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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kurki
lemmikkinä s.3

Perinteiset
Syysmarkkinat s.7
Kunnanhuoneesta

kaupungintaloksi s. 8-9 

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 16.9.2009

Snapsi-
baarissa 
dj klo 22 
alkaen

Pe 18.9.  Matti Esko yhtyeineen 
La 19.9.  Tanssiorkesteri Ponantsa

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

TERVETULOA!

Isosyötteentie 
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.syote.fi 

HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

IC-ROCK
klo 22 - 01.00

TAPANI NEVALA
klo 21.30 - 02.00

Wintti
avoinna 23.00-04.00

pe-iltaisin POKERI-ILTA
klo 19-23

Puh. 08-821 400
TERVETULOA!

UUTUUTENA!

Perjantaina 18.9.

Lauantaina 19.9.

Pe-la 18. - 19.9.

lippu 2€ (ep)

lippu 10€, sis. ep

Ilmastointilaitteitten korjaus ja huolto 
maastoon soveltuvalla kalustolla.

KONEHUOLTO
Pekka Pirttijärvi

VALTRAN HUOLTO

puhelin 0400-166 308 /Pekka

korjaus ja huolto

Syys-ja talvikaudella ennen joulua on 
hyvä aika tehdä remonttia!

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.

Syys-ja talvikauden toteutuneisiin töihin 
suunnittelu ilmaiseksi.

PUDAS RAK-SA

Nyt vielä valtio auttaa remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista 

max  6000 euroa/talous.
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PS. · Myös yrityksillle
 · Talkkariapu
 · Vuokratyö ym.

ONKO KOTONA TEKEMÄTTÖMIÄ TÖITÄ ?

HUOM: KOTITALOUSVÄHENNYS JOPA 6000€ ASTI!

Nyt Pudasjärvellä aloittaa KYLÄN RENKI!
TEEN EDULLISESTI KODIN PIENET JA
VÄHÄN SUUREMMATKIN TYÖT.

KYLÄN RENKI 
Puh. 044 303 9272/Jari

Metsänhoitoyhdistys järjestää naisille ja miehille 
tarkoitetun raivaussahakurssin 23.9.2009.

Kurssilla käydään läpi raivaussahan perushuolto, 
raivaustekniikkaa ja kohteiden valintaa. 

Kokoonnumme klo 10 Pienkonehuolto
Keskiahon tiloissa, Teollisuustie 8.

Oma saha mukaan,  kimppasahallakin onnistuu. 
Ruokailun jälkeen lähdemme maastoon kokeilemaan 
huollettuja sahoja. Tilaisuus päättyy n 16.00. Kurssin 

hinta 30 euroa, sisältää opetuksen, ruoan, iltapäiväkah-
vin ja opetusmateriaalin sekä viilan ja ohjarin.  Osallis-
tujien kesken arvotaan aiheeseen liittyvä tuotepalkinto. 
Ilmoittautuminen yhdistyksen toimistolle 22. syyskuuta 

mennessä  puh. 020 4137521.
Mukaan mahtuu 15 henkilöä.

Raivaussahakurssi
Metsänhoitoyhdistys järjestää

naisille ja miehille tarkoitetun raivaussahakurssin
23. syyskuuta 2009.

· jauhelihakeitto, jota myydään myös
 omiin astioihin
· vatkattu marjapuuro
· kahvia, kahvileipää

Klo 18.00 alkaa myynti pöydistä
· leivonnaisia, syysadon tuotteita ym.
· arvontaa mm. kotimainen maitokärry,   
 lastattu tuotteilla, joilla on hyvä lähteä kohti  
 talvea sekä 8 hengen mökki Jaurakkajärvellä  
 2 vrk, karhuveistos ym…
· omaa ohjelmaa
· kirpputori: lapsille leluja,kirjoja, pelejä

Lisäksi myydään lippuja sunnuntailounaalle,
joka on 20.9. klo 12-14 Rauhanyhdistyksellä

Syysmyyjäiset
Rauhanyhdistyksellä

Tervetuloa
Pudasjärven Rauhanyhdistys

perjantaina 18.9.2009 klo. 17.00

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!

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

Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

· keittiöt, khh, mh ja
 wc -kaapit
· erikoiskaapit
 toiveiden mukaan
· laminaatti , puu ja
 kivitasot
· liukuovet ja tilanjakajat
· säätöhyllyjärjestelmät
 (esim. varastot ja vaatehuoneet)
· valaistus
·  valmistus, mittaus, asennus
 ja rahoitus

HIRVIPALAVERI
Ti 22.9. klo 18.00

kansalaisopistolla

Pudasjärven
Riistahoitoyhdistys

Tervetuloa
palaveriin

Lukiontie 4 93100 Pudasjärvi

Lähetehoidot, hieronta
Pudasjärvi:  Fysiopalvelun tiloissa, 
 Jukolantie 6 
Taivalkoski:  Urheiluhieroja Ritun tiloissa, 
 Talonpojantie 8 B 15

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

Avoimet ovet 83 x 100.FH11   Mon Sep 14 15:51:49 2009      Page 1
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Syyskokous torstaina 24.9. Pudasjärvellä Palvelukeskuksessa Kauppa-
tie 25 alkaen klo 18.30.  Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustelussa 
Kollaja, Kuusamon jätevedet ym. Tervetuloa, kaffeilla alotellaan! 

Terveisin halllitus

www.iijoensuojeluyhdistys.net

Lue lehti netistä www.pudasjarvi-lehti.fi 
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Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
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Ilmoitusmarkkinointi:  
Pauli Tiiro 
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Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
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Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,20 e/pmm. 
Takasivu  1,00 e/pmm. 
Sisäsivut  0,90/pmm. 
Hintoihin 
lisätään  alv 22%.

Toritie 2
(käynti sisäpihan puolelta)
93100 Pudasjärvi
p. (08) 334 166
fax /08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.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 ilmestymispäi-
västä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset Pu-
dasjärven alueella

PUDASJÄRVI-
Lehdessä on 
ilmoitustilaa! 

Yrittäjä! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain

joka
 talouteen ja 
yritykseen 

Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joka viikko keskiviikkoisin. 
Aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään 

perjantai-iltaan mennessä.

Kuorot:
Nuorisokuoro to 17.9. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 17.9. klo 18.00, Vox 
Margarita ke 23.9. klo 18.00, lapsi-

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

kuoro to 17.9. klo 17.00.
Rippikoulun 1. lauantaipäivä
(ns. talvitunnit) C, D ja E-ryhmä 
la 19.9. seurakuntatalolla klo 10-
13.15. Jos oman ryhmäsi lauantai-
päivä ei sovi kalenteriisi, niin tunnit 
voi käydä suorittamassa jonakin 
toisena lauantaina. Jos sinulla on 
erityisruokavalio, ilmoita lauantai-
päivän vaihdosta etukäteen nuo-
risotyönohjaajille. 2. lauantaipäivät 
pidetään tammikuussa 2010. Rippi-
kouluasioista ilmoitetaan pääsään-
töisesti Rimmin koulun ruokalan 

aulan ilmoitustaululla ja keskusra-
diossa. Kysy rohkeasti lisätietoja 
rippikoulusta nuorisotyönohjaajilta: 
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-571 46 
36/Tiina tai marko.vayrynen@evl.
fi, 040-752 43 87/Marko. Nuorten 
yö Haukiputaalla 18. -19.9. Pudas-
järveläiset lähtevät matkaan seu-
rakuntatalolta pe 18.9. klo 16.15 
ja palaavat takaisin lauantaiaamuna 
n. klo 8.30. Reissun hinta on 5e. 
Kerhonohjaajaksi ja taskurahaa 
tienaamaan!? Kerhonohjaukses-
ta kiinnostuneet uudet ja vanhat 

ohjaajat olkaa yhteydessä Tiinaan. 
Uusien kerhonohjaajien koulutus-
viikonloput ovat Haukiputaalla 11.-
13.9. ja 20.-22.11. Kerhonohjaajille 
maksetaan palkkio kerhonpidosta. 
Ilmoittautumiset/lisätiedot: tiina.
inkeroinen@evl.fi, 040-571 46 36/
Tiina
Perhekerho
To 17.9. klo 10-13 seurakuntako-
dissa ja ke 16.9. klo 10-13 Petäjä-
rinteen kylätalolla, ulkoilua ja mak-
karanpaistoa.
Lapsiparkki

Kansainväliseen rauhanpäi-
vään (21.9.) liittyen veteraa-
nijärjestöt järjestävät eri puo-
lilla maata ”Rauhanmarssi” 

HAASTE KOKO KANSAN LIIKUNTATAPAHTUMAAN
Pudasjärvellä sunnuntaina 20.9.2009

Sotiemme veteraanit ovat aina ymmärtäneet hyvän ruumiin kunnon 
merkityksen jokaisen ihmisen ja koko kansankin toimintakyvylle ja 

hyvinvoinnille. Aktiivinen liikunta on ensimmäinen edellytys fyysisen ja 
sen myötä myös henkisen kunnon ylläpitämiselle. Aktiivisella kunnon 
ylläpitämisellä on keskeinen asema myös maanpuolustusjärjestöjen 

toiminnassa.
–nimikkeellä koko kansan 
liikuntatapahtumia. 

Meillä Pudasjärvelläkin 
sotaveteraani- ja maanpuo-

lustusjärjestöt järjestävät 
20.9.2009 ”Koko kansan 
liikuntatapahtuman”, mihin 
toivotetaan kaikki ”kynnel-

le kykenevät” kansalaiset 
tervetulleiksi. Jokaiselle on 
tarjolla erilaisia, kuntoon ja 
tarpeeseen sopivia kävely-
reittejä. Tapahtuma alkaa 
liikuntahallilla klo 12.00.

Em. johdosta allekirjoit-
taneet paikallisyhdistykset 
haastavat yhteisönne edusta-
jat ja jäsenet runsain joukoin 
osallistumaan tähän liikun-
tatapahtumaan. Näyttävällä 

Esko Törmänen
Koillismaan

Rauhanturvaajat ry

Paavo Pikkuaho
Pudasjärven

Sotaveteraanit ry

Antti Pesälä
Sotainvalidien

Veljesliiton
Pudasjärven osasto ry

Raimo Heikkilä
Pudasjärven

Reserviupseeri-
kerho ry

Kalle Tihinen
Pudasjärven

Reserviläiset ry

Mervi Sammelvuo
Pudasjärven

Maanpuolustusnaiset ry

osallistumisellanne olette 
antamassa mallia ja viemäs-
sä eteenpäin terveellisen 
liikunnan harjoittamista.

Näin toimien liikuntata-
pahtumamme asettuu hie-
nolla tavalla myös Pudas-
järven 370 –juhlavuoteen 
liittyvään kansalaistapahtu-
maketjuun.

Haastajat

Parhaina aikoina Osuus-
kunta Puupudaksessa on 
ollut yli puolensataa am-
mattilaista. Heistä useim-
mat ovat olleet metsureita, 
ja töitä on tehty ulkomaita 
myöten.  Myrskyn kaatoja 
on korjattu mm. Ranskassa.  
Toiminnanohjaa Reijo Vuo-
rinen on huomannut, että 
metsurit, jotka Pudasjärvel-
lä viitsii TB-parlamentissa 
käydä, niin kyllä niillä aika 
hyvin työkohteitakin on.  
Siitä huolimatta he toimivat 
osuuskunnan kautta. Osuus-
kunta Puupudas perustet-
tiin toistakymmentä vuot-
ta sitten, kun lama kuristi 
metsureiden keikat satun-
naisesti kohdalle osuviksi 
pätkätöiksi. Työttömälle alle 
kuukauden satunnaistyöt 
aiheuttivat ja aiheuttavat 
monen päivän paperisodan 
ja joskus myös oikeudetto-
malta tuntuvan karenssin. 

Osuuskunta Puupudas hoitaa
paperihommat ja sopimusasiat

Osuuskunnassa ylitetään kynnyksiä, joita 
työhaluisella tekijällä saattaa työnteossa 

olla. Yksi nauttii siitä, että paperihommat ja 
viranomaisasiat voi jättää muiden hoidettavaksi. 

Toinen saa hyödyn jo työn hommaamisesta, 
kun oman työn markkinointi jarruuntuu 

kehtaamisongelmiin.

ke 16.9. klo 11-15 seurakuntako-
dissa.
Rauhanyhdistykset:
Lähetysseurat ke 16.9. klo 19. Yli-
Livolla Eeva-Leena ja Marko Luok-
kasella (Sarakyläntie 3083), to 17.9. 
klo 18. Iinattijärvellä Jenni ja Matti 
Loukusalla (Pohjoispuolentie 280), 
pe 18.9. klo 19. Jongulla Annukka ja 
Urpo Illikaisella (Juurikkarannantie 
45) ja la 19.9. klo 19. Ervastissa Er-
vastin ry:n mökillä ( Heikki Tiirola 
ja Jorma Poikkimäki)

Osuuskunta Puupudas
Osuuskunta Puupudas on Pudasjärven ja sen lähi-
kuntien alueella toimiva työosuuskunta. Osuuskunta 
tarjoaa kokonaisvaltaisia metsätyöpalveluita, joista 
keskeisimpiin kuuluvat taimikonhoito ja nuoren 
metsän kunnostus, sähkölinjojen raivaus sekä muut 
metsänhoidon palvelut. Palvelutarjontaamme kuuluvat 
lisäksi muun muassa korjausrakennustyöt sekä kiinteis-
töhuollon tehtävät.

