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netistä
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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

PANORAAMA
-RAVINTOLASSA

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

La 24.10.
Karaoke LEGENDA 2010
osakilpailu

TULOSSA:
31.10. Katri Ylander
  7.11. Tanssiorkesteri Maximus

TERVETULOA!

NYT on
korkea aika varata pikkujoulut! 
Parhaat viedään päältä…

Vuoden 2009 Karaoke LEGENDAN voittajat Teemu Yli-Pukka ja Irina Tanskanen

HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

CRYSTAL

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Lauantaina 24.10.

lippu 10€, sis. ep

TULOSSA mm.
30.10. Halloween bileet
31.10.  Ässät
6.11.  Henri Stenroth &  
  Rytmiset 
7.11.  Renne&Aliset
13.11. Souvarit 
14.11. Dolores

Tule tapaamaan metsäalan toimijoita
perjantaina 23.10.2009 Pudasjärven

K-supermarketin pihalla klo 10.00 - 15.00.

Päivän aikana on tarjolla paljon 
ajankohtaista metsällistä asiaa 

musiikin, kahvin ja nuotiomakkaran kera. 
Osallistujien kesken järjestetään arvonta.

PUU KASVAA - METSÄ NOUSEE
metsäpäivä keskellä kaupunkia

Metsästäjien palautteista ja 
kaatoprosentteja seuratessa 
käy ilmi, että heikoimmiten 
hirviä on ollut liikkeellä 
Pintamon alueella, jossa 
kaatoprosentit ovat puolet 
huonompia, kuin muilla 
hirvitalousalueilla. Kouvalla 
ja Puhoksen suunnalla on 
viime viikonlopun jälkeen 
korkeimmat prosentit eli 
kaadoissa on päästy noin 
60 prosenttiin. Metsästys 
on sujunut ilman ongelmia 
tai vahinkoja. Ruuhensuun-
Kouvan suunnalla oli liik-
kunut viime viikonlopulla 
suuri uroskarhu, joka koh-
tasi loppunsa maanantaina 

Lähes puolet hirvistä kaadettu
Hirvenmetsästys on jatkunut Pudasjärvellä jo 
neljänä viikonloppuna ja monet seurueiden 
jäsenet ovat metsällä pienempinä ryhminä 

koirien kanssa myös arkipäivisin. Kuluneen 
viikonvaihteen jälkeen on muutama ryhmä 

saanut kaadettua kaikki hirvensä. Muutamalla 
porukalla taas ei ole kaatunut vielä 

ensimmäistäkään. 

karhunmetsästäjän luodista 
Ranuan puolella. Ruho oli 
painanut arviolta 170 kg. 

Riekot lisääntyneet
Monet metsästäjät lähtevät 
metsälle myös pienriistan 
perään. Kysyimme Vesa 
Riekiltä, onko hän ehtinyt 
metsälle. Hän vastasi sähkö-
postilla seuraavasti:

-Kiireitteni takia en ole 
vielä kerinnyt hirvimetsällä 
käydä. Se korjautuu mar-
raskuun aikana. Työni takia 
olen maastossa joka päivä 
ja tämän syksyn havaintoni 
on se, että koskaan aikaisem-
min ei ole näin hiljaista ollut 

metsissä maalinnun metsäs-
tyksen merkeissä. Maastossa 
ei ole montakaan lintumiestä 
tullut vastaan, puhumat-
takaan ampumisen äänien 
kuulumisesta. Lintuja kyllä 
on näkynyt yllättävän hyvin. 
Erityisesti muutamat hyvän 
kokoiset riekkopoikueet on 
ilahduttaneet tänä syksynä. 
Näyttäisi siltä, että jo hävi-
ämässä ollut riekkokanta 
olisi toipumassa parempaan 
suuntaan. Metsästäjät ovat 
vastuullista joukkoa. Jokai-
nen on varmaan itse tykö-
nänsä arvioinut riistakantaa 
ja sen kestävyyttä ja näin teh-
nyt johtopäätöksen kuluvan 
syksyn metsästyksestään, 
tuumaili omia havaintojaan 
Vesa Riekki. 

Heimo Turunen

Saimme Janne Kärk-
käiseltä kuvan Kipinän 
metsästysseurasta, jossa 
sunnuntaina 18.10 hirvi-
päällikkö Pentti Rantala 
oli saanut kaadettua Kier-
nasjärvellä mahtisonnin, 
kuten kuvasta näkyy. 

Pudasjärvi
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Palstakoot:
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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

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.

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Hartaus
21. sunnuntai
helluntaista

Pudasjärvi-lehti
on Pudasjärven
Yrittäjät ry:n 
jäsenyritys

Jeesus julisti, että 
Jumalan valtakunta 
on lahja. Hän lupasi 
syntien anteeksian-
tamuksen kaikkein 
syntisimmillekin. 

Jeesus lähettää omansa 
maailmaan todista-

maan tästä armosta ja 
palvelemaan ihmisiä 

hänen nimessään. 
Kristitty on Vapahta-
jan lähettiläs, ”Kristus 

lähimmäiselleen”.

Jeesuksen
lähettiläät

OYS.n ihopoliklinikalta 
saimme vieraaksi psoria-
siksen hoidon asiantuntijan 
Kristiina Raution. Kristiina 
on hoitanut aikaisemmin 
ihopotilaita Rovaniemen 
Ihopisteessä ja viimeiset neljä 
vuotta ihoklinikalla. Kristii-
na kertoi, että lääkevoiteiden 
ja sisäisten lääkkeiden ohella 
ihon pitäminen kunnossa 
sopivilla perusvoiteilla on 
tärkeää. Oleellista on valita 
itselle sopivat perusvoiteet, 
joita voi vaihdella muuta-
man kuukauden välein. 

Kysymyksiä esitettiin 
erityisesti hiuspohjan hoi-
dosta, koska päänahkaa on 
vaikea hoitaa. Psoriasista ei 
voida kokonaan parantaa, 
mutta sen oireita voi lievit-
tää tai jopa poistaa hyvällä 
hoidolla. Uusilla lääkkeillä 
on saatua hyviä tuloksia, 
mutta psoriasin hoito on 

Älä jää yksin psorin kanssa!
Kokoonnuimme 14.10. illalla Pudasjärven 

Palvelukeskukseen keskustelemaan yhteisestä 
teemasta eli psoriasiksen hoidoista ja 

kuntoutuksesta. Paikalle saapui kymmenen 
aiheesta kiinnostunutta henkilöä, joista 

muutama on psoriasisyhdistyksen jäsen. 
Koillismaalle perustettiin oma Koillismaan 

psoriasisyhdistys ry.

hyvin yksilöllistä. Omasta 
hyvinvoinnista huolehtimi-
seen kuuluu sekä riittävä 
liikunta että terveellinen ja 
monipuolinen ruoka.

Psoriasis on perinnölli-
nen, krooninen iho- ja ni-
velsairaus, joka ei tartu. 
Psoriaatikot voivat hakeu-
tua Kelan kautta sopeutu-
misvalmennuskursseille 
tai esim. seniorikursseille, 
joista seuraava järjestetään 
Vuokatissa helmikuussa. 
Psoriasisliitto on järjestänyt 
RAY:n varoilla ilmastokun-
toutusta iho- ja nivelpso-
riasikseen sairastuneille jo 
kohta kaksikymmentä vuot-
ta. Kuntoutukseen haetaan 
lääkärin lähetteellä. Vertais-
tuki on tärkeää, jotta jaksaa 
hoitaa tätä pitkäaikaista 
kumppania, joka psoriasis 
on. Lisätietoa saa Psoria-
sisliiton kotisivuilta www.

psoriasisliitto.fi  tai Ihonaika 
–lehdestä.

Kansainvälistä Maailman 
psoriasispäivä (World Pso-
riasis Day) vietetään torstai-
na 29.10. jo kuudetta kertaa. 
Suomen päätapahtuma on 
Helsingin rautatieasemalla, 
jonne pystytettävässä tel-
tassa on psoriasisaiheisia 
tapahtumia koko päivän 
ajan (klo 8.00–18.00). Päivän 
kokoavana teemana on: Älä 
jää yksin psorin kanssa. 
Paikalla on myös maailman 
ehkä ensimmäisen ja ainoan 
psoriasikseen sairastuneen 
sarjakuvahahmon eli B. Vir-
tasen luoja Ilkka Heilä, joka 
niin ikään sairastaa pso-
riasista. Teatteri-ilmaisun 
ohjaaja Panu Oranne raken-
taa päivän aikana asemalle 
psoriasisaiheisen esittävän 
tilataideteoksen muiden pso-
riasista sairastavien nuorten 
avustuksella. 

Tapahtuman avulla halu-
taan ainakin osan noin 250 
000:stä aseman läpi päivit-
täin kulkevasta suomalaises-
ta hetkeksi pysähtyvän ajat-
telemaan sairautta nimeltä 
psoriasis. Teemapäivä on 
suunnattu etenkin nuorille, 
jotka tänä syksynä ovat saa-
neet oman psoriasisesitteen, 
jonka he ovat myös itse 

toteuttaneet.
Maailman psoriasis-

päivän avulla psoriaatikot 
ja heidän järjestönsä erin 
puolilla maailmaa haluavat 
muistuttaa, että psoriasik-
sessa on kyse vakavasta 
elinikäisestä iho- ja nivel-
sairaudesta, jonka esiinty-
vyys ja vaikutus elämän-
laatuun ovat verrattavissa 
kansantauteihin. Psoriasik-

Korpisen kylätaloon toteutettu neliosainen alttaritaulu 
siunattiin käyttöön viime sunnuntai-iltana. Seurakun-
nasta mukana olivat kappalainen Juha Kukkurainen 
sekä kanttori Keijo Piirainen. Tilaisuudessa oli kaikki-
aan 20 henkilöä. (rr) 

seen sairastutaan usein jo 
nuoruusiässä. Maailman 
psoriasispäivän järjestelyistä 
vastaa Psoriasisliitto ry, ja 
järjestelyjä ovat olleet tuke-
massa Abbott Oy, Wyeth 
Oy ja Schering-Plough Oy.
(Lisätietoja: viestintäpääl-
likkö Anja Schone, 040 768 
6535)

Anne Pakanen

Luennoitsija Kristiina Rautio.

Messu
su 25.10. klo 10.00 seura-
kuntakodissa, toimittaa Jaak-
ko Sääskilahti, kanttori Jukka 
Jaakkola, nuorisokuoro.
Pudasjärven kirkkomu-
siikkiviikko 25.10.-1.11. Vii-
kon ohjelma erillisenä ilmoi-
tuksena.
70-vuotiaiden
syntymäpäiväjuhla
seurakuntakodissa su 1.11. al-

kaen klo 10. jumalanpalveluk-
sella. Juhlaan kutsutaan heinä-
joulukuussa 1939 syntyneet.
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityötalon 
yläkerrassa ma 26.10. klo 18.
Kirpputori
ke 28.10. klo 10.00-13.00 tal-
kootuvassa.
Ystävän kammari
ti 27.10. klo 12-14. Laulamme 
mielivirsiä.
Kuorot: Sarakylän kappeli-
kuoro ti 27.10. klo 17.45.
Rönömpe 23.10. klo 18-22.
Virsi- ja veisukaraoke
seurakuntakodissa pe 30.10. 
klo 18. rippikoululainen saa 
tästä Muu käynti- merkinnän. 
Kahvit.
Perhekerhoa
ei ole ma 26.10. seurakunta-
kodissa, lastenohjaajien koulu-
tuspäivän takia, perhekerho to 

29.10 seurakuntakodissa klo 
10-13. Petäjärinteen perhe-
kerho ke 28.10. klo 10, vierai-
lee Sarakylän kappelissa.
Lapsiparkki ke 28.10. klo 
10-13 seurakuntakodissa.
Muskari ma 26.10. klo 16.30-
17.15 seurakuntakodissa.
Koillismaan näkövam-
maisten leiripäivä
Kuusamossa Soivion leiri-
keskuksessa ke 28.10. Lähtö 
Pudasjärven seurakuntako-
dilta klo 7.30, paluu n. 19.30 
samaan paikkaan. Omavastuu 
15 €/henkilö sisältää matkan, 
ohjelman ja ruokailun. Lähti-
jöitä pitää olla vähintään 10. 
Ilmoittautuminen ma 26.10. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon 08-8823100. Lisätietoja 
Henna Savilammelta 0400-
866480.
Koillismaan kuulovam-

maisten virkistyspäivä 
Pudasjärvellä ke 25.11. Aloi-
tamme klo 11.00 Pudasjärven 
kirkossa, tutustumme uusiin 
urkuihin ja saamme kuul-
la urkumusiikkia. Ruokailu 
seurakuntakodissa klo 12. ja 
ohjelmaa. Lähtökahvit klo 14. 
Liikkuminen omin kyydein. 
Ilmoittautuminen ma 16.11. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon 08-8823100.
Diakoniatyön
päivystys ja ajanvarausaika 
maanantaisin klo 9-11. Henna 
Savilampi 0400-866480 ja Mar-
ja-Liisa Kuosa 040-5396402.
Rauhanyhdistykset:
Julkaisuilta su 25.10. klo 17. 
Kurenalan ry:llä.
Kuollut:
Eero Antero Asmundi 77, 
Kaisa Amanda Neuvonen 75, 
Rauno Olavi Keskimäinen 52,

Korpisen kylätalolle 
alttaritaulu

Muukalassa vietettyjä lap-
suuskesiä muistellen Jen-
nille Onnea toivottavat.

Hanna ja Aino perheineen
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Pudasjärvellä toimivat met-
säalan ammattilaiset us-
kovat vahvasti siihen, että 
Metsä Nousee. Teeman ym-
pärille he ovat järjestämässä 
yhteisesti metsänomistajille 
tarkoitetun Metsäpäivän 
perjantaina 23.10 K-Super-
marketin pihapiiriin. Myös 
viime vuonna oli vastaa-
vantyyppinen teemapäivä, 
joka kokosi runsaasti väkeä. 
Metsäpäivän järjestelijöi-
den edustajat ovat päivän 
aikana metsänomistajien 
tavattavissa ja kertovat ajan-
kohtaisia asioita ja kuu-
lumisia metsärintamalta. 
Ihmisille tarjotaan kahvia ja 
grillimakkaraa, jonka voivat 
paistaa pihalle viritetyssä 
nuotiopaikassa. Järjestelyis-
sä ovat mukana: Pudasjär-
ven Metsänhoitoyhdistys, 
Pohjois-Pohjanmaan Met-
säkeskus, Metsäliitto, Vapo, 
Stora Enso, L&T Biowatti, 
Säätötuli, Pudas-Kone, Pien-
konehuolto Keskiaho, K-
Supermarket Pudasjärvi.

Heimo Turunen

Metsänomistajia kutsutaan
Metsä Nousee -teemapäivään

Metsäpäivän järjestelyistä pidettiin useita yhteisiä neuvotteluja. Lokakuun lopulla Metsähoitoyhdistyksellä olivat koolla Pekka Saikkonen 
Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi, Heikki Juntunen Vapo, Jarkko Hokkanen L&T Biowatti Oy, Eero Vierimaa Pohjois-Pohjanmaan 
Metsäkeskus, Aimo Kaivorinne Stora Enso, Samuli Leppänen Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus, Pirkko Saastamoinen Pudasjärven Met-
sänhoitoyhdistys. Kuvan ottamisen jälkeen neuvotteluun osallistui myös Veli Nikula Metsäliitosta.  

Kaulamo on koko Suomen 
alueella laajasti tunnettu 
leppävirtalainen kyläkaup-
pias, joka on tullut tunne-
tuksi pienten kyläkauppojen 
puolestapuhujana ja etujen 
ajajana Suomessa jopa Eu-
roopan Unioniin saakka. 
Hän toimii tällä hetkellä 
puheenjohtajana Suomen 
Päivittäistavarakauppa ry:n 
Kyläkauppatyöryhmässä, 
jonka toiminnan piirissä on 
500 kyläkauppaa ja 200 muu-
ta pienkauppaa Suomessa. 

Kaulamo korosti puhees-
saan, että kyläkauppojen 
tulisi olla kylien monipalve-
lukeskuksia, josta saa mah-
dollisimman paljon palvelu-
ja. Kauppiaiden kannattaisi 
miettiä, millä lisäpalvelulla 
hankin kolmanneksen kau-

Yrittäjäillassa paljon osallistujia:
Kyläkaupoista kylien monipalvelukeskuksia

Pudasjärven Yrittäjäiltaan kokoontui runsaasti 
yrittäjiä torstaina 15.10. Vierailijana olivat 

kyläkauppias Pentti Kaulamo Leppävirralta 
ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL 

ry:n Oulun läänin toiminnanjohtaja Heikki 
Huhanantti. 

pan liikevaihdosta viiden 
vuoden kuluttua, opasti 
Kaulamo. Lisäpalvelujen 
esimerkkinä hän esitti moni-
puolisten kaupan palvelujen 
lisäksi muun muassa ruo-
kapalvelun, kotipalvelun, 
vanhusten hoivapalvelun. 
-Pitää olla valmis muutta-
maan ajatusmaailmaa. Kau-
pungille ja kunnille tulisi 
nykyistä edullisemmaksi, 
jos ne voisivat ostaa syrjä-
kylille tarjoamiaan palveluja 
kyläkauppojen lähipalvelu-
keskuksista, kaavaili Pentti 
Kaulamo.

Pudasjärveