueen matkailuyrittäjille ja
heidän lapsilleen venäjän kielen kurssia
tiistai- ja torstai-iltaisin sekä toimi venäläis-
ten turistiryhmien tulkkina. Irina puhui
hyvin suomea, mikä edesauttoi suunnat-
tomasti hänen oleskeluaan täällä Suomes-
sa. Syötteen koulun oppilaat puolestaan
opettivat Irinan laskettelemaan.

Aikaisempina vuosina Syötteen koulul-
la on ollut opiskelijaharjoittelijoita mm. Es-

panjasta, Hollannista ja Venäjältä. Syötteen
koulun oppilaat pääsevät aidosti ja konk-
reettisesti harjoittelemaan englannin kie-
len taitojaan sekä oppivat suvaitsevaisuut-
ta ja erilaisuuden hyväksymistä ulkomaa-
laisten opiskelijoiden myötä. Yhteistyötä
venäläisen Novaja Vilgan koulun kanssa
on tehty jo kaksi lukuvuotta. Yhteistyöhön
kuuluu mm. shakkiottelut internetin kaut-
ta. Shakin pelaamisajankohdat sovitaan
etukäteen sähköpostitse ja pelaamiseen
osallistuvat koulumme 3.-6. luokkalaiset.
Novaja Vilgan koulusta pelaamiseen osal-
listuvat 10 - 13-vuotiaat oppilaat, jotka ovat
oppilaidemme mukaan todella kova vas-
tus heille. Shakkiottelut käydään Yahoon
-nettisivuilla ja yhteisenä keskustelukiele-
nä on englanti.

Syötteellä käydään koulua kaunista luontoa arvostaen ja kansainvälisyyteen kasvaen

3.-6. luokkalaiset pelaamassa
shakkia Novaja Vilgan koulun op-
pilaiden kanssa

Kevätohjelmaksi Syöt-teen koululla ollaan ke-hittämässä oppilaidenesittämää Rinnefanta-siaa. Kuvassa koulunlaskettelukerholaisettestaavat revontuliosi-on viitan mallia. Myöslomakoululaiset osal-listuvat Rinnefantasi-aan ja Joulufantasiaan.Lomakoulutoiminta onlaajenemassa ja sitäaletaan nyt markkinoi-maan Venäjällekin.

Loimuaako?
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Koulutuksessa tähdätään
hevostenhoitaja- tai ratsas-
tuksenohjaajatutkintoon,
joissa opetetaan valtakun-
nallisen opetussuunnitel-
man perusteiden mukaises-
ti.

Hevosalan perusopinnot
ovat myös yhteisiä kaikille.
Opiskelija saa kattavan pe-
ruspaketin hevostaloudesta,
hevosen anatomiasta hevos-
talouden kannattavuuteen.
Kaikki oppivat ratsastamaan
ja ajamaan, ruokkimaan ja
hoitamaan sekä terveitä, että
sairaita hevosia. Myös he-
vostalouteen liittyvät maati-
lan tekniikka, traktori, mön-
kijä, huolto- ja korjaustoimet
sekä laitumien hoito tulevat
tutuksi. Hevostenhoitaja-
opiskelija voi suuntautua ra-
vihevosen valmentamiseen
ja kilpailuttamiseen, hevos-
harrasteohjaamiseen,  tai he-
voskasvatuksen ja talliym-
päristön hoidon taitoihin.

Ratsastuksenohjaajaopis-
kelija tähtää koko suuntau-
tumisensa ratsastustallitoi-
mintaan ja ratsastuksen oh-
jaamiseen. Häneltä vaadi-
taan myös itseltään hyvää
ratsastustaitoa jo opintojen
alkuvaiheessa.

Pudasjärveltä hevosalan ammattilaisia

Kaikkiin opintokokonai-
suuksiin kuuluu ammatti-
osaamisen näyttö, jolla var-
mistetaan ammatillinen
osaaminen.  Työssäoppimi-
nen tapahtuu suuntautumi-
sen mukaisilla talleilla. Työs-
säoppimispaikalta edellyte-
tään ammattimaista toimin-
taa, jotta myös opiskelijan
ammattitaito kehittyy. Osa
ammattiosaamisen näytöistä
tapahtuu työssäoppimispai-
koilla.

Aikaisemmin hevosten-
hoitaja- tai maaseutuyrittäjä-
tutkinnon suorittaneet voi-
vat täydentää opintojaan rat-
sastuksenohjaajaksi täyden-
nyskoulutuksena. Koulu-
tuksen alussa  varmistetaan,
onko hakijalla sellaiset val-
miudet, että täydennyskou-
lutuksella saavuttaa ratsas-
tuksenohjaajan tiedot ja tai-
dot. Harrasteohjaamisen si-
sällyttäminen opetussuunni-
telmiin toteutetaan yhteis-
työssä matkailualan perus-
tutkinnon kanssa. Koulutuk-

sen jälkeen opiskelija pystyy
tuottamaan hevosmatkailu-
palveluja esimerkiksi ratsas-
tuvaelluksia.

Hevostenhoitajakoulu-
tuksen yhteydessä opiskeli-
jat voivat valita lukio-opin-
toja valmentautuakseen yli-
oppilastutkintoon.

Loistavat puitteet
hevosalan opiskeluun.
Uusi, syksyllä 2003 valmis-
tunut 42 hevosen talli tarjo-
aa hienon ja nykyajan vaati-
musten mukaisen oppimis-
ympäristön. Toimintaympä-
ristöön voi tutustua netissä
www.osao.fi

Tallin yhteydessä olevat
valjastyötila, kengityspaja,
varustehuoltotila sekä kone-
halli keskittävät opetuksen
hevosten välittömään lähei-
syyteen. Koululla on valoisa
ja viihtyisä maneesi, tilava
ulkokenttä sekä maastoeste-
rata, jolla toteutettiin syys-
kuun lopulla Pohjois-Suo-

men kenttäaluemestaruuski-
sat. Ravureille on kilometrin
mittainen ravirata. Oppilai-
tos on järjestänyt harjoitus-
raveja yhdessä Koillismaan
hevosystävien kanssa. Ravi-
en ja kisojen järjestelyissä
ovat opiskelijat suurimmas-
sa roolissa.

Ympäristön kangasmaas-
tot soramonttuineen, polkui-
neen ja maastoesteineen tar-
joavat erinomaiset valmen-
nusolosuhteet vaativallekin
ammattilaiselle. Opiskelijoil-
la ei tule vapaa-ajanongel-
mia, kun harrastavat hyvis-
sä olosuhteissa monia eri
hevosalan tarjoamia toimin-
toja.

Asuminen oppilaitoksen
asuntolassa kahden hengen
huoneessa sekä aamiainen,
lounas ja päivällinen ovat il-
maisia.

Oman lemmikin kanssa
tai yksin asuvalta peritään
vuokraa.

Vapaa-ajanviettoon löy-
tyy lisäksi liikuntasali, kun-
tosali sekä valaistut lenkkei-
ly- ja hiihtoreitit. Asuntolas-
sa asuva kanssa voi osallis-
tua myös paikkakunnan
nuorten harrastuksiin.

Sähköosastolla koulutam-
me sähkö- ja automaatio-
tekniikan koulutusohjel-
man mukaisesti, josta osaa-
misalan suorittanut sähkö-
asentaja työllistyy seuraa-
viin tehtäviin.

Sähköasentaja työsken-
telee rakennusten sähkö-
asennuksia tekevässä ura-
kointiliikkeessä, sähkön
tuotanto- tai jakelulaitok-
sessa, teollisuuslaitoksessa
tai itsenäisenä yrittäjänä.

Sähköurakointiliikkees-
sä hänen työhön kuuluvat
uudis- ja korjausrakennus-
kohteiden sähkö-, tele- ja
LVI-järjestelmien sähkö-
asennustyöt sekä järjestel-
mien ja erilaisten sähköko-
neiden ja -laitteiden asen-
nus-, korjaus- ja huoltotyöt.

Sähkön tuotanto- ja jake-
lulaitoksissa sähköasentaja
tekee erilaisia asennuksia,
ilmajohto- ja maakaapelit-
öitä ja on mukana muissa
sähkön tuotanto- ja jakelu-
tehtävissä.

Teollisuuslaitoksessa
sähköasentaja asentaa säh-
könjakelujärjestelmät, tuo-

sähköasentajatekee?
tannon ohjaus- ja valvonta-
järjestelmät, tuotantoko-
neet ja -kojeet käyttökun-
toon sekä opastaa työnteki-
jöitä koneiden käytössä.
Hän vastaa myös sähkö-
laitteiden toiminnasta ja
huollosta.

Sähköasentajan työhön
kuuluu muun muassa säh-
köpiirustusten ja asennus-
ohjeiden lukemista ja so-
veltamista sekä asennus-
tarvikeluetteloiden sekä ai-
kakaavioiden laatimista.
Siihen kuuluu usein myös
myynti-, neuvonta- ja opas-
tustehtäviä.

Koulutus kestää kolme
vuotta. Keskeinen osaami-
nen osoitetaan näyttötehtä-
vin, oikeiden töiden yhtey-
dessä. Perusopintojen jäl-
keen avautuu mahdolli-
suus jatko-opintojen suorit-
tamiseen esim. Ammatti-
korkeakoulussa. Sähkö-
asentajan ammatti on säi-
lyttänyt arvostuksensa
mm. hyvän työllistymisen
vuoksi.

Reijo Talala

MitäPudasjärven ammattioppilaitos on kouluttanut
hevosalan ammattilaisia 20 vuoden ajan.

Hevostalouden koulutusohjelmaa on toteutettu
vuodesta 2001.

Elämän eväät!

Pudasjärven yksikössä voi
opiskella matkailualan  kol-
mivuotisen perustutkinnon
(120 ov) ja valmistua matkai-
lupalvelujen tuottajiksi. Jos
opiskelijalla on aikaisempia
alalle soveltuvia opintoja,
voidaan niitä lukea hyväksi
ja saada opiskeluaikaa lyhy-
emmäksi.

Matkailualan opetus-
suunnitelma muuttuu syk-
syllä 2009. Uudessakin ope-
tussuunnitelmassa huomioi-
daan Pudasjärven matkailul-

Matkailulinja Pudasjärvellä
lisia vahvuuksia. Liikumme
edelleen paljon luonnossa
teoriaopintojen ohella..
Suunnittelemme erilaisia
aktiviteetteja liittyen vesille,
maastoon sekä erilaisiin asi-
akaspalvelutilanteisiin.

Tutustumme opintokäyn-
neillä matkailualan yrityk-
siin ja toimintamalleihin eri
puolilla Suomea ulkomaita
myöten

Opiskeluun sisältyy myös
työssäoppimista, jonka aika-
na pyrimme tekemään  yh-

teistyötä paikallisten matkai-
luyritysten kanssa.

Työssäoppimisjakson ai-
kana voi lähteä kauemmak-
sikin, jopa ulkomaille erilai-
siin matkailualan yrityksiin.

Syysmarkkinat ja Kaa-
moksen kaatajaiset ovat jo
paikkakunnalla perinteeksi
muodostuneita tapahtumia,
joissa matkailulinjan opiske-
lijat ovat innokkaasti muka-
na
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“Koulut joihin kuljetan ovat
Ervastin koulu, Rimmi, Lu-
kio, Kurenalan koulu, Hirvas-
kosken koulu ja Lakari. En-
sisijainen koulu on Ervasti.”

Piia Savela
Pudasjärvi/Siivikko
P. 0400 386 188

“Koululaisia on kuljetettu kolmella autolla nel-
jän vuoden ajan; Poijulan koulu, Hirvaskosken
koulu sekä Kurenalan koulu.”

Taksi Poijula
Tapio Poijula
p. 0400 387 230

POIJULA

-Kuljetan Puhoksen ala-asteen sekä Rimminkankaan oppilaita
Olen toiminut yrittäjänä vuodesta -94 ja ajanut oppilaita 28 vuotta.

Taksi Markku Manninen Puhoskylä
P. 0400 293503 sähköposti: markku.manninen@ppb.inet.fi

Koululaiskuljetuksia on suoritettu vuodesta 1925 lähtien ja laajamittaisesti sii-
tä lähtien kun koulukuljetukset alkoivat -60 luvulla. Tänä vuonna koululaiskul-
jetuksessa on 10 linja-autoa ja kuljetuksia on lähes kaikilta kouluilta. Suurin
on yläaste sekä muun muassa Kurenalan koulu, Lakari, Paukkeriharju, Er-
vasti, Hirvaskoski, Pärjänsuo ja Sarakylä. Mikko Nevakivi kertoo, että turval-
lisuus on toiminnassa ensi sijalla. -Koululaiset ovat mukavia kyydittäviä!

“Olemme kuljettaneet viime vuoden heinäkuusta
lähtien Kipinän koululaisia sekä yläasteen, lukion
ja ammattikoulun oppilaita.”

Taksi Arja ja Jouni Paavola Kipinä

P.  Arja 044 072 0501, Jouni 044 216 0016
Paakintie110, 93140 Kipinä, arjapaavola@hotmail.com

-Hetekylällä aloitettiin ensim-
mäisenä koulukyyditykset
vuonna 1953.
-Koululaisia olen kuljettanut
yli 45 vuotta.
-Nykyisin koululaiskuljetusten
lisäksi haetaan taksilla Rim-
min keskuskeittiöstä lounas
kolmena päivänä viikossa.

Lauri Rautio
Hetekylä
p. 0400 281 937

“Olen kuljettanut vuodesta
1970 lähtien Pärjänsuon kou-
lun sekä ylä-asteen oppilaita.”

Markku Naamanka
TAKSI

Yli-Livo
Puh. 0400 282 130
Markku.Naamanka@mail.suomi.net

“Olen kuljettanut Sarakylän
koulun oppilaita 38 vuotta,
ja matkaa kertynyt kaksi
miljoona kilometriä. Mielui-
saa on myös kertoa, että
Sarakylän koulun oppilaat
ovat sivistyneitä ja hyväkäy-
töksisiä.”

Esko Piipponen
Sarajärvi
P. 0400 388 231

“Olen kuljettanut koululaisia kahdeksan
vuoden ajan Paukkerinharjun ala-asteel-
le sekä lisäksi Hirvaskosken kouluun, ylä-
asteelle, lukioon ja Kurenalan kouluun.”jari.palosaari@suomi24.fi

Jari Palosaari Jaalanka
p. 040 746 0513

Koulumatkat opettavat
liikennekäyttäytymistä
Koululaiskuljetusten merkitys on
sivukylien taksinkuljettajille mer-
kittävä, koska monelle taksille se
on pää toimeentulo.

-Koululaisille kuljetukset ovat
välttämätön asia, mutta näiden
koulukuljetusten ohella lapset op-
pivat muun muassa hyödyllistä lii-
kennekäyttäytymistä, kertoo ennen
vuosituhannen vaihdetta yli 25
vuotta Ervastin koululaisia kuljet-
tanut Lauri Lantto.

Hän toteaa koululaiskuljetusten
muuttuneen turvallisemmiksi.
Kun Lauri 70-luvun alussa aloitti
koulukuljetukset, saattoi henkilö-
autoon ahtautua kymmenkunta
lasta eikä turvavöistä ollut tietoa-
kaan. Nykyään jokaisella lapsella

on koulutaksissa turvavyöllä va-
rustettu istumapaikka. Koulukul-
jetukset ovat Lanton mielestä hy-
vällä mallilla, mutta kouluauton
näkyvyyteen hän toivoo muutosta.

-Nykyiset koululaiskuljetuskyl-
tit eivät erotu taksinkyltistä miten-
kään. Olisi tärkeää, että koululais-
taksi erottuu muista takseista, jot-
ta kanssa-autoilijat osaavat varoa
muun muassa kyydistä poistuvia
lapsia.

Nykyisin Lauri Lantto ajaa Pu-
dasjärven keskustasta käsin vam-
maiskuljetuksia. Hänellä on kaksi
autoa, joista toinen taksi sekä toi-
nen paari- ja pyörätuoliasiakkai-
den kuljetuksiin soveltuva tila-
auto. (en)

Koululaiskuljetuksia lähes 23 vuoden ajan,
aluksi yhdellä ja viimeiset 15 vuotta kahdella
autolla, Aittojärvelle sekä yläasteen oppilaille

syöttöliikennettä.

Taksi Timo Heikkinen, Siurua

Kiitokset kaikille koululaisille
ja muille asiakkaille!

p. 0400 385 506, 0400 183 210
tarja.heikkinen@ppd.inet.fi

Koululaiskuljetuksia lähes 23 vuoden ajan,
aluksi yhdellä ja viimeiset 15 vuotta kahdel-
la autolla, Aittojärvelle sekä yläasteen oppi-

laille syöttöliikennettä.

Honkasen Liikenne
Partasensaarentie 50 B 93390 Puhoskylä, puh 0400 212 297
honkasenliikenne@luukku.com

Koululaisia on kuljetettu vuodesta
1995 lähtien aluksi Puhoksen koulul-
ta ja nykyisin Paukkerinharjun suun-
nalta sekä Livolta ja Pärjänsuolta La-
karille ja yläasteelle. Kuljetukset aje-
taan yhdellä autolla, eri päivinä on eri
linjoja.
-Kaiken kaikkiaan linja-autoyrittäjänä
olen ollut vuodesta 1980 lähtien, ker-
too liikennöitsijä Heino Honkanen. Lii-
kenteessä on kolme linja-autoa. Kou-
lulaiskuljetuksia ja linja-ajoa on myös
Taivalkoskella.
-Koululaiset käyttäytyvät asiallisesti ja
kuljettajaakin tervehditään - joskin se
voisi olla aktiivisempaakin.
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Vanhemman näkökulmasta
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

KAIVINKONEURAKOINTI
SEPPO HUHTA

- kaivuutyöt
Puh.
0400 326 972

• 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

• Kaivuutyöt
• Pihatyöt
• Koneurakointi

• Maa-aines-
kuljetukset

• Lumityöt

Teuvo Ojala (08) 823 332
Matkapuh. 0400 388 557

Kari Ojala (08) 822 870
Matkapuh. 0400 131 557

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi

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

- Kaivinkone- ja
turveurakointia

- Lavettiauto

SÄRKELÄ & MATTILA OY

Valto Särkelä 0400 891 978
Ilkka Mattila 0400 388 682

Siuruantie 1261, 93190 Yli-Siurua
Myös metalliasennukset

LVI IL-Asennus
Koulutie 2 93100 Pudasjärvi
Fax. 822 894
ILMARI LOHILAHTI
matkapuh. 0400 131 649

Ervastin koulun johtokun-
nan puheenjohtaja ja kahden
Ervastin koulua käyvän lap-
sen isä Jussi Ervastin mieles-
tä yhteisistä asioista tulisi
puhua reilusti julkisesti,
myös vaikeista asioista.

Pudasjärven kaupunki on
joutunut miettimään mah-
dollisia säästökeinoja talou-
den kohentamiseksi ja yhte-
nä säästöratkaisuna on Pu-
hoksen, Ervastin, Poijulan,
Hetekylän ja Paukkerinhar-
jun koulun lakkauttaminen.
Jussi Ervasti kuitenkin ih-
mettelee ratkaisua.

-Samaan säästöön pääs-
tään pienemmällä koulu-
verkkojen supistamisratkai-
sulla. Esimerkiksi Ervastin ja
Puhoksen koulun yhdistä-
minen Hirvaskoskeen ei tuo
säästöjä, kun otetaan huomi-
oon koulumatkakustannuk-
set ja valtiontuet. Ervastin
koulun 22 oppilaasta 75 pro-
senttia asuu kävelymatkan
päästä koulusta. Koulun lak-
kauttamisen myötä matka-
kustannukset nousisivat 22
500 eurosta 50 500 euroon.
Ervastin koululla on kasva-
va oppilaskehitys. Kolmen
neljän vuoden päästä oppi-
laita olisi 26.

- Lisäksi tulisi ottaa huo-
mioon asiasta eniten kärsivät
eli lapset. Puhokselta Hir-
vaskoskelle tulee 40-50 kilo-
metriä matkaa, joka on pit-
kä matka esikouluikäisille
aamuin illoin matkustettu-
na. Kaupungin johdolta oli
tullut asiaan lohduttava vas-
tike, jonka mukaan lapsille
voitaisiin järjestää vaikkapa
koulutyötä matkojen ajaksi.

Ensimmäisen kerran kouluverkoston
supistamisesta ja siihen liittyvistä säästöistä

keskusteltiin syksyllä 2005. Asia pistettiin jäihin,
kunnes se otettiin konkreettisesti esille jälleen

maaliskuun lopulla. Tällä kertaa asiaa ei ohitettu
olankohautuksella, sillä kaupunginvaltuusto on

päättänyt lakkautusuhan alla olevien viiden
koulun kohtalosta 14. päivä huhtikuuta.

Jussi Ervasti on pettynyt Pudasjärven kaupungin ny-
kyiseen päätöksentekomalliin. Hän toivoo, että asuk-
kaille annettaisiin isojen päätösten edessä aikaa ja hy-
viä perusteluita.

-Meidän pitäisi kuitenkin
muistaa, että koulumatkat
ovat matkustamista ja kou-
lu opiskelua varten, toteaa
Ervasti.

Päätöksille
annettava aikaa
Ervasti on myös pettynyt
koulujen lakkautuspäätök-
siin liittyvään kiireiseen ai-
katauluun. Hänen mieles-
tään kaupungin asukkaille
pitäisi antaa isojen päätösten
edessä aikaa ja hyviä perus-
teita, jotta asioista voitaisiin
päättää yhdessä. Tällä het-
kellä asianomaiset ovat sel-
kä seinää vasten, sillä kan-
nanotoille oli aikaa vain kes-
kiviikosta maanantaihin.

-Kiireen huomasi 1. huh-
tikuuta Rimmin koululla pi-
detyssä kuulemistilaisuu-
dessa. Mielestäni tällaiset ti-
laisuudet tulisi pitää koulu-
kohtaisina, eli jokaisella lak-
kauttavalla koululla olisi pi-
tänyt pitää erikseen oma
kuulemis- ja keskustelutilai-
suutensa.

Ervasti ehdottaakin, pe-
ruspalveluiden säilymisen ja
lasten inhimillisten koulu-
matkojen nimissä, nykyisen
tuloveroprosentin nostamis-
ta 19 prosentista 20,5 pro-
senttiin. Hän uskoo kaupun-
kilaisten lähtevän talkoisiin
yhteisten asioiden puolesta.

-Toivon päättäjiltä avoi-
muutta päätöksentekomal-
liin. Toivon jokaisen mietti-
vän tahollaan, onko tämä
nykyinen malli oikein. Ni-
mittäin minusta ei.

Eliisa Niskanen

HUOLI KOULUISTA

Pohjois-Suomen Messut järjestää Rakentajamessut
Oulussa Ouluhallissa 17.-19.4.2009,
Rovaniemellä Lappi Areenalla 16.-17.5.2009 ja
Torniossa Hannulanmäen jäähallissa 23.–24.5.2009.
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Hippohiihdot hienossa kevätsäässä
Pudasjärven Osuuspankin,
yhteistyössä Pudasjärven
Urheilijoiden kanssa, järjes-
tämät lasten hippohiihdot
kisailtiin seurakunnan leiri-
keskus Hilturannassa sun-
nuntaina 5.4.

Hiihtoja on pidetty -80
luvulta alkaen ja ne ovat
alusta alkaen olleet koko
perheen suosittu tapahtuma.
Tänä vuonna mukaan oli il-
moittautunut 110 hiihtäjää.
Ilma oli mitä mainioin, koko
ajan paisteli kevätaurinko ja
kisajärjestäjien mukaan ih-
miset viihtyivät ja nähtiin
runsaasti iloisia ilmeitä.

Hiihtokisoihin kuului
mehutarjoilu, palkintojen ja-
kaminen ja kaikilla oli mah-
dollisuus osallistua arvon-
taan. Jokainen hiihtäjä sai
mitalin kaulaansa. Lisäksi
Pudasjärven erityisryhmä-
järjestöt pitivät kanttiinia ja
kioskia, jossa oli myytävänä
muun muassa makkaraa, let-
tuja ja kahvia. (ht)

Aurinko helli Hippo-hiihtotapah-
tumaan osallistuneita. Hiihdot
pidettiin seurakunnan leirikes-
kuksessa Hilturannassa 5.4.

Hiihtovuoroa odotellessa sopi nauttia auringosta...

Mitali odottaa omistajaansa. Jokainen hiihtäjä sai ko-
mean mitalin kaulaansa osallistumisestaan Hippo-hiih-
toihin.

Sama tahti? Pieniä hiihtäjiä sai kannustaa vieressä.

Turpeinen 1.07, 5. Petra Jo-
hanson 1.26, 6. Oona Ritola
1.28, 7. Matilda Vikström
1.32, 8. Ronja Laakkonen
1.48, 9. Ronja Ylilehto 2.56.

Pojat 6 v 0.25 km
1. Antti-Jussi Raappana 0.47,
2. Huugo Riekki 0.59, 3. Jan-
ne Kantoniemi 1.03, 4. Heik-
ki Niskala 1.04, 5. Joonas Juu-
järvi 1.08, 6. Miko Hyttinen
1.24, 7. Luukas Vikström
1.26, 8. Santtu Outila 1.31, 9.

Tulokset:
Pojat 4 v 0,1 km
1. Niko Seppänen 1.05, 2 Art-
tu Oinas 1.11, 3. Nico Merta-
la 1.32, 4. Jere Leino, 1.59, 5.
Ville Vuorma 3.12, 6. Joona
Kokko 3.32, 7. Tino Mertala
4.07, 8. Elmeri Niemi 4.11.

Tytöt 4 v 0,1 km
1. Krista Herukka 0.54, 2.
Miia Haaponiemi 1.00, 3.
Jenna Puhakka 1.07, 4. Janni

Jesper Laakkonen 1.39, 10.
Niklas Kokko 2.18, 11. Roni
Marjeta 2.28, 12. Teemu Aho-
nen 3.08.

Tytöt 6 v 0.25 km
1. Tiia Mäntykenttä 1.00, 2.
Annamaija Oinas 1.04, 3.
Essi-Roosa Juurikka 1.09, 4.
Emmi Isomursu 1.22, 5. So-
fia Harju 1.33, 6. Pinja Flink
1.33, 7. Jonna Juurikka 1.47,
8. Roosa Vähkyrä 3.28, 9. Jes-
sica Vähäkuopus 5.17.

Pojat 8 v 0.6 km
1. Joonas Tuomaala 1.33, 2.
Joonatan Jussila 2.11, 3. Ant-
ti Riepula 2.23, 4. Arttu Iso-
mursu 2.26, 5. Aki Oinas
2.42, 6. Joonas Kantoniemi
2.57, 7. Teemu Liekola 2.58,
8. Arttu Tikkanen 3.01, 9.
Kasper Laakkonen 3.07, 10.
Elias Viuhkola 3.56, 11. Nik-
las Marjeta 5.45.

Tytöt 8 v 0.6 km
1. Sonja Raappana 1.53, 2.
Ella-Mari Liukko 2.14, 3.
Maria Mattinen 2.24, 4. Alii-
na Ojala 2.30, 5. Elina Harju
2.34,  6. Anna-Riikka Liika-
nen 2.38, 7. Johanna Pesonen
2.44, 8. Minja Kaijala 2.52, 9.
Adalmina Niemitalo 3.03, 10.
Marjo Ojala 3.07, 11. Essi Ki-
pinä 3.20, 12. Emma Pätsi
3.35, 13. Jenni Kemppainen
3.37.

Pojat 10 v 1 km
1. Erkki Niskala 2.46, 2. Lau-
ri Riepula 3.20, 3. Iiro Viuh-
kola 3.21, 4. Janne Erkkilä
3.26, 5. Matias Tuohimaa
3.37,  6. Jesse Juujärvi 3.58.
Tytöt 10 v 1 km
1. Jonna Tuomaala 2.30, 2.
Marjut Vähäkuopus 3.05, 3.
Kaisa Nissi 3.06, 4. Elina Jaa-

kola 3.26, 5. Jonna Ahonen
3.57, 6. Sonja Timonen 4.10,
7. Henna Tolonen 4.13, 8.
Reeta Jylhänlehto 4.37.
Pojat 12 v 1 km
1. Tero Koivula 2.10, 2. Alek-
si Härkönen 2.16, 3. Taneli
Härkönen 2.35, 4. Toni Timo-
nen 2.44, 5. Teemu Puurunen
2.45, 6. Olli Jylhänlehto 2.55,

7. Elias Tuohimaa 3.02, 8.
Teemu Mäntykenttä 3.03, 9.
Tero Kemppainen 3.44.

Tytöt 12 v 1 km
1. Paula Riepula 2.41, 2.
Oona Huhtela 2.48, 3.
Emma-Noora Jaakola 2.59, 4.
Iida Erkkilä 3.57.

Lähtöpaikalla kävi vilske ja
vilinä kun toista sataa hiih-
täjää vuorollaan starttasi.
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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!

Tuotteittemme materiaali on pääosin tiukka-syisestä pohjoissuo-
malaisesta puusta valmistettua neljän- tai viidentuuman höylähirttä.

TIMO VÄHÄKUOPUS OY RAKENTAA
LOMA-ASUNTOJA SYÖTTEELLÄ

Timpan Kurkihirsi Sarajärvi Jukuantie 78, p. 0400 682 687, timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi

TIMPAN KURKIHIRSITIMPAN KURKIHIRSI
www.timpankurkihirsi.fiwww.timpankurkihirsi.fi

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!

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:
wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii
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Eläkeliiton Pohjois-Pohjan-
maan piirin hiihtomesta-
ruuskilpailut hiihdettiin Pu-
dasjärvellä Jyrkkäkosken
maastossa 18..03.2009. Järjes-
telyistä vastasi Pudasjärven
yhdistyksen “talkooporuk-
ka”

Kisoja suosi aurinkoinen
kevätsää, joka sai aikaan hy-
vän kisatunnelman ja luista-
van kelin.Kisakeskuksena
toimi entisen maatalousop-
pilaitoksen pihapiirin päära-
kennus. Hiihtotapa oli perin-
teinen ja luistelu oli ehdotto-
masti kielletty. Kilpailuun
ilmoittautui joko ennakkoon
tai viimetipassa yhteensä 69
hiihtäjää. Lähtöviivalle il-
mestyi ja loppuun asti  hiih-
ti 3 km.n reitin 57 hiihtäjää,
kymmenessä eri sarjassa.

Ladulla nähtiin monen-
laista menoa. Nuorimmat

Onnistuneet  hiihtokilpailut eläkeliittolaisilla

Insinööritoimisto KARI TALALA
• Rakennuttajan tehtävät
• Valvonta - valvojan pätevyys
• Työnjohto
• Uudis- ja korjausrakentaminen

Sähkötie 2, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 589 5738

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

• UUDISRAKENNUKSET
• KUNTOTARKASTUKSET
• TYÖNJOHTO, VALVONTA

Puh. 0400 294640

Hyödynnä nyt kotitalousvähennys verotuk-
sessa max.6000 euroa työnosuudesta!

93100 Pudasjärvi

miehet pukkasivat raadan
lentokelillä alle 9 minuutin.
Veteraanihiihtäjät  (yli 85v)
n 35 minuuttia.Välineissäkin
oli jonkin verran eroavai-
suuksia, sillä huipulla oli tes-
tattavana useita pareja kilpa-
suksia kun taas eräs hiihtäjä
hiihti perinteisillä koivusuk-
silla, kärkisaappailla ja itse
valmistetuilla sauvoilla.

Kilpailun ajanotosta vas-
tasivat Pudasjärven Urheili-
jain hiihtojaosto;”Keskiahon
poppoo” Jarin johdolla. Säh-
köinen tulospalvelu toimi ja
tulokset saatiin nopeasti. Kil-
pailijoille oli kilpailun jäl-
keen lämpimät mehut ja
mahdollisuus saunomiseen.

Muulle yleisölle oli tarjolla
puhvetissa munkki kahvia ja
virvokkeita, sekä arpojen os-
toa, jossa pääpalkintona oli
Yrjö Niskalan valmistama
komea “kapioarkku”.

Kaikille kilpailijoille ja toi-
mitsijoille sekä ruokalipun
lunastaneille ruokalassa tar-
jottiin  tukeva naudanliha
keitto lisukkeineen pulla-
kahvin kera. Lopuksi jaettiin
palkinnot. Piirin mitallit sai
kunkin sarjan kolme paras-
ta ja kussakin sarjassa muu-
tamalle tavarapalkinto.

Myönteisestä palauttees-
ta päätellen kisajärjestelyt
onnistuivat hyvin ja siitä kii-
tokset talkoo porukalle. HH

Lähtöviivalla pudasjärvinen Aarne Juttula. (Kuva Yrjö Niskala)

Kaivinkonetyöt:
-Pellonkunnostus
-Teidenrakennus
-Talonpohjat
-Saostuskaivot
-Yms.

Maanajot
-Traktorilla
-Kuorma-autolla

Pyöräkuormaajatyöt

Myytävänä:
-Koivuhalkoja
-Autoja

www.kokkopeat.fi
0400-926405

Pääpalkintona oli Yrjö Niskalan valmistama komea
“kapioarkku”.

SÄHKSÄHKSÄHKSÄHKSÄHKÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELÖSUUNNITTELUUUUU
JJJJJAAAAA

ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU ASENNUS MARKKU TTTTTALALAALALAALALAALALAALALA
• Sähkö- ja teleasennukset
• Sähkösuunnittelu ja asennus

Markku Talala
0400-214 150, 08-823 452

Sähkötie 2 Pudasjärvi

• LVI-asennukset • Tarvikemyynti
• Viranomaisten hyväksymä öljypoltinhuolto
• Viemäreiden kuvaukset

LVI-PALVELUT MEILTÄ!

Puh. (08) 841 854, fax (08) 841 885
GSM 0400 291 087, Merja 0400 224 920

Kauppatie 19 93400 TAIVALKOSKI
E-mail: pekka.meskus@pp.inet.fi

Ouluntie  73, 93100 Pudasjärvi
puh. 010 401 3910,  avoinna ma-pe 8-17 la 9-13
www.vianor.com  http://www.vianor.com

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
Sähköposti: erkki.tauriainen@pp.inet.fi

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULULIIKENNEKOULULIIKENNEKOULULIIKENNEKOULULIIKENNEKOULU
KYYTIPOJKYYTIPOJKYYTIPOJKYYTIPOJKYYTIPOJAAAAATTTTT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

Uudet autokoulukurssit
alkavat ma 27.4. klo 17.00.
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Toteutuneet. Maaliskuussa kylävierailu Livolle ja Piirin hiih-
tokilpailut Jyrkkäkoskella !

Kevätkokous pidettiin 31.3.2009 Palv elukeskuksella.
Puheenjohtajana toimi Olavi Paloniemi ja sihteerinä Terttu
Haapakoski. Kokouksessa esiteltiin v. 2008 toimintakerto-
mus ja tilinpäätös. Toimintakertomuksen esitteli Terttu
Haapakoski ja tilinpäätöksen Yrjö Niskala.Molemmat hy-
väksyttiin esitetyssä muodossa.

Valittiin yhdistyksen edustajat ja varaedustajat Eläkelii-
ton piirin kokouksiin ja liittokokoukseen Joensuuhun, joka
pidetään Joensuussa kesäkuussa. Edustajien määrä määräy-
tyy vuodenlopussa olleen jäsenmäärän mukaan, joka oli 313
maksanutta jäsentä. Valituiksi tulivat liittokokousta edus-
tavat  Heikki Heikkilä ja Terttu Laakkonen. Varalle valittiin
Fanni Pätsi ja Yrjö Niskala.

Piirin kokouksiin  ja tilaisuuksiin  tulivat valituiksi Heik-
ki Heikkilä, Terttu Haapakoski, Jorma Alatalo, Liisa Heik-
kilä. Varalle valittiin Liisa Putula, Väinö Lybeck, Paavo Loh-
vansuu ja Eija Pohjanvesi.

Mukana kokouksessa oli piirin toiminnanjohtaja Vesa
Ojala, joka toi terveiset pidetyistä alue-ja piirikokouksista
sekä kertoi piirin alueella tulevista kuluvan vuoden tapah-
tumista. Kokoukseen  osallistui 61 yhdistyksemme jäsentä.

Yhdistysvierailu Taivalkoskelle huhtikuussa, musikaalimat-
ka Ouluun toukokuulla ja teatterimatka Ouluun ja loma-
matka Lehmirantaan  heinäkuussa. Kerhopäivät kevään
osalta päättyy Taivalkosken vierailuun ja ohjattu vesijump-
pa jatkuu toukokuun puolelle.

Syyskauden toimintaa kehitellään josta tiedotettaan toi-
minnan käynnistyessä! Vinkkejä toiminnan monipuolista-
miseksi toivotaan !

YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET YHDISTYKSET TTTTTOIMIVOIMIVOIMIVOIMIVOIMIVAAAAATTTTT

El Pudasjärven yhdistys ry
TOIMINTAA ELÄKELIITOSSA!

Tulossa !

Kurssimaksu 35 euroa. Olet sopiva kurssille,
• mikäli olet yli 15 v ja kiinnostunut lapsiperheiden kanssa toimimises-

ta.Voit toimia hoitajana sinulle sopivana ajankohtana Pudasjärvellä
• Sitovat ilmoittautumiset 23.4.2009 mennessä, puh. 040 5926 541

tai piia.savela@luukku.com
• Lisätietoa: Airi Kananen, puh. 040 545 9680 tai airi.kananen@mll.fi

Pohjois-Pohjanmaan piiri ry. järjestää
yhteistyössä MLL:n Pudasjärven yhdistyksen
ja Ok-opintokeskuksen kanssa

LASTENHOITOKURSSIN  PUDASJÄRVELLÄ
27.4.–02.6. 2009

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

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

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

HUOM!KESÄRENKAAT SAAPUNEET!MICHELIN, KLEBER, TIGAR.KÄY VALITSEMASSA OMASI!

Kaikki sahaukset ja
höyläykset
Myös ANTIIKKIPANEELIT
 ja LISTAT

LIIKKUVA SAHAUSLIIKE
Rauno Seppänen
puh. 0400 212 356
saha@puolankalainen.com

INSTA 142-lujuus-
lajittelustandardi

Kaikki sahaukset ja
höyläykset Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)

Ajanvaraus 040 187 1760

Jalkahoitaja Pirjo Leino
palvelee sinua Pudasjärvellä

Tervetuloa!

Jalkojenhoitoa ja
Erstal-vyöhyketerapiaa

kaikille Korpisen Kylätalolla olleeseen
Hengellisen laulun ja virren –juhlaan osallistujille

ja meitä monin tavoin muistaneille.

Sydämellinen KIITOS

Rauni ja Pentti Räisänen
Yv-arpajaisten tuotto oli 178,85 euroa.

aihe: Miksi Jeesus
puhuu: Tuula Suomi

Kaikki tervetuloa!
Järj:Hell.srk

Hengellinen tilaisuus
su.26.4 klo 15

Korpisen kylätalolla
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SÄHKÖTIE 1
PUH. 0207 890 456

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