Avustukset huomioon ot-
taen  taimikonhoito- ja 
metsänkunnostustyöt ei-
vät teettäjälle paljon mak-
sa, mutta lisäävät metsän 
tuotot selvästi ylemmäl-
le tasolle, Osuuskunta 
Puupudaksen toiminnan-
ohjaaja Reijo Vuorinen 
pohtii.

Sen verran maalaisjärkeä 
kunnioittava työvoimatoi-
misto Pudasjärvellä oli, että 
se ryhtyi kannustamaan 
metsureita osuuskunnan 
perustamiseen. Toivottiin, 
että kunhan 90 -luvun lama 
menee ohi, niin metsätöihin 
palkataan metsureita taas 
kunnon työsuhteisin, jotka 
eivät ole vain kertakeikkoja. 
Toisin kävi. Kertakeikat jäi-
vät pysyväisiksi. 

Markkinointitukea
osuuskunnalta
Osuuskunnassa työntekijä 
toimii kuin yrittäjä. Hän voi 
markkinoida omaa osaamis-
taan itsenäisesti, ja saa onnis-
tuessaan kuoria kerman ja 
tehdä työt jokseenkin omaan 
piikkiin, mutta samalla hän 
on kuitenkin työsuhteessa 
osuuskuntaan. Osuuskunta 
myös hoitaa työn lasku-
tuksen ja maksaa verot ja 
sosiaalikulut työntekijän 
laskutettavaksi ja kassaan 
tuomasta summasta. 

Kirjanpitoa, toimistoku-
luja ja toimistotyöntekijän 
palkkaamista varten Osuus-
kunta Puupudas ottaa 8 pro-
senttia työntekijän tuomasta 
laskutuksesta. Puupudaksen 

palkattuna työntekijänä on 
toiminnanohjaaja Reijo Vuo-
rinen, joka muiden pakol-
listen rutiinien lisäksi myös 
markkinoi osuuskunnan 
työntekijöiden työpanosta 
ja hoitaa isompien keikkojen 
sopimusasiat. Alle kymme-
nen prosentin korvaus siitä 
kaikesta lienee niin vähän, 
että itse tekemällä osuus-
kunnan kenttätyöntekijä tus-
kin pääsisi halvemmalla. 

Turvaa 
pätkätyöntekijälle
Osuuskunnassa pätkätyön-
tekijän suhteet työvoima-
toimistoon muuttuvat vä-
hemmän pelottaviksi kuin 
verokirjalla yksin toimien. 
Jatkuva epäilyksenalaisena 
oleminen vaihtuu ihmisar-
voisemmaksi, kun kertakei-
kan loppumisen perustei-
den selvittelyn kurimus ja 
paperisota yksinkertaistuu. 
Osuuskunnan palkkanauha 
ja ilmoitus senkertaisen työn  
loppumisesta ovat kerralla 

uskottavia dokumentteja 
jopa työvoimatoimistossa. 
Siihen selvittelyyn paperi-
sotaan muutoin käytetyn 
energian voi sitten suunnata 
vaikka oman työn markki-
nointiin, sillä kaikkia työ-
mahdollisuuksia ei kuiten-
kaan toimistolle tule tiedok-
si. Jos koko vuodeksi ei töitä 
ole tiedossa, niin yrittäjyys 
tuo omat riskinsä. Yrittäjäl-
lä ei ole työttömyysturvaa. 
Osuuskunnassa osakas toi-
mii kuin yrittäjä, mutta säi-
lyttää silti palkkatyöntekijän 
työttömyysturvan.

Sen Vuorinen on huo-
mannut, että maaseudulla 
ihmisten ujostelu itsensä 
kehumisessa edes työn saa-
miseksi voi olla todellinen 
ongelma. Vaikka osuus-
kunta voi siihen saumaan 
tuoda helpotusta, niin lu-
kuisimmat hommat tulevat 
niille, joilla on supliikkia tai 
muuta taitoa tuoda itseään 
esille - vaikkapa edes TB:n 
aamuparlamentissa.

Esko Leipälä  
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Kalle Liikanen ihailemassa Kunnonpaikan pihalla olevia 
kurkipatsaita. 

83-vuotias Kalle Liikanen 
on ikäisekseen ryhdikäs ja 
hyväkuntoinen mies. Muisti 
on terävä kuin partaveitsi. 
Ikänsä Kalle on ollut kova 
metsä- ja kalamies, joten 
hänellä on monenlaisia tari-
noita kerrottavanaan. 

Viime viikolla Kalle ter-
vehti Siilinjärven Kunnon-
paikan etupihalla olevia 
kurkipatsaita. Patsaat ovat 
aika lailla oikean kokoisia 
ja näköisiä, joten niiden kir-
voittamana Kallelle muistui 
erikoinen tapahtuma mie-
leen 1940-luvun lopulta.

-Velipoikani oli saanut 
kiinni suolta kurjen poika-
sen, jonka hän toi povessaan 
kotiimme. Pidimme lintua 
häkissä muutaman päivän, 

jonka jälkeen se tottui ihmi-
siin. Kurki kiintyi erikoisesti 
minuun, Kalle kertoi ja ryh-
tyi muistelemaan erikoiselta 
kuulostavaa tarinaa.

-Kun olin järvellä ve-
neellä kalastamassa, kurki 
lensi luokseni veneeseen 
odottamaan saalista. Aina 
kun sain kalan, tarjosin sitä 
sille tahallani pyrstö edellä. 
Näin tein monta kertaa. 
Kurki otti aina kalan nok-
kaansa ja heitti sen ilmaan, 
josta se nappasi sen oikein 
päin nokkaansa. Vahingos-
sakaan kurki ei syönyt kalaa 
pyrstö edellä, Kalle muisteli 
onkimisreissujaan, jotka 
yleensä päättyivät kurjen 
kylläisyyteen. 

-Kun lintu oli saanut ku-

Kalle Liikasen mukaan kurki on hirveän 
viisas lintu. Saman voi todeta oheisesta 

kertomuksesta, joka on tosi tarina. Tarinan 
tapahtumat ajoittuvat sota-ajan jälkeiseen 

aikaan noin kuuden vuosikymmenen taakse.

Tapahtui 60 vuotta sitten

Kallella oli kurki lemmikkinä
punsa täyteen, se hypähti 
veneenreunalle ja siitä jal-
kojaan notkauttaen ponnisti 
siivilleen.  

Kurki  y l lä t t i  monta 
muutakin kertaa Kallen vii-
saudellaan. Lintua kutsuttiin 
Pojaksi, ja se tunsi nimensä.

-Erään kerran menimme 
kaikki seuroihin erääseen 
taloon noin kolmen kilo-
metrin päähän kodistamme. 
Ketään ei jäänyt kotiin. Kur-
kea ei lähtöhetkellä näkynyt 
missään. Seurojen väliajalla 
menin muiden mukana ulos 
ja istuin seinustanpenkille 
tupakalle. Kurki yht’äkkiä 
ilmaantui eteeni ja päätään 
kallistellen alkoi esittää ky-
symyksiään omalla kielel-
lään. Kaikki ulkona olleet 
ihmiset kummastelivat lin-
nun käytöstä. Taputin lintua 
selkään ja sanoin rauhallises-
ti, että meehän Poika kotiin. 
Kurki nousi siitä siivilleen 
ja lensi kotiini, Kalle kertoi 
lintuystävästään, joka oli 
puhetta vaille.

Kalle ja Poika saivat ta-
pahtuman jälkeen entistä 
enemmän kummastelua 
osakseen. Lintu ymmärsi 
Kallen puheen, ja se seurasi 
Kallea melkeinpä mihin 
vain. Kun Kalle hyppäsi pol-

kupyöränsä selkään, Poika 
juoksi perässä. Se oli kova 
juoksemaan, joten pyörällä 
sitä ei päässyt karkuun.

Kurjet ovat muuttolin-
tuja ja ne palaavat syksyn 
tullen talvehtimisalueilleen 
Pohjois-Afrikkaan ja Espan-
jaan. Kallen kotonakin jänni-
tettiin, milloin Poika lähtee 
muuttomatkalleen.

-Eräänä päivänä kurki-
parvi lensi lähipellolle, jossa 
ne kovasti huutelivat kes-
kenään. Poika kuunteli ja 
vastaili niille ja lensi mukaan 
lintuparveen. Olimme hy-
villämme, että Poika lähtee 
toisten mukana muuttomat-
kalleen. Mutta niin ei käy-
nyt, vaan se palasi takaisin 
kotiimme ja voitte arvata, 
että Pojalla oli ikävä loppu.  

Kurkien huutoja pääsee 
kuulemaan tähän aikaan 
syksystä, sillä syysmuutto 
on alkanut jo elokuussa 
ja sitä jatkuu lokakuulle 
saakka. Kurkipariskunnat 
ovat saaneet kasvatettua 
poikasensa isoiksi, joten ne 
alkavat kokoontua parviksi. 
Lintuja voi tavata aamu- ja 
illanhämärissä viljapelloilla 
viime tankkauksia tekemäs-
sä.(rr)

Pudasjärven Invalidit ry:n 
jäsenistä osa aloitti viime 
viikolla alkaneen syyskuun 
lomailun merkeissä. Linja-
autollinen yhdistyksen vä-
keä vietti kolme yönseutua 
Kunnonpaikassa Siilinjärvel-
lä Kallaveden rannalla. Siellä 
oli mahdollisuus kohottaa 
kuntoaan käyttämällä kyl-
pyläpalveluja ja kuntosaleja 
sekä osallistua järjestettyihin 
liikuntatuokioihin. 

Kylpylän poreet, uima- ja 
jumppa-altaat juoksuvöi-
neen olivatkin kovassa käy-
tössä, sillä altaiden lämpimät 
vedet sopivat seniori-ikäis-
ten jäsenten ja lihasten tree-
naamiseen. Aamutuimaan 
olleet ohjatut vesijumpat 
saivat aamuvirkut liikkeelle. 

Invalidit retkellä Kunnonpaikassa

Yhdistysten yhteiset lomareissut ovat tärkeitä 
yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden luojina ja 
lisääjinä. Pudasjärven Invalidit ry:lle on tullut 

retkien järjestämisestä perinne, sillä se on 
tehnyt vuosikymmenien ajan yhteisiä retkiä ja 

lomamatkoja aina jonnekin päin Suomea.

Kunnonpaikan pihamaalla lomalaiset viettivät yhteistä aikaa pelaamalla mölkkyä, jonka voitti tiukan taiston 
jälkeen Raimo Åkerlund .   

Uima-altailla ja saunoissa sai 
käydä omatoimisesti aamu-
seitsemän ja iltakahdeksan 
välisenä aikana. 

Kunnonpaikka on kau-
niilla paikalla Kallaveden 
rannalla. Kylpyläraken-
nuksen ympäristössä ol-
leita polkuja pitkin saattoi 
tehdä omatoimisia käve-
lyretkiä matkatovereiden 
kanssa.  Eräänä aamuna 
oli mahdollisuus osallistua 
liikunnanohjaajan vetämään 
yhteiseen sauvakävelyyn. 
Lomapäivien aikana oli 
mahdollisuus kartuttaa tie-
tojaan terveysliikuntaa tai 
ravitsemusta käsittävillä 
asiantuntijaluennoilla. Yh-
tenä asiantuntijaluennon 
aiheena oli itsetunto, joka 

voi vammaiskokemuksien 
ja sairauksien myötä saada 
koviakin kolhuja.

Yhtenä päivänä käytiin 
kalakukkojen kaupungissa 
Kuopiossa, jossa oli mahdol-
lisuus tutustua torielämään 
ja käydä kaupoissa tai liik-
keissä tekemässä ostoksia. 
Päivä olikin aurinkoinen, 
kesäinen ja lämmin. Savon 
pääkaupungin maisemat 
avautuivat huikeina Puijon-
tornista katsojien silmien 
eteen. 

Kunnonpaikassa sai nais-
väkikin laiskotella, sillä ruo-
anlaitto- ja tiskaushuolet sai 
jättää keittiönväelle.  Sei-

sovasta pöydästä sai syödä 
ruokaa niin paljon kuin jalat 
kantoivat aamupalan ja päi-
vällisen aikaan. Liikasyön-
nin seurauksena olleita vat-
savaivoja sai sitten yrittää 
helpottaa monin konstein. 

Luppoajoilla yhdessäolo 
ja toisten seura kelpasi kai-
kille. Jotkut tapasivat siellä 
entisiä ystäviään ja tuttavi-
aan. Yhteinen laulutuokio 
ja pihamaalla pelattu mölk-
kypeli sopivat rentouttavaan 
vapaa-ajanviettoon.  Mölkky 
on verraton seurapeli, joka 
aina kirvoittaa makeat nau-
rut. Iltaisin saivat tanssin-
ystävät panna jalallaan ko-

reasti, sillä tanssiravintolan 
puolella oli tarjolla eri iltoina 
erilaista musiikkia. 

Kotimatkalla aika kului 
laulaen ja maisemia katsel-
len. Sekä meno- että paluu-
matkalla järjestetyt arpajai-
set on Invalidien perintei-
nen varainhankintakeino 
ja mukava ajankulu.  Lop-
pumatkasta oli aika kiittää 
linja-autonkuljettaja Toivo 
Alataloa ja matkanjohtaja 
Terttu Ruottista. Kiitokset 
sai myös Invalidit ry, joka 
puheenjohtaja Aarne Putu-
lan johdolla on  suhtautunut 
suopeasti matkojen järjestä-
miseen. (rr)

Liikunnanohjaaja Antti Siposen ohjaamaan sauvakävelytuokioon osallistuivat Esko 
Apila, Anja Vikström ja Eila Kyngäs.
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Kymmenpaikkainen Va-
lokki -asumis- ja hoitoyk-
sikkö Mustalammentiellä 
aloitti toimintansa helmi-
kuussa.  Valokin asiakkaat 
siirtyivät terveyskeskuk-
sen vuodeosastolta uu-
teen asumispaikkaansa.                                                                                                                                
Toritiellä aloitti toimintansa 
13-paikkainen Kielokoti 
elokuussa kaupungin oma-
na toimintana. Tähän kotiin 
asiakkaat siirtyivät myös 
terveyskeskuksen vuode-
osastolta ja lisäksi Helmi-
kodilta.

Kolmetoistapaikkainen 
Vuorohoitokoti Lakkari 
henkilökuntineen siirtyi 
terveyskeskuksen tiloihin 
elokuussa.

Vanhustemme hoitopaikkoja Pudasjärvellä
Vanhusten palvelurakenteen oikaisemisprosessi 

kuluvan vuoden sosiaalitoimen yhtenä 
toimintatavoitteena on edennyt hyvin voimia 

vaatineen ja suuren työn tuloksena.

Koivukoti on 14-paikkai-
nen, entinen vuorohoidon 
toimitila, johon siirtyi van-
hainkodilta asukkaat ja hen-
kilökunta elokuun alussa.

Rakenteilla oleva uusi Ku-
renkartano tarjoaa asumis-
paikan viidellekymmenelle 
vanhukselle. Kaksikerroksi-
nen Kurenkartano avataan 
marraskuussa.  Yläkerran 
Hoivakoti Willa Talvikis-
sa on 26 hoivapaikkaa ja 
alakerran Palvelukoti Willa 
Ulpukassa on 24 asumispal-
velupaikkaa.  Asukkaat ja 
henkilökunta näihin tiloihin 
siirtyvät vanhainkodilta.

Helmikodin osalta oma 
toiminta päättyy, joskin 
Helmikodin matalaa osaa 

käytetään tarvittaessa asu-
mispalveluyksikkönä.

Yksityiset Honkakoti Lo-
nikantiellä, Tuohikoti Kaup-
patiellä, Pirinpuisto Parkki-
lantiellä, Terveyspalvelu 
Edifa Oy/Metsälä Kodit ja 
Pudasjärven Vuokratalot 
Oy tarjoavat vanhuksille 
hoiva- ja asumispaikkoja.

Vanhustenkotiyhdistyk-
sen toimesta on rakenteilla 
uusi vuonna 2010 valmistu-
va vanhusten asumispalve-
luyksikkö Pappilantielle.

Lisätietoja, tarkennuksia 
ja mahdollisuutta tutustua 
näihin vanhusten hoito-, 
hoiva- ja asumispaikkoihin 
voi kysellä sosiaalitoimen 
vanhuspalvelun viranhal-
tijoilta ja toimipaikkojen 
omistajilta.

Sointu Veivo
Perusturvalautakunnan 

jäsen
Rakenteilla oleva uusi Kurenkartano tarjoaa asumispaikan viidellekymmenelle 
vanhukselle. Kaksikerroksinen Kurenkartano avataan marraskuussa. 

Pudasjärven kaupungin-
valtuusto on talouden ta-
sapainottamisohjelmassaan 
päättänyt luopua sellaisista 
omistuksista, jotka ovat saat-
taneet kaupungin toimijak-
si liian lähelle yksityisen 
yritystoiminnan toimialaa. 
Näiden omistusten kautta 
kaupungille on jatkuvasti, 
vuosittain tullut merkittäviä 
vastuita ja lisäkuluja. Kau-
punki pyrkii irtaantumaan 
erilaisista nyt maksuauto-
maateiksi muodostuneista 
toimintatavoista ja -yhteyk-
sistä. Lisäksi liiketoimintoi-
hin liittyy yleensä sellaisia 
taloudellisia riskejä, jotka 
eivät sovellu kaupungin 
toimialaan.

Pudasjärven kaupungin-
valtuusto päätti kesäkuussa 
2009 osaltaan mahdollistaa 
Kiinteistö Oy Iso-Syötteen 
Tunturi-hotellin vapaaehtoi-
sen velkojen ja omistuksen 
järjestelyt niin, että kaupun-
ki pääsee irtaantumaan kiin-
teistöyhtiön omistuksesta ja 
vastuista, jotka se oli joutu-
nut ottamaan kantaakseen 
vuonna 2004 tehdyn rahoit-
tajasopimuksen perusteella. 
Onnistuakseen tavoittees-
saan valtuusto myönsi yksi-
mielisesti vaaditun 875 000 
euron suuruisen takauksen 
Pudasjärven Osuuspankin 
myöntämälle 1,750 miljoo-
nan euron lainalle vastava-

Hotelli Isö-Syötteen kiinteistökaupasta valitus:
Kaupunki joutui
järjestelemään rahoituskuvioita 

Pudasjärven kaupunki lähetti lehdellemme 
lehdistötiedotteen koskien Kiinteistö Oy Iso-
Syötteen Tunturi-hotellin omistusjärjestelyjä.

kuutena kiinteistökiinnitys. 
Lisäksi se antoi yksimieli-
sesti kaupunginhallituk-
selle oikeuden rahoittaa 
hotellin toiminnan kannalta 
välttämättömiä, kaupungin 
omistusaikana taloudelli-
sista syistä rästiin jääneitä 
korjauskustannuksia 250 000 
euron arvosta. 

Rahoitusjärjestelyn yh-
teydessä kiinteistöyhtiön 
vieraan pääoman määrä 
saadaan rahoittajien yh-
teisesti sopimalle tasolle, 
joka turvaa kestävän ja 
kannattavanliiketoiminnan 
harjoittamisen edellytyk-
set siten, ettei Pudasjärven 
kaupungin tarvitse jatkossa 
enää taloudellisesti tukea 
kiinteistöyhtiötä.

Pudasjärven kaupungin-
valtuuston päätös ei ole saa-
vuttanut lainvoimaa määrä-
ajassa. Oulun hallinto-oikeu-
teen saapuneen valituksen 
johdosta Kaupunginhallitus 
joutui ottamaan kantaa väli-

aikaisrahoitukseen varmis-
taakseen kaupungin yksin 
omistaman yhtiön ja velko-
jien sopiman vapaaehtoisen 
velkajärjestelyn onnistumi-
sen. Vapaaehtoisen velka-
järjestelyn osapuolena olevat 
rahoittajat ovat edellyttäneet 
omistus- ja rahoitusjärjeste-
lyn toteuttamista heinäkuun 
2009 loppuun mennessä, 
mutta ilmoittaneet suostu-
vansa odottamaan järjes-
telyn mukaisten päätösten 
toteuttamista 8. syyskuuta 

2009 mennessä.
Kun kaupunginvaltuus-

ton takausta koskeva päätös 
ei ole saavuttanut lainvoi-
maa ja rahoittajasopimuksen 
määräajat täyttyvät, pankki 
on ilmoittanut voivansa 
kiinteistöyhtiön omilla va-
kuuksilla rahoittaa puolet 
luotosta eli 875 000 euroa. 
Pankki ehdottaa kaupungil-
le väliaikaista järjestelyä si-
ten, että kaupunki myöntäisi 
väliaikaisen luoton 875.000 
euroa siksi, kunnes kaupun-
gin vakuuspäätös saa lain-
voiman. Luoton vakuudeksi 
tulevat kiinteistöön kohdis-
tuvat panttikirjat, jotka ovat 

etuoikeusjärjestyksessä heti 
Pudasjärven Osuuspankin 
hallussa ja luoton vakuu-
tena olevien velkakirjojen 
jälkeen.

Em. liittyen Pudasjärven 
kaupunginhallitus toteuttaa 
järjestelyn lukuun ottamatta 
kaupungin takauksen myön-
tämistä. Hallintosäännön 6 
§:n perusteella kaupungin-
hallitus myöntää Kiinteistö 
Oy Iso-Syötteen Tunturi-
hotellin rahoitusjärjestelyn 
toteuttamiseksi väliaikaisen 
luoton 875.000 euroa, jonka 
luoton vakuudeksi kaupun-
ki saa kiinteistöön kohdis-
tuvat panttikirjat, jotka ovat 
etuoikeusjärjestyksessä heti 
Pudasjärven Osuuspankin 
hallussa ja luoton vakuutena 
olevien velkakirjojen jälkeen. 
Luoton ehdot noudattavat 
rahalaitoksen lainaehtoja.

Kiinteistö Oy Iso-Syöte 
Tunturihotelli -yhtiön hal-
lituksen kanssa tehdään 
välittömästi sopimus vält-
tämättömien korjaustöiden 
suunnittelun ja toteutuksen 
aloittamisesta ja väliaikai-
sesta rahoituksesta, kunnes 
valtuuston päätös saa myös 
tältä osin lainvoiman.

Päätöksellään kaupunki 
varmistaa vapaaehtoisen 
velkasaneerauksen onnistu-
misen ja turvaa häiriöttömän 
hotellitoiminnan jatkumisen 
Syötteellä nyt, kun talvise-
sonki on alkamassa. Odo-
tukset Syötteen matkailun 
myönteisen kehityksen jat-
kumiselle ovat perustellusti 
myönteiset.

”Päätöksellään kaupunki varmistaa vapaaehtoisen 
velkasaneerauksen onnistumisen ja turvaa 

häiriöttömän hotellitoiminnan jatkumisen Syötteellä 
nyt, kun talvisesonki on alkamassa. Odotukset 

Syötteen matkailun myönteisen kehityksen 
jatkumiselle ovat perustellusti myönteiset.”

Mirkun Vaatetus muutti 
elokuun alkupuolella Var-
sitieltä uuteen osoitteeseen 
Kauppatie 6:een. Muutto 
tuli ajankohtaiseksi, koska 
kysyntä ja tarjonta eivät enää 
kohdanneet toisiaan. Sijain-
ninkin vuoksi muutto oli tar-
peen. Yrittäjä Mirja Kokko 
kertoo uusien tilojen olevan 
puolta pienemmät kuin Var-
sitiellä. Tällä hetkellä tiloja 
on noin 200 neliötä. Muuton 
myötä Mirkun Vaatetuksen 
valikoimasta poistuivat ken-
gät sekä lastenvaatteet. Kok-
ko kertoo valikoiman koos-
tuvan nuorten,  naisten sekä 
miesten vaatteista.  -Nuorille 

Mirkun Vaatetus
Kauppatielle

miehille pitäisi vielä löytää 
sopiva, vetovoimainen mal-
listo, Kokko tuumii.

Uusien liiketilojen vi-
rallisista avajaisista ei voi 
vielä sanoa tarkkaa ajan-
kohtaa, mutta hän toivottaa 
jo nyt kaikki tervetulleeksi 
tutustumaan uusiin tiloihin. 
Muuton yhteydessä Mirkun 
Vaatetus järjesti asiakkaille 
nimikilpailun, jonka tarkoi-
tuksena on saada Mirkun 
Vaatetukselle uusi lempi-
nimi. Kilpailu loppui viime 
viikolla. Liikkeen uusi nimi 
ja nimikilpailun voittaja 
julkaistaan avajaisten yhte-
ydessä.(en)

Mirkun Vaatetuksen tiloja on nyt noin 200 neliötä. Muu-
ton myötä Mirkun Vaatetuksen valikoimasta poistuivat 
kengät sekä lastenvaatteet.
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-Kolme vuotta sitten, muu-
tettuamme lukion vapai-
siin tiloihin, pystyimme 
lisäämään kurssitarjontaa, 
joka on kasvattanut opis-
kelijamääriä tasaisesti. Sa-
malla olemme voineet lisätä 
kurssitarjontaa ja järjestää 
myös päiväkursseja muun 
muassa vanhuksille, kertoo 
kansalaisopiston rehtori 
Hilkka Parkkisenniemi tyy-
tyväisenä.

Lisäksi kansalaisopis-
to vuokraa tilojaan ulko-
puolisille. Muun muassa 
työvoimahallinto järjestää 
kursseja päiväsaikaan ja 
iltapäivä puoli neljästä ilta 
kymmeneen saakka tilat 
täyttyvät kansalaisopiston 
opiskelijoista. Kansalais-
opisto järjestää lukuvuoden 
aikana yhteensä 9000 tuntia 
kurssitoimintaa, joten kurs-
sejakin löytyy joka lähtöön. 

Uusina kursseina voisi 
mainita kotiäideille suun-

Kansalaisopistolla kursseja
kaiken ikäisille

Pudasjärven Kansalaisopiston lukuvuosi startataan virallisesti tällä 
viikolla. Jo viime viikolla opistolla oli opettajien kokouksia liittyen tila- ja 

kurssiasioihin. Kansalaisopistossa opiskelee vuosittain kaikkiaan nelisen 
tuhatta opiskelijaa. Viime vuonna kansalaisopistossa kävi kursseja joka 

neljännes pudasjärveläinen.

natun kurssin, jonka tarkoi-
tuksena on antaa äideille 
vireyttä päivään ja viikkoon. 
Lapsille olisi tarkoitus järjes-
tää hoitopaikat kurssin ajak-
si. Lokakuussa järjestetään 
jälleen Metsähoidon ABC 
kurssi, jossa käydään läpi 
metsänhoidon asioita aina 
verotuksesta puun myyntiin. 
-Viime vuonna kurssille otti 
osaa noin 30 kiinnostunutta. 
Kurssi on hyvä, tiivis paketti 
ja toteutetaan yhteistyössä 
Pohjois-Pohjanmaan Met-
säkeskuksen kanssa, kertoo 
Parkkiseniemi.

Lapsille ja nuorille on 
tarjolla muun muassa näy-
telmäkursseja sekä suosittu 
sirkuskurssi. -Opinto-oh-
jelmassa olemme pyrkineet 
huomioimaan kaiken ikäiset. 
Kun kyseessä on kansa-
laisopisto, kuuntelemme 
opinto-ohjelmaa suunnitel-
lessamme myös kansalais-
ten toiveita. Opistomme 

Tarjolla useita
aikuiskoulutuksia

Valokuvaamo Kuva-Kulman 
ja naisten vaateliike Olivien 
yhteyteen avatiin elokuussa 

Sisustuskellarista
verhokankaat ja lahjatavarat

vahva ala on kädentaidot ja 
kuvataiteet, jotka näkyvät 
runsaana tarjontana opinto-
ohjelmassa. Keväällä meillä 
on muun muassa mosaiikki- 
ja grafiikkakurssi ja kuva-
taiteilija Paavo Ahosen piiri 
alkaa tällä viikolla.

Joka kevät kansalaisopis-
tolaiset pitävät näyttelyn, 
jossa esittelevät tekemiään 
töitä sekä oppimiaan taitoja. 
Pitkin vuotta järjestetään 
erilaisia tapahtumia, jossa 
kansalaisopisto on mukana. 
Pudasjärvellä aletaankin 
tehdä laulunäytelmää Mauri 
Sariolasta. Aineistoa on ke-
rätty viime syksystä saakka 
ja musiikin säveltäminen 
tapahtuu kevään 2009 aika-
na. Käsikirjoituksen tekee 
Alpo Puhakka ja harjoituk-
set alkavat syksyllä. Ensi-
ilta on 26. helmikuuta 2010 
Pudasjärven juhlavuoden 
päättyessä.(en)

Pudasjärvellä on meneillään vilkas aikuiskoulutuskausi, jolla tähdätään 
ammatillisen osaamisen ja työllistymisen parantamiseen. Jo meneillään 

olevien koulutuksien lisäksi on alkamassa kolme ammattitutkintoon 
tähtäävää työvoimakoulutusta. Myynnin, kotityöpalvelujen ja 

laitoshuoltajan ammattitutkinnon lisäksi on nuorille tarjolla ohjaavaa 
koulutusta oppisopimukseen ja kohti työmarkkinoita. 

Sisustuskellarista saa sisustustavaroiden ja -tekstiilien lisäksi suunnittelupalvelut. 

Sisustuskellari, josta saa niin 
sisustus- ja lahjatavaroita 
kuin sisustustekstiileitäkin. 

Kuvakulman yrittäjä Piia 
Väyrynen sai ensimmäiset 
tavarat Sisustuskellariin jo 
keväällä. 

-Yhdistämällä tilat Olivi-
an kanssa saimme liiketilaan 
tilantuntua, valoisuutta sekä 
toimivan, monipuolisen ko-
konaisuuden, kertoo Väy-
rynen ja jatkaa, että ideoita 
Sisustuskellarin ja yhetis-
työn merkeissä on kehitelty 
koko ajan.

Sistuskellarista saa sisus-
tustavaroiden ja -tekstiilien 
lisäksi suunnittelupalvelut. 
Lisäksi liikkeessä onnistuu 
myös verhojen ompelu. Oli-
vian yrittäjä Aija Taipale 
ja Piia Väyrynen uskovat 
tällaiselle kolme erilaista 
kokonaisuutta sisältävälle 
yritykselle olevan Pudasjär-
vellä kysyntää.

Eliisa Niskanen

Sinilla Ylilehto tutustumassa kaavoihin ja kankaisiin.

Työ- ja elinkeinotoimiston 
järjestämällä työvoimakou-
lutuksella tähdätään am-
matillisen osaamisen ja työl-
listymisen parantamiseen. 
Parasta aikaa on meneillään 
sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkintoon tähtäävä kou-
lutus, perhepäivähoitajien 
ammattitutkintokoulutus 
ja hotelli- ja ravintola-alan 
osaperustutkintokoulutus.  

Vielä tämän syksyn aika-
na on tarjolla työttömille ja 
työttömyysuhan alla oleville 
useita Oulun seudun työ- ja 
elinkeinotoimiston järjestä-
miä ammattiin ja työllistymi-
seen tähtääviä koulutuksia 
Pudasjärvellä. Lokakuun 
5. päivänä alkaa myynnin 
ammattitutkin-
toon tähtäävä 
koulutus, johon 
h a k u a i k a  o n 
päättymässä jo 
huomenna tors-
taina 17.9.2009.

Koulutus an-
taa valmiudet 
t y ö s k e n n e l l ä 
vähittäiskaupan 
myyntitehtävis-
sä sekä kulutta-
jille suunnattu-
jen palvelujen 
myynnissä sekä asiakaspal-
velussa, kertoi Pudasjärven 
toimipisteen työvoimaneu-
voja Marja-Liisa Heruk-
ka, jonka vastuualueena on 
työvoima- ja omaehtoinen 
koulutus.   

Myynnin ammattitut-
kintoon keskittyvä koulu-
tus kestää ensi kesään 22. 
päivään kesäkuuta saakka. 
Koulutuksen suuntautu-
misalana on kuluttajamyynti 
ja sen kohderyhmänä on 
myyntityöstä kiinnostuneet 
henkilöt.

Kotityöpalvelutyönteki-
jöitä ja laitoshuoltajia
Lokakuun 26. päivä alkaa 

kotityöpalvelujen ammatti-
tutkintoon tähtäävä työvoi-
makoulutuksen hakuaika 
päättyy lokakuun 2. päivä-
nä. Koulutuksen tavoitteena 
on lisätä tietoa kotityöpalve-
lualasta ja valmistaa kotityö-
palvelujen ammattitutkin-
non näyttöihin. 

Koulutus kestää ensi 
elokuun 18. päivään. In-
fotilaisuus koulutuksesta 
järjestetään 22. syyskuuta 
Pudasjärven toimipisteessä, 
Herukka selvitti.

Kolmas tänä syksynä al-
kavista ammattitutkintoon 
tähtäävistä koulutuksista 
on suunnattu laitoshuoltajan 
tutkintoon valmistavaksi. 
Hakuaika päättyy 22. lo-

kakuuta, ja koulutus alkaa 
marraskuun 16. päivänä. 
Koulutus kestää ensi vuoden 
syyskuun 8. päivään. 

Infotilaisuus koulutuk-
sesta järjestetään 8. päivä 
lokakuuta Pudasjärven toi-
mipisteessä, Marja-Liisa 
Herukka kertoi ja mainitsi 
työvoimakoulutuksen ole-
van työ- ja elinkeinohallin-
non rahoittamaa koulutusta, 
joka on opiskelijoille mak-
sutonta.

Työvoimakoulutus on 
suunniteltu ensi sijassa 
työttömille työnhakijoille ja 
työttömyyden uhkaamille 
20 vuotta täyttäneille hen-
kilöille. Tietyin edellytyksin 
myös muut henkilöt kuten 

työssä olevat ja työvoiman 
ulkopuolella olevat voivat 
osallistua koulutukseen.

Ohjaavaa koulutusta
Työvoimakoulutuksen ta-
voitteena on Marja-Liisa 
Herukan mukaan antaa kou-
lutusta, joka parantaa työ-
hön sijoittumisedellytyksiä. 
Siksi se on monipuolista ja 
käytännönläheistä ja siihen 
sisältyy useimmiten työssä 
oppimista. 

Nuorille alle 25-vuoti-
aille henkilöille suunnattu 
oppisopimukseen ohjaava 
koulutus alkaa lokakuun 
5. päivänä. Koulutus kes-
tää joulukuun 29. päivään. 
Hakuaikaa on enää vähän 

jäljellä, eli haku-
aika päättyy jo 
huomenna 17 . 
syyskuuta, He-
rukka huomautti 
ja toivoi nuorten 
hakeutuvan kurs-
sille.

Uusin eväin 
kohti työmarkki-
noita -kurssi al-
kaa 12. lokakuuta. 
Kurssi tähtää am-
matillisen osaa-
misen, työkyvyn 

ja soveltuvuuden kartoit-
tamiseen oman alan töihin. 
Lisäksi sen aikana laaditaan 
selkeä ja realistinen urasuun-
nitelma. Hakuaika kurssille 
päättyy tämän kuun 24. 
päivänä. Koulutus päättyy 
ensi vuoden tammikuun 7. 
päivänä. 

Työvoimakoulutukseen 
haetaan työ- ja elinkeinotoi-
miston kautta, joka myös va-
litsee opiskelijat. Koulutus-
hakemuksen voi jättää myös 
sähköisesti. Koulutukseen 
pääsee keskimäärin puolet 
hakeneista. Opiskelijat voi-
vat saada koulutuksen ajalta 
työttömyysturvaa vastaavaa 
koulutustukea tai työmark-
kinatukea. (rr)

”Työvoimakoulutus on suunniteltu 
ensi sijassa työttömille työnhakijoille 
ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta 
täyttäneille henkilöille. Tietyin edelly-

tyksin myös muut henkilöt kuten työs-
sä olevat ja työvoiman ulkopuolella 

olevat voivat osallistua koulutukseen.”

laitoshuoltaja

myyjä kotipalvelu-
työntekijä
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Malisen Erän jahtimailta on 
tavoitteena saada kaadettua 
kymmenen aikuista ja yh-
deksän vasaa.  Hirviporuk-
kaan on ilmoittautunut 20 

Hirviporukat lähtevät pian metsälle
Metsästysseurojen kesäkokoukset on pidetty, 
ja punanutut valmistautuvat jo jahtisyksyyn. 
Hirvilupien määrä on pysytellyt Korpisen ja 

Jaurakan alueella edellissyksyn tasolla.
Korpisen metsästysseuralla on jahdattavana 

13 aikuista ja 13 vasaa. Hirviporukkaan 
kuuluu 25 henkilöä, jotka metsästävät Veikko 
Turpeisen johdolla.  Hirviporukka on kasvanut 

viimesyksyisestä neljällä henkilöllä.

henkilöä. Jahtia johtaa edel-
lissyksyjen tapaan Jaakko 
Alatalo. Hän odottaa hyvää 
saalissyksyä, sillä viime ke-
väänä ja alkukesästä alueella 

nähtiin liikkuvan hirviä 
mukavasti.

-Vasomisen onnistumi-
sesta ei ole paljon tietoa 
tässä vaiheessa, sillä emät 
eivät juurikaan vielä ole 
liikkuneet, Jaakko tuumi 
vasatilanteesta. 

Hirvenmetsästys onnistui 
viime syksynä hyvin, sillä 
lupakiintiö täyttyi Malisen 
Erällä kuukauden sisällä.

 -Muistaakseni viimei-
nen hirvi kaatui lokakuun 
25. päivän tienoilla, Jaakko 
muisteli.

Suurpedoista eikä niiden 
tekemistä vahingoista ole 
vielä tehty Korpisen ja Jaura-

kan suunnalla havaintoja, 
vaikka karhuja ja susia sekä 
ilveksiä uskotaan alueen 
vaaroilla olevan. 

Yhden koppelon 
suositus
Malisen Erän kesäkokous-
väki päätti suosittaa vain 
yhden metson tai koppelon 

ampumista tulevana syk-
synä, koska kanalintujen 
pesintä ei ole metsämiesten 
tekemien havaintojen perus-
teella onnistunut kovinkaan 
hyvin.   

Pienriistan pyyntilupia 
seuralla ei ole ollut tapana 
myydä seuraan kuulumatto-
mille. Vieras pääsee metsälle 
seuran jäsenen mukana vii-

den euron päivätaksalla.
Kesäkokouksessa poh-

dittiin myös Repolammen 
rannalla olevan metsästys-
majan tontin ostamista. Asi-
aa jäätiin valmistelemaan ja 
lopullinen päätös tehdään 
myöhemmin olevassa ylei-
sessä kokouksessa. (rr)  

Pintamon paliskuntaan kuu-
luvien poromiesten huolena 
ovat jo erotukset, joissa pääs-
tään tekemään sadonkor-
juuta. Viime viikolla joukko 
poromiehiä teki aitaa nauris-
pellon ympärille, jotta porot 
eivät söisi nauriita liian ai-
kaisin. Naurispeltoon porot 
pääsevät vasta lähempänä 
erotusten alkamista.

Rehunauris eli turnes 
maistuu niin poroille, hir-
ville kuin ihmisillekin, ker-
toi Pintamon paliskunnan 
poromies Seppo Seppänen, 
joka oli miesjoukon kanssa 
tekemässä aitaa keväällä 
tehdyn hehtaarin kokoisen 
naurismaan ympärille.

Jos aitaa ei laiteta, porot 
tulevat syömään nauriit 

Poromiehet valmistautuvat syyserotuksiin
Porotalous on yksi Pohjois-Pohjanmaan 

vanhimmista ja perinteisimmistä elinkeinoista. 
Pudasjärvellä toimii useita paliskuntia, joista 

Pintamon paliskunta toimii Pudasjärven, 
Taivalkosken ja Puolangan alueella. Poromiehet 

valmistautuvat lokakuun erotuksiin. 

ennen erotusten alkamista, 
Seppänen mainitsi ja kertoi 
naurismaan tarkoituksena 
olevan houkutella porot 
yhteen.

Tästä pellosta ne on help-
po koota Kurkikankaan 
erotusaitaan, hän tarkensi 
aitauksen tarkoitusta.

Pintamon paliskuntaan 
kuuluu kuutisenkymmentä 
poromiestä. Poromiesten 
ja porojen määrä on ollut 
Seppäsen mukaan viime 
vuosina laskusuunnassa. 
Syynä alamäkeen on kasva-
va petojen määrä, joka var-
sinkin Kainuun suunnalla 
on huolestuttava. Sen vuoksi 
Puolangalla Kivarinjärvellä 
asuva Seppänen tuo ke-
säksi poronsa Pudasjärven 

puolelle. 
Paliskunnat ovat rajoil-

taan tarkasti määriteltyjä 
sekä pinta-aloiltaan ja poro-
määriltään erikokoisia. Ne 
ovat taloudellista tulosta 
tekeviä poronhoitoyksiköitä, 
joiden jäseniä eli osakkaita 
poronomistajat ovat. 

Pintamon paliskunnan 
raja alkaa Rytivaaran poh-
joispuolella olevasta Pu-
dasjärven ja Taivalkosken 
kuntien rajakulmauksesta, 
kulkee suoraan Pärjänjo-

Tauno Herukka esittelee kookkaita rehunauriita. 

keen, Kapistukseen, siitä 
Kuusiniemen järveen ja sii-
tä Loukusajokea alas Iijo-
keen. Iijokea raja kulkee alas 
Jurmunlampiin, siitä alim-
maisen Koivujärven kautta 
Puhokselle Pääahoon, josta 
Hetejärven ja Salmijärven 
kautta Puolangan pitäjän ra-
jaan. Rajaa pitkin Puolangan 
kirkonkylästä Pudasjärvelle 
johtavaan maantiehen ja tätä 
maantietä Kiiminginjokeen, 
jota alas Pudasjärven palis-
kunnan rajaan ja tätä sekä 

Livon paliskunnan rajaa 
lähtökohtaansa. 

Keskikesällä poroja ei ole 
tienvarsilla juurikaan näky-
nyt, koska ne ovat vasoneet 
ja viihtyneet pääasiassa met-
sissä luontoäidin tarjoamilla 
ruokapaikoilla. Poromiehillä 
kiireet ovat kesällä sen si-
jaan olleet moninaiset. He 
ovat olleet kuulolla, vieneet 
viljelyksille harhautuneita 
poroja metsälaitumille, teh-
neet suoja-aitoja viljelysten 
ympärille ja korjanneet tar-
peen mukaan vanhoja aito-
ja kuntoon. Huoli petojen 

verottamista vahingoista on 
myös kulkenut koko ajan 
kintereillä.

Poromiesten työnä on 
keskikesällä rehun tekemi-
nen ensi talven tarpeisiin. 
Kuluneen kesän alussa he 
ovat tehneet naurispeltoja ja 
keskikesällä kuivanneet leh-
tikerppuja sekä korjanneet 
heinää porokarjan tarpeisiin. 
Seuraavaksi poromiehet 
aloittavat jäkälännoston, 
jota talven mittaan porokarja 
tarvitsee melkoisen määrän. 
(rr)

Naurispelto vaatii aidan, jotta porot eivät söisi nauriita 
liian aikaisin. Aitaa tekemässä edessä vas. Sulo Vainio, 
Seppo Seppänen ja Matti Herukka sekä takana Aarne 
Vainio ja Tauno Herukka. 

Yllä Malisen Erän sihteeri Toivo Alatalo (vas.), puheenjohtaja Pentti Ylilehto ja 
pöytäkirjantarkastaja Martti Lehtola.Vasemmalla Malisen Erän kesäkokous ja hir-
vipalaveri sai jahtiväkeä kokoukseen mukaan.

Keskikesällä poroja ei ole tienvarsilla juurikaan näky-
nyt, koska ne ovat vasoneet ja viihtyneet pääasiassa 
metsissä luontoäidin tarjoamilla ruokapaikoilla.
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Nyt tulisi huomioida ne 60-
luvun ennakkoluulottomat 
matkailun mahdollisuuksiin 
uskoneet visionäärit. Ketä he 
ovatkaan, se tulee selvittää ja 
heidät huomioida, tuumasi 
Kälkäjä. Hän ehdotti, että 
laitettaisiin vireille patsas-
hanke matkailun tulevaisuu-
teen uskoneiden ihmisten 
kunniaksi ja tulevan patsaan 
paikaksi Kälkäjä ehdotti 
Syötteen kylätalon pihapii-
riä. –Onhan kyläläiset jälleen 
kerran olleet rohkeita, kun 
ovat ostaneet entisen kou-
lun yhteiseksi kylätaloksi 
ja kehittävät yhteistuumin 
sen toimintaa, kiitteli Mikko 
Kälkäjä.

Syysmarkkinoilla oli tar-
jolla monipuolista ja mie-
lenkiintoista ohjelmaa sekä 
toimintaa sisällä ja ulkona. 
Kyläläiset olivat järjestä-
neet kirpputorin ja toinen 
kirpputori oli puuhattu ul-
korakennukseen yksityisin 
voimin. Yleisölle oli tarjolla 
nokipannukahvia, vasta-

Perinteiset syysmarkkinat Syötteellä:
Matkailuun uskoneille kyläläisille
ehdotettiin muistopatsasta

Perinteiset Syötteen syysmarkkinat pidettiin lauantaina 12.9 Syötetalolla ja sen pihapiirissä. 
Avauksen suoritti Pudasjärven kaupungin kehitysjohtaja Mikko Kälkäjä, joka kiitteli Syötteen 
kylän ja kyläläisten toimintaa. –Täällä on tehty suuri työ ihmisten vapaa-ajan vieton hyväksi, 

siitä on tullut elinkeino hyvin monelle kyläläiselle. Matkailu tuo toimeentulon noin 400:lle 
pudasjärveläiselle Syötteen ollessa matkailun veturina. 

paistettuja rieskoja, kahvia 
muurinpohjalättyjen kera, 
taimien vaihtopöytä, arpajai-
sia ym. Elävä musiikki soi ja 
laulu kaikui Pauli Särkelän, 
Kyösti Särkelän ja Tauno Ry-
tingin voimin. Nousipa joku 
rohkea lavalle yleisönkin 
joukosta temmaten laulun 
tunnelmaan linja-autolla 
tulleen matkailijaryhmän.

Syötteen Palokunta esit-
teli kalustoaan. Lapset oli-
vat innoissaan, kun saivat 
istua paloauton sisällä ja 
ohjaamossa sekä tutustua 
muun muassa savusukelta-
jien varusteisiin. –Syötteellä 

on 12 puolivakinaista palo-
miestä, joilla on vuosittain 
keskimäärin 30 hälytystä. 
Harjoituksia pidetään kol-
men viikon välein, kertoi 
toimintaa esitellyt vanhempi 
sammutusmies Ari Lasala. 

Syötteen MLL oli järjes-
telyissä vahvasti mukana ja 
heillä oli toimintansa esit-
telyn lisäksi muun muassa 
kasvomaalausta, ongintaa 
sekä tarjoilua. Yksityiset 
kauppiaat olivat varanneet 
myyntipöytiä ja heillä oli 
erilaisia tuote-esittelyjä ja 
-myyntiä.

-Meillä kylätalolla aktii-

vista toimintaa, kertoi mark-
kinoiden yhtenä puuhaihmi-
senä toiminut kyläyhdistyk-
sen hallituksen jäsen Laura 
Kokko. Isänpäivälounas 
järjestetään uutuutena ylei-
sön pyynnöstä. Kirpputoria 
kehitetään ja sen aukiolo-
aikoja lisätään sekä ennen 
joulua on joulumarkkinat. 
Uudemmassa rakennuk-
sessa kokoontuvat käsityön 
tekijät ja muut huoneet on 
varattu kylätalolla toimivan 
retkeilymajan käyttöön.

Heimo Turunen

Kyösti Särkelä, Tauno Rytinki ja Pauli Särkelä huolehtivat elävästä musiikista.

Syötteen MLL:n aktiivi Susanna Salonpää maalaamassa sateenkaaren värejä An-
nika Puolanganaholle. Tanja Särkelä odottamassa vuoroaan ja toivoi kasvoihinsa 
sydämen kuvan.

Kylätoimikunnan puheen-
johtaja Ensio Särkelä tar-
josi kodassa nokipannu-
kahvia.

Markkinoilla vierailleen matkailijaryhmän jäsenet mukana laulun tunnelmissa. Taus-
talla Syötteen Palokunnan kaluston esittely ja retkeilymajana sekä kokoontumistilana 
toimiva entinen koulurakennus.

Pudasjärven kaupungin kehitysjohtaja Mikko Kälkäjä ehdotti patsaan puuhaamista 
Syötteen matkailun alullepanijoille ja ennakkoluulottomille visionääreille. 

Yksityiset kauppiaat olivat varanneet myyntipöytiä ja 
heillä oli erilaisia tuote-esittelyjä ja -myyntiä.
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Pudasjärven kaupunki on 
lähettänyt tietoja ja kuvia 
omista rakennuksistaan noi-
hin molempiin näyttelyihin. 
Julkaisemme lehdessämme 
Pudasjärven kaupungin ar-
kistosihteeri Helvi Tuovilan 
laatiman mielenkiintoisen 
ja valaisevan kirjoituksen, 
joka on samalla Pudasjärven 
kaupungin juhlavuoden 
kunniaksi.

Kunnallishallinnon var-
haisina aikoina noin 200 
vuoden ajan Pudasjärven 
pitäjän miehet kokoon-
tuivat keskustelemaan ja 
päättämään seurakunnan ja 
kunnan hallinnon asioista 
yhteisiin pitäjänkokouksiin.  

Vuonna 1865 säädetyn 
kunnallislain mukaisia kun-
takokouksia alettiin Pu-
dasjärven kunnassa pitää 
vuodesta 1868 alkaen. Pöytä-
kirjat tästä vuodesta alkaen 
noin 50 vuoden ajalta ovat 
aika kattavasti säilyneet. 
Tässä laissa säädettiin kun-
takokouksesta, kunnallis-
lautakunnasta ja kunnan 
verotusoikeudesta. 

Kunnallisten asioiden 
määrän kasvaminen vaati 
tarkempia säädöksiä ja niin-
pä annettiin yksityiskohtai-
sempi kunnallislaki v. 1898, 
missä järjestettiin erityisesti 
verotusasiat. Äänioikeuden 
pääperusteena kuntakoko-
uksissa oli osanotto kunnan 
yhteisiin menoihin. 

Kunnan keskustaajaman 
muodostivat varhaisina ai-
koina hajallaan olevat talo-
ryhmät - Kirkonkylä, Hil-
turanta, Pietarila, Kurenala 
ja Lakarin koulun seutu 
(ensimmäinen kansakoulu, 
postitalo, Päiväniemi).  

Ensimmäisiä kuntako-
kouksia 1868-1871 pidettiin 
pitäjän tuvalla Pappilassa 
ja 1882 kunnan huoneessa 
Pappilassa. Kokouskutsut 
olivat kuuluttamisen lisäksi 
”pitäjän tupaan luettavaksi 
naulattu”.  Tämän jälkeen 
kuntakokouksia pidettiin 
isoissa taloissa, Pietarilassa, 
Pappilassa, kirkon seudul-
la, Hiltulassa, Nyynäjässä, 
Kansakouluhuoneistossa 
jne.  Kunnallislautakunnan 

ja muiden lautakuntien ko-
kouksia pidettiin näiden toi-
mielinten jäsenten taloissa.

Vuoden 1917 kunnallis-
laissa säädettiin kunnissa 
pidettäväksi kunnanval-
tuusmiesvaalit.  Nämä jär-
jestettiin 04.12.1918 ja tässä 
valittiin ensimmäinen vaa-
leilla valittu valtuusto.

Kotikumpu  1919-1924 
Pudasjärven kunnan ensim-
mäinen kunnanvaltuuston 
kokous pidettiin kauppias K. 
Pietarilan talossa 02.01.1919.  
Tässä kokouksessa myön-
nettiin määräraha kunnan-
kirjurin palkkaamiseksi ja 
keskusteltiin kunnanhuo-
neistosta. Pykälässä 17 tode-
taan ”Huoneistoa tieduste-
lemaan kunnan huoneistoa 
varten sekä vuokraehdo-
tusta tekemään valtuuston 
ensi kokoukselle valittiin 
pastori A.E. Ruuskanen, 
kaupanhoit. H. Buller ja apt. 
O. Wiikinkoski.”. 

Seuraava valtuuston ko-
kous on pidetty Kotikum-
mulla 26.02.1919 ja tässä 
kokouksessa 1 § sanotaan ” 
Kunnan huoneistoksi täksi 
vuodeksi päätettiin vuokra-
ta opettaja M. Isomursulta 
huoneet 1000 markan vuo-
tuista maksua vastaan, josta 
käräjien osalle laskettiin 600 
markkaa ja kunnan osalle 
400 markkaa.”

Samassa kokouksessa 
seuraavaksi päätettiin mää-
rärahojen varaamisesta kun-
nanhuoneiston ylläpitoon 
ja kunnankirjurin palkkaa-
miseen. Kunnankirjurin ja 
sairaalan taloudenhoitajan 
toimet päätettiin yhdistää.

Kunnankirjurin palkkae-
tuihin kuului myös ”vapaa 
asunto, valo ja lämpö kun-
nan huoneustossa”. Seu-
raavana asiana on päätet-
ty lainata kunnan kassaan 
Pudasjärven säästöpankilta 
25 000 markkaa.

Samassa kokouksessa 
keskusteltiin myös Ranu-
an ja Pudasjärven kuntien 
omaisuuden jakamisesta, 
josta todetaan ”hylättiin, 
koska näillä kunnilla ei ole 
mitään yhteistä omaisuutta 
”.  Kunnankirjurina on tähän 

aikaan 19.03.1919 alkaen 
Antti Nevalainen. Tätä ennen 
kunnan hallintovirkamiehen 
tehtäviä hoitivat kunnallis-
lautakunnan esimies ja kun-
takokouksen esimies, jotka 
toimivat myös toimielinten 
puheenjohtajina.

Kokoukset siirtyivät 
Kotikummulle
Kunnan toimitalona toimi 
vuosina 1919-1924  Kotikum-
pu, joka sijaitsee osoitteessa 
Kumputie 1.

Nykyisin rakennukset 
omistavat Jaakko ja Mikko 
Isomursu ja rakennukset 
ovat yksityisessä asunto-
käytössä.  Päärakennus on 
rakennettu 1914 ja sitä on 
laajennettu 2005.  Raken-
nus on merkitty kulttuuri-
historiallisesti suojeltavien 
rakennusten luetteloon. Ra-
kennus on säilynyt lähes 
alkuperäisessä rakenteessa 
ja ulkoasussa.  Ympäristössä 
on vaalittu vanhaa raken-
nusperinnettä.

Matti Isomursu vuokrasi 
tilat kunnalle kunnes hän 
itse muutti asumaan raken-
nukseen 1924.  Tätä raken-
nusta kutsutaan pöytäkir-
joissa ”kunnan huoneeksi”, 
”kunnan huoneustoksi” tai 
”Kotikummuksi”.  

Ritolan tilan vanha 
rakennus 1924-1974
Kunnan valtuutettujen ko-
kouksessa 29.09.1924 § 3 on 
päätetty valtuuttaa kont-
toristi Aarne Paavola osta-

maan tila Ritola kunnalle 
ja § 13:ssä päätetään ”Mah-
dollisesti ostettavan Ritolan 
palstatilan kauppasumman 
ennakkomaksuun saadaan 
käyttää kunnan lääninrahas-
tosta saamaa lainaa.” 

V a l t u u s t o n  k o k o u s 
19.11.1924 § 2 ” Ritolan talon 
kauppa päätettiin hyväksyä 
ostettuun 47 500 kauppa-
hintaan.  18 äänellä yhtä 
vastaan.”  Pöytäkirja lop-
puu sanoihin ”Ilmoituksen 
jälkeen julkiluettu kunnan 
huoneella marraskuun 22 

pnä 1924. Antti Nevalai-
nen”  

Ritolan tilan kaupassa 
kunnalle tuli rakennuksia 
(nykyisen päiväkodin koh-
dalla Ritolantiellä – Pieta-
rilan alueella), joista joku 
rakennus on toiminut ”kun-
nan huoneena Ritolassa” ku-
ten kunnan-valtuutettujen 
kokouksen pöytäkirjassa 
22.12.1924 todetaan. Näistä 
alkuperäisistä rakennuksista 
ei ole säilynyt yhtään raken-
nusta – viimeiset rakennuk-
set purettiin 1970-luvulla. 
Mikäli joku kuntalainen 
omistaa tai tietää valokuvia 
Ritolan tilan rakennuksista 
ajalta 1924-1974, niin ottai-
simme mielellämme niistä 
kopiot kaupungin arkiston 
käyttöön. On mahdollista 
että v. 1924 kunnanhuone 
toimi Ritolan tilan siinä ra-
kennuksessa, jossa sijaitsi 
vielä 1974 kevättalven sosi-
aalitoimisto. 

Ritolan tilalla sijaitsi 
aluksi nykyistä rakennusta 
pienempi rakennus, jossa 
”kunnanhuone” sijaitsi.

Samassa rakennuksessa 
asui myös kunnankirjuri 
ja myöhemmin kunnan-
johtaja. Vähitellen kunnan 
toiminnalle otettiin käyt-
töön useampia huoneita ja 
aletaan puhua ” kunnan 
huoneustosta” ja ”kunnanta-
losta”.  Pöytäkirjoista näkyy 
että useimmat kokoukset 
pidettiin Ritolassa kunnan-
talolla.

Kunnantoimisto 1936-
1974
Pudasjärven kunnanvaltuu-
tettujen kokous 07.04.1934 § 
28 ”Keskusteltua kysymystä, 

kunnantalon laajentami-
sesta, päätettiin asia jät-
tää kunnallislautakunnalle 
lähempää valmistelua ja 
piirustusten ynnä kustan-
nusarvion tekoa varten ja 
esittämään se valtuustolle. 
Piirustusten ym. hankki-
mista varten myönnettiin 
korkeintaan 1000 markan 
määräraha, otettavaksi val-
tuuston käyttövaroista.”

Kunnantalon piirustus-
ehdotus onkin valmistunut 
29.05.1934 ja siinä on suunni-
teltu tilat kunnan toimistoja, 

käräjien pitoa ja säästöpank-
kia varten.  Tämän suunni-
telman mukaista kaunista 
rakennusta ei kuitenkaan 
koskaan rakennettu vaan 
hanke jostakin syystä rau-
kesi tässä vaiheessa.

Valtuuston pöytäkirja 
09.04.1936 § 18  kertoo pääte-
tyn ottaa lainaa Pudasjärven 
säästöpankista 100 000 mk 
kunnantalon rakentamisek-
si. Tällöin kunnan rahaston-
hoitaja Jenni Törrölle myön-
nettiin nämä valtuudet.

Ritolan tilalle rakennetun 
myöhemmän Kunnantoimis-
torakennuksen on suunnitel-
lut 1936 J. Karvosen Maata-
lous- ja Kunnallisrakennus-
ten Piirustustoimisto, Oulu.
Valtuusto 14.-15.09.1936  § 13  
”Esitettiin esityslistan nro 3 
asia, koskeva lisämäärära-
han myöntämisestä Kunnan-
talon rakentamiseen :  Ra-
kennustoimikunnan taholta 
tuotiin esille, että rakennus 
ei ole vielä aivan valmis, 
puuttuu pääasiassa teke-
mättä lattiat ym pienempiä 
töitä, menosumman ollessa 
kun keskuslämmityslaite 
23 000 Smk maksetaan yht. 
noin 214 000 mark. ja raken-
nustoimikunnan tiedustel-
tua, tehdäänkö rakennustyö 
loppuun vaikka myönne-
tyt varat Smk 150 000 ovat 
loppuneetkin, päätettiin 
yksimielisesti tehdä valmiik-
si ja ylitetyt varat otetaan 
ennakkomaksujen tililtä, 
joista ensi vuoden talous-
arvion yhteydessä otetaan 
lopullisesti päätettäväksi, 
miten siihen tarvittavat varat 
täytteeksi kunnanrahastoon 
järjestetään.”

KUNNANHUONEESTA  KAUPUNGINTALOKSI
– Pudasjärven kunnan toimitalojen historia

Euroopan rakennusperintöpäiviä viettiin 
11.-13.09.2009. Tänä vuonna on teemana 

”Kunnan- ja kaupungintalot”. Tähän liittyen 
Pohjois-Pohjanmaan kunnan- ja kaupungintalot 

-näyttelyn avajaiset olivat perjantaina 11.09. 
klo 14 Oulun kaup kirjastolla. Näyttely on 

avoinna 24.9.2009 saakka.  Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskuksen hankkeena on julkaistu 

myös kunnantalojen verkkosivut 
http://www.ymparisto.fi/ppo/kunnantalot .

Kunnan toimitalona toimi vuosina 1919-1924  Kotikum-
pu, joka sijaitsee osoitteessa Kumputie 1.

Ritolan arkistorakennus, joka toimi nykyisen Ritanlantien päiväkodin tavoin aikoi-
naan kunnan rakennuksina.

Kuvassa Ritolantien päiväkoti, joka on toiminut aikoinaan kunnan tiloina.
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Sodan jälkeen, 1940- ja 1950-luvulla tehtävien lisääntyessä kunnantoimisto tarvitsi lisätilaa ja sitä laajennettiin lähellä sijainneeseen Pie-
tarilan pihapiiriin, josta ensimmäinen maakauppa on vuodelta 1945.

Valtuuston kokous 20.-
21.11.1936  § 2  
 ”Kunnantalon rakennustoi-
mikunnan ilmoitettua, että 
kunnantalon rakennus on 
osapuilleen valmis, päätet-
tiin, että valitaan rakennus-
ten vastaanottajat ja tarkas-
tajat. Valittiin valtuutetut H. 
Santanen ja K. Sarala. 

Samalla päätettiin sano-
tun rakennuksen tupaantu-
liaisjuhlat viettää, oheistaen 
siihen myös n.s. yleinen 
kunnallispäivä-ohjelma. Sa-
nottuun juhlaan päätettiin 
kutsua kaikki valtuuston jä-
senet, aikasemminkin olleet, 
kunnallis- ym. lautakuntien 
jäseniä. Tätä tarkoitusta var-
ten valittiin toimikunta joka 
panee toimeen sanotut juh-
lat, johon tulivat K. Sarala, 
I. Katainen, V. Karvonen, 
A.Wirkkula ja A. Nevalai-
nen.”

Kunnantoimistorakennus 
Ritola-tilalle valmistui 1936.  
Ritolan tilalla Kunnanhuone, 
-huoneisto ja myöhemmin 
Kunnantoimisto on sijainnut 
vuosina 1924-1974.

Nykyinen Ritolantien päi-
väkoti –rakennus liittyy kiin-
teästi Pudasjärven kulttuu-
rihistoriaan, koska siinä on 
toiminut 38 vuotta kunnalle 
rakennettu ensimmäinen 
Kunnantoimisto ja 35 vuotta 
Pudasjärven ensimmäinen 
päiväkoti. Rakennuksen 
klassistiset tyylipiirteet ovat 
hyvin säilyneet. Museoviras-
to on luetteloinut kohteen 
Suomen rakennuskulttuurin 
yleisluetteloon rakennushis-
toriallisin, historiallisin ja 
maisemallisin perustein. 

Ylä-Pietarila 1945-1974
Sodan jälkeen, 1940- ja 1950-
luvulla tehtävien lisääntyes-
sä kunnantoimisto tarvitsi 
lisätilaa ja sitä laajennettiin 
lähellä sijainneeseen Pieta-
rilan pihapiiriin, josta en-
simmäinen maakauppa on 
vuodelta 1945.

Pihapiiriin on rakennettu 
eri vaiheissa eri rakennuksia, 
joissa on sijainnut kunnan 
toimistoja, paloasema, au-
totalleja ja varastoja sekä 
keskikoulu.

Ritolan pihapiiri ja Pieta-
rilan pihapiiri muodostivat 
rakennukset, joissa Kun-
nantoimiston eri toimistot 
olivat sijoitettuna neljään 
eri rakennukseen. Näissä 
rakennuksissa oli sijoitettu-
na kunnan keskustoimisto, 
koulutoimisto, maatalous-
toimisto, rakennustoimisto 
ja sosiaalitoimisto vuosina 
1945-1974. 

Vanhemmat virkailijat 
muistelevat millaista oli 
työskentely vanhoissa ra-
kennuksissa, joissa huoneet 
olivat pieniä ja työntekijöitä 
yhdessä huoneessa useita. 
Sosiaalitoimiston työntekijät 
muistavat kuinka kodikas 
ja joskus todella ”tiivis” 
tunnelma ajoittain vallitsi 
vanhalla toimistolla.  Pie-
nessä huoneessa saattoi olla 
kolme työntekijää ja heillä 
kaikilla asiakkaita.  Eräässä 
huoneessa 3 työntekijää teki 
työtä saman pöydän ääressä. 
Todella hyvää sopeutumis-
kykyä vaadittiin selviytyä 
näissä olosuhteissa. Aamulla 
huone oli jäätävän kylmä 
ja vähitellen lämpesi uunin 

antaessa lämpöä päivän 
aikana.

Pietarilan pihapiiristä 
on säilynyt vain vanhempi 
päärakennus ja yksi auto-
talli- ja tukikohtarakennus, 
joka on rakennettu paljon 
myöhemmin. Vanhan päära-
kennuksen rakennusvuotta 
ei tunneta, mutta se voi 
olla 1800-luvun lopulta.  
Tässä rakennuksessa toimi 
sota-aikaan ja sen jälkeen  
Kansanhuollon toimisto.  -  
Tässä rakennuksessa toimii 
nykyisin Käsityökeskus.

Pietarilan pihapiirissä 
olleista vanhemmista ja 
myöhemmin rakennetuista 
rakennuksista muut raken-
nukset on purettu vuosien 
1945-2000 välisenä aikana – 
vähitellen niiden jäätyä pois 
käytöstä.

Pietarila on yksi Pudas-
järven vanhimmista tiloista, 
ja on perustettu 1600-luvul-
la. Pietarila ja Ylä-Pietarila 
(käsityökeskus –rakennus) 
on luetteloitu Pohjois-Poh-
janmaan kulttuurihistorialli-
sesti merkittävien kohteiden 
luetteloon maakunnallisesti 
arvokkaana rakennusryh-
mänä. Vanhimmat raken-
nuksista ovat perimätie-
don mukaan 1700-luvulta. 
Museovirasto luokittelee 
kohteen seudullisesti mer-
kittäväksi rakennushisto-
riallisena, historiallisena 
ja maisemallisten arvojen 
perusteella.

Kunnanvirasto, 
Kaupungintalo 1974-
2009
Nykyisen kaupungintalon 
suunnittelu aloitettiin v 1971. 
Kunnanvaltuusto 30.06.1971 
on hyväksynyt uuden kun-
nanvirastotalon huoneti-
laohjelman ja 17.07.1972 § 
144 päätöksellä piirustukset 
ja rakennusselitykset. Lop-
puvuosi meni tarkempaan 
suunnitteluun, tarjousten 
käsittelyyn ja rakentamisen 
käynnistämiseen. Vuosi 1973 
ja kevät 1974 rakennettiin ja 
01.04.1974 aloitettiin kun-
nallinen toiminta nykyisessä 
rakennuksessa.

Rakennuksen on suun-
nitellut arkkitehti Kosti Ku-
ronen ja rkm Väinö Män-
tylä, Oy Suunnittelukes-
kus- MKR.  Rakenteet ja 
konsruktio ins. J. Haijanen. 
LVI-suunnittelu dipl.ins. 
Kyösti Sahari. Sähkösuun-
nittelu ins. Henry Leving ja 
ins Pekka Lankinen.

Tilat olivat hulppeat 
entisiin verraten – omat 
työhuoneet, monenlaisia 
mukavuuksia – tilaa, valoa ja 

lämpöä sekä työrauhaa.  Li-
säksi kaikki toimistot olivat 
lähellä saman katon alla. 

Kunnanvirastotalon val-
mistumisen jälkeen 1974, 
siitä vuokrattiin tilat Kelalle 
ja työvoimatoimistolle. Ta-
lossa oli myös virka-asuntoja 
4 kappaletta. Vähitellen toi-
mistotilojen tarpeen kasva-
essa kaikki nämä tilat ovat 
tulleet myös kaupungin 
virastojen käyttöön toimis-
totiloiksi. Lisäksi kaupungin 
virastoja on myös muualla 
myöhemmin rakennetuissa 
kaupungin omistamissa eri 
toimitaloissa keskustaaja-
man alueella. 

Kunnanvirastoa 
laajennettu paloaseman 
osalta 1981 ja 1996. 
Kaupunginvirastotalo on 
vähitellen viime vuosina re-
montoitu sisätiloiltaan sekä 
sähkötöiden ja ilmastoinnin 
osalta. Ulkoiselta asultaan 
kaupunginvirastotalo on 
muuttunut vain pienin osin 
siitä mitä se oli vuonna 1974 
valmistuessa.  Ilmastointi- 

ja kattoremontti vaikutti 
hieman rakennuksen ka-
tolla oleviin varustuksiin, 
paloaseman osalta rakennus 
piteni samalla tyylillä toteu-
tettuna ja pääsisäänkäyn-
tiin on rakennettu laajempi 
eteistila, johon sijoitettiin 
kaupunginviraston julkinen 
ilmoitustaulu.

Rakennuksesta on poistet-
tu yksi sisäänkäynti kadun 
puolelta ja lisätty takapihan 
parkkipaikalle menevä si-
säänkäynti.

Kaupunginvirastotalon 
piha uusittiin kokonaisuu-
tena joitakin vuosia sitten, 
parkkitilat lisättiin myös 
takapihalle sekä suuri osa 
etupihasta laatoitettiin.  

Kunnan muuttuessa 
1.1.2004 alkaen kaupungik-
si on kunnan toimitalossa 
oleva valomainosteksti ” 
Kunnanvirasto” muutettu 
muotoon ”Kaupungintalo”. 

Tällä hetkellä v. 2009 on 
tilanne, jossa kaupunki jäl-
leen keskittää toimistopal-
veluja kaupunginvirastota-
lolle.  Rakennemuutosten 
seurauksena on mahdollista 
että toimistotilojen kokonais-
määrän tarve kaupungin or-
ganisaation osalta pienenee 
ja kaupunginvirastotalo tu-
lee palvelemaan nykyisessä 
käyttötarkoituksessaan tule-
vinakin vuosikymmeninä. 

Olen tutkinut pöytäkirjo-
jen, kunnalliskertomusten, 
rakentamis- ja maanomistus-
asiakirjojen sekä haastattelu-
jen avulla kunnantalojemme 
historian ajalta 1868-2009. 
Kunnalla on ollut vuokrattu 
tai omistuksessa oleva kun-
nan toimitalo vuodesta 1919 
alkaen. Haluan kiittää mo-
nia vanhempia virkailijoita, 
jotka ovat antaneet oman 
panoksensa muistitietoina 
tämän historian kokoon 
saamiseksi.

Helvi Tuovila
arkistosihteeri

Kaupunginvirastotalo on 
vähitellen viime vuosina 
remontoitu sisätiloiltaan 
sekä sähkötöiden ja il-
mastoinnin osalta. Ulkoi-
selta asultaan kaupungin-
virastotalo on muuttunut 
vain pienin osin siitä mitä 
se oli vuonna 1974 val-
mistuessa. 
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Suomalaisia äänimaisemia 
-näyttely 3.8.-20.9. Syötteen 
luontokeskuksessa.
Vihreä  Valo -näyttely 14.9.-
4.10.2009 Taidehuone Pudi-
kissa.
Taiteiden yö 18.9. klo 18 
Kurenaluksella. Kulttuuria mo-
nipuolisesti, paikallisin voimin.
IC-ROCK perjantaina 18.9. 
Hotelli-Ravintola Kurenkoskes-
sa klo 22 - 01.
Tanssit Matti Eskon tahtiin
Hotelli Iso-Syöte&Safarilla 
18.9.2009  klo 21.
Syysmarkkinat 19.9. Pudas-
järven ammattioppilaitoksella.
Tapani Nevala 19.9. Hotelli-

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven 
kaupungin internet-sivujen tapahtumista. Tapahtumista voi 
myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -pals-
talla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös 
edullista maksullista ilmoitustilaa!

Ravintola Kurenkoskessa klo  
21.30-02.00
Ratsastuskilpailut 19. 
- 20.9.2009 klo 9 Ammatti-
opiston maastoesteradalla. 
Nähtävänä koulu-, este ja 
maastoratsastusta. Lauantaina 
lisäksi paikallisravit sekä syys-
markkinat.
Tanssiorkesteri Ponantsa 
Hotelli Iso-Syöte&Safarilla 19.9. 
klo 22.
Koko kansan liikuntatapah-
tuma sunnuntaina 20.9.2009 
klo 12.00 alkaen liikuntahallilla. 
Osallistujille lahjoitetaan pinssi 
sekä tarjotaan pullakahvit ja 
mehua.

Lammas hoitaa perinne-
maisemaa -maastoinfo ko-
kosi Hirvaskoskelle, Antti 
Holströmin tilalle noin 40 
kiinnostunutta. Infon tar-
koituksena oli näyttää eri-
tyisympäristötukikohteita, 
kertoa maiseman- ja luon-
nonhoidon vaikutuksista 
ja kokemuksista. Info liittyi 
Proagria Oulun hallinnoi-
maan nelivuotiseen Ympä-
ristöAgro-hankkeeseen.

Tilaisuudessa oli mukana 
alan asiantuntijoita. Mai-
semasuunnittelija Maarit 
Satomaa ProAgria Oulu/
Oulun Maa- jakotitalous-
naisista kertoi erityistuista 
ja niiden hakuprosessista. 
Taivalkoskelainen Ulla Ma-
java kertoi taajama-alueiden 
laiduntaisesta ja taivalkos-
kelainen projektipäällikkö 
Arja Keränen Taitajien tierna 
-hankkeesta mietti kuinka 
lammastuotteita voisi hyö-
dyntää.

-Eläinten, tässä tapauk-
sessa etenkin lampaiden, 
laiduntamisella on tärkeä 

Maastoinfo keräsi 40 kiinnostunutta 

merkitys luonnon ja mai-
seman monimuotoisuuden 
säilyttämisessä, kertoo Sa-
lomaa.

 ProAgria tulee hankkeen 
puitteissa järjestämään sa-
mankaltaisia infotilaisuuk-

sia viimeistään ensi kevää-
nä yleinen tuki-info, kun 
tukien hakuajat alkavat olla 
ajankohtaisia. Viimeksi ke-
väällä Livolla järjestettiin 
maiseman- ja luonnonhidon 
infotilaisuus hankkeeseen 

liittyen. Satomaa toivoo 
kiinnostuneiden ottavan 
yhteyttä ja infotilaisuuksia 
voidaan järjestää toiveiden 
ja mahdollisuuksien mu-
kaan.(en)

Arja Keränen Taitajien Tierna-hankkeesta tiedusteli maastoinfon  osallistujilta poh-
jalaisten lammastuotteiden mahdollisuuksista. Kuva Maarit Satomaa.

Viime viikolla vietettiin Suo-
men alakouluissa koululen-
tisviikkoa. Viikon oli ideoi-
nut Suomen lentopalloliitto 
ja se toteutettiin yhteistyössä 
urheiluseurojen ja koulu-
jen kesken. Pudasjärveltä 
viikkoon osallistui Lakarin 
koulu kokonaisuudessaan 
ja oppilaita ja opettajia myös 
Kurenalan koululta. 

Lentopalloliitolta oli saa-
tu mallikansiot erilaisten 
pallotemppujen toteuttami-
seen sekä mallioppitunteja 
opettajille toteutettavaksi 
liikuntatuntien puitteissa. 

Pelasta pallo -koululentiskampanja 

Oppilaat olivat innolla mukana pallonkäsittelyssä.

Välitunneilla oli vilskettä, 
kun pallot lensivät ilmaan 
innokkaitten oppilaitten har-
joitellessa pallon käsittelyä ja 
suorittaessa välituntikortin 
mukaisia pallotemppuja. 
Liikuntatuntien puitteissa 
päästiin sitten opettelemaan 
jonopalloa, pelaamaan yh-
den kosketuksen pienpelejä 
ja sorminäppäryyttä. Kaikki 
oppilaat palkittiin lopuksi 
Lentopalloliiton lähettämin 
avainperämaskotein tai kän-
nykkäpussein.

Mervi Sammelvuo

Pauli Rinne pelasi parhaiten 
Koillis-Golfin syyskisoissa 
sunnuntaina Koillis-Golfin 
kentällä.

Raikas syyssää keräsi 
kymmenkunta pelaajaa lyö-
mään golfpalloa loistavassa 

Koillis-Golfin syyskisat
kunnossa olevalle koillis-
Golfin kentälle. Sää suosi 
siten että sadepilvet juuri 
kiersi kentän pelin aikana 
ja vilahti aurinkokin jossain 
vaiheessa. Osallistujista en-
simmäistä kertaa kilpai-

Kenttäratsastus on Poh-
jois-Suomessa nouseva laji 
ja saavuttaakin koko ajan 
lisää innostuneita harrasta-
jia. Kenttäkilpailu on vaa-
tiva ja vauhdikas rupeama, 
jossa hevonen ja ratsastaja 
osallistuvat kolmeen eri 
osuuteen. Kisaviikonlop-
pu alkaa lauantaiaamuna 
kouluratsastuksella, minkä 
jälkeen ratsastetaan rataes-
teosuus. Sunnuntaina on 
vuorossa kenttäkilpailujen 
varsinaisena koetuksena pi-
dettävä maasto-osuus. Am-
mattiopiston maastoradalle 
on jo rakennettu kiinteitä 
maastoesteitä, joilla ratsukot 
voivat punnita taitojaan ylit-
tää vaativat esteet nopeasti ja 
virheittä. 

Paikalle odotetaan Suo-
men parhaimmistoon kuu-
luvia ratsastajia ja myös Poh-

Hevosväen
viikonloppu

Varsinainen hevosviikonloppu on odotettavissa 
19-20. päivä syyskuuta kun Oulun seudun 

ammattiopiston Pudasjärven yksikössä 
järjestetään kansalliset kenttäratsastuskilpailut.  

Kenttäratsastuskilpailut ovat ammattiopiston 
ja Pudasjärven ratsastajat ry:n yhteinen 

ponnistus, joka kokoaa paikalle suuren joukon 
hevosihmisiä ympäri Suomea. 

jois-Suomen mestaruudet 
ratkaistaan viikonloppuna 
Pudasjärvellä. Paikallisväriä 
kisaan tuovat Pudasjärven 
ratsastajien omat ratsukot 
Pekka Ekhdal- Hacker, Jas-
min Tuomaala-Cardanyo 
sekä Aleksiina Hämäläinen-
Iglesias.

Lauantaina nähdään myös 
raviurheilua haastekilpailun 
muodossa. Ammattiopiston 
opiskelijat ovat haastaneet 
koulun työntekijöitä kilpai-
lemaan ravihevosten rattail-
la. Kilpailu käydään ammat-
tiopiston harjoitusradalla 
ja odotettavissa on nopeita 
kierroksia sekä voitontah-
toisia ravikuskeja. Yleisöllä 
on molempiin tapahtumiin 
vapaa pääsy.

Essi-Maria Katisko

luissa pelaavia ole peräti 
neljä (49) pelaajaa mikä oli 
ilahduttavaa. Konkareista 
moni taisi olla ”emännän 
komennossa” kotihommilla 
tai parhaimmillaan teeriä 
katselemassa.

Kilpailu pelattiin tasoi-
tuksellisena ja extrana oli 
”lähimmäs lippua-kisa”. (jj)

Tulokset:

Naiset: Suvi Lausmaa 85 
(111 lyöntiä – 26 tasoitus)
Seniorit 65 v.: 1) Veikko 
Kokko 66 (92-26).
Seniorit 55 v.:  1) Pauli Rinne 
53 (79-26). 2) Pekka Kinnu-
nen 55 (64-9). 3) Jari Jussila 
55 (63-8), 

Miehet: 1)Joonas Hietava 56 
(68-12), 2)Matti Juurikka 59 
(66-7), 3)Jukka Heponiemi 59 
(74-15), 4)Markku Kemppai-
nen 60 (70-10)

Lähimmäs lippua – kisa 
pelattiin väylällä 1 ja sen 
voitti Jari Jussila. Viikkokil-
pailun päätös su 20.9.2009.

Vihreä valo -näyttelyn aja-
tuksena on korostaa taidetta 
ja kulttuuria tärkeänä osana 
nykyaikaista kestävää kehi-
tystä. Kulttuurin kuluttami-
nen ei kuluta luonnonvaroja 
samalla tavoin kuin useat 
muut ihmisten rentoutumi-
sen ja ajankäytön tavat.

Näyttelyhaku oli avoin 
Oulun taiteilijaseuran jä-

Oulun taiteilijaseura 
– oulu artists’ association

Vihreä valo -näyttely Pudasjärvellä
Vihreä Sivistysliitto ry järjesti vuoden 2009 
Vihreät kulttuuripäivät elokuussa Oulussa. 
Päivien yhteydessä järjestettiin alueellinen 

nykytaiteen näyttely teemalla VIHREÄ VALO.

senille ja sen jurytti kuva-
taidekriitikko ja Mäntän 
kuvataideviikkojen toimin-
nanjohtaja Veikko Halme-
toja. Näyttelyyn hakeneista 
taiteilijoista mukaan pääsi 
noin puolet ja teoksista reilu 
kolmasosa. Teema näyt-
täytyy näyttelyn teoksissa 
hyvin erilaisin tavoin. Osa 
taiteilijoista käyttää luonte-

vasti kierrätysmateriaaleja, 
osa luonnonmateriaaleja 
ja osa kommentoi muilla 
välineillä ihmisen suhdetta 
luontoon ja eläimiin.

Näyttelyn yhteydessä 
myönnettiin Vihreän Sivis-
tysliiton 1000 euron suu-
ruinen kulttuuripalkinto 
oululaiselle kuvataiteili-
jalle Kari Södölle (s. 1963). 
Näyttely on ollut esillä Ou-
lussa ja sen jälkeen Oulun 
Taiteilijaseura on tuonut 
näyttelyn kiertueelle, jossa 
ensimmäinen paikka on 
14.9.-4.10.2009 Taidehuone 
Pudikki Lukiontie 4, Pudas-

järvi. Sen jälkeen näyttely 
matkaa Oulaisiin, Nivalaan 
ja Ylivieskaan.

Birgit Ojala
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

09.30 Kahvi
10.00 Avaus,
 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki 
10.15 Maria Karppinen, Nuoren turvapaikanhakijan
 polku Pudasjärvellä -hanke
11.00  Tatiana Golub, Juuret ja Siivet –hanke / MLL. 
 Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi
 Kainuulaista yhteiskuntaa
11.45 Ruokailu Rimminkankaalla (omakustanteinen)
12.45 Hanna Määttä, Työ- ja elinkeinotoimisto
13.30 Kahvi
13.45 Shahnaz Mikkonen, toiminnanohjaaja
 Kansainvälinen toimintakeskus, Oulu
14.30 Ryhmätyöt kyselyjen aineiston pohjalta
15.30 Päivän yhteenveto
 kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila

KOTOUTTAMIS -SEMINAARI
ma 28.9.2009 klo 9.30-16

Pudasjärven kaupungintalon valtuustosalissa
Päivän puheenjohtajana toimii
kehittämispäällikkö Mikko Kälkäjä

Järjestää 
Pudasjärven kaupunki, Perhepalvelut, Karhupaja ja Iiris-hanke

Tilaisuuteen ovat tervetulleita mm. yhdistysten, järjestöjen ja pro-
jektien edustajat, maahanmuuttaja-asioiden kanssa työskentelevät, 
edustajat, luottamushenkilöt sekä kaikki muut asiasta kiinnostu-
neet. 

Tervetuloa!
Ilmoittautuminen Birgitta Ojalalle 21.9.2009 mennessä tarjoilujen 
vuoksi (ilmoita myös erityisruokavaliot) birgitta.ojala@pudasjarvi.fi 
tai 040-8266 495. Mikäli haluat ruokailla Rimminkankaalla ilmoitat-
han myös sen (omakustanteinen).

MAAHANMUUTTAJIEN

IIRIS - HANKE

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

Pölkky Metsä, Salla
Puh. 0400 178 677

Pölkky Metsä, Suomussalmi
Puh. 040 5159 779

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Pärjänjoen Anninkoskella 
pidettiin sunnuntaina yksi 
kahdeksasta Metsähalli-
tuksen 150-vuotistaipaleen 
kunniaksi järjestetystä Pol-
kusoitto-tilaisuudesta. Ar-
violta 70 eri-ikäistä henkilöä 
saapui paikalle pitkospuu-
polkua pitkin.

Tapahtumassa vanho-
jen lentojätkien näköiset 
Duo Makkonen&Jokinen 
esittivät metsäperinnemu-
siikkia. Huumorilla höys-
tetty musisointi sai yleisön 
suupielet ylöspäin. Yleisö 
oli aktiivisesti esitykses-
sä mukana asiantuntevine 
kommentteineen. Välillä 
Veikko Virkkunen Metsä-
hallituksesta luki ja kertoi 
perinnetietoa Puhoksen ja 
Kurkikylän savotoilta, kuul-
tiin myös asiaa pettuleivän 

Polkusoitto
Syötteen kansallispuistossa

Pudasjärven kaupunki järjestää Maankäyttöasetuksen ja
Rakennuslain 62§:n mukaisen,

Suunnitelma koskee Rimminkankaan aluetta sekä Pilliojan 
ja Sivakkaojan alueita. Suunnittelutyön toteuttajan, Suomen 
Salaojakeskus Oy:n edustaja on mukana kertomassa suun-
nitelmasta.

Tilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu.

Pudasjärven kaupunki / Tekniset palvelut

Taajaman kuivaussuunnitelmaan
liittyvän yleisötilaisuuden

torstaina 17.9.2009 klo 16.30 kaupungintalolla

ottaa vastaan hammasproteesipotilaita Ranualla Hotelli 
Ilveslinnassa sekä Posiolla. Myös koti- ja laitoskäynnit.

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

HYVÄ HAMMAS 
Jyrki Isojärvi

Ajanvaraukset 020 743 3940 tai 040 738 8916

ERIKOISHAMMASTEKNIKOITA

Duo Makkonen&Jokinen johtivat ja säestivät yhteis-
laulua.

teosta vuoden 1918 tienoilla 
ja naisväen mottimetsässä 
olosta toisen maailmanso-
dan aikana. Väliajalla Mar-
jatta Peuraniemi Metsähal-
lituksesta tarjoili viereisellä 
Annintuvalla keitettyä noki-
pannukahvia. Lopuksi Duo 
Makkonen&Jokinen johtivat 

ja säestivät yhteislaulua, joka 
sisälsi lastenlauluja sekä mo-
nenlaisesta metsänkäytöstä 
kertovia lauluja. Tapahtuma 
oli kunnianosoitus sukupol-
ville, jotka loivat raskaissa 
metsätöissä perustan Suo-
men vauraudelle.

Aini Vääräniemi

AUTOSÄHKÖKORJAAMO 
UNTO SIIRA

Varastotie 1
040-519 1232

· TUORELIHOJEN
LEIKKUU- JA PAKKAUSPALVELU

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA ym.

asiakkaiden omista raaka-aineista.

TYHJENNÄ PAKASTE!
Vastaanotamme lihaa jalostukseen 16.9. alkaen  

sopimuksen mukaan p. 0500 907 819

Palvelemme 28.9. alkaen ma- pe klo 9-17.
Muuna aikana sopimuksen mukaan.

Uittomiehentie 16, 93100 Pudasjärvi

puh. 08 822 109, 0500 907 819

Lihankäsittely Juotasniemi

· KYLMÄSAVULIHAA
(esim. stressiliha ei sovellu ks-lihaksi)

· LÄMMINSAVULIHAA

· VALMISJALOSTEET
-pakkaamme vakuumipakkauksiin

· LÄMMINSAVUMAKKARA väh. 10 kg/erä
-laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma,

joka ei sisällä kovin paljon kalvoja tai jänteitä

· LÄMMINSAVULEIKKELEITÄ
-laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma,

joka ei sisällä kovin paljon kalvoja tai jänteitä

· KYLMÄSAVUMEETWURSTIA väh. 8 kg/erä
-laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma

· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä
-laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka voi sisältää 

myös paksuja kalvoja, potka-, kylki-, kuve-, kaula- ym. 
lihat soveltuvat hyvin säilykeraaka-aineeksi.

VKK-Media Oy

Metsätie 10, Oulu
p. (08) 334 166,

Heimo 0400 385 281
fax 344 167

vkkmedia@vkkmedia.fi,
www.vkkmedia.fi

· Tabloid-lehdet
· Erilaiset julkaisut
 ja esitteet
· Käyntikortit, tarrat
· Valokuvauspalvelu

netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti
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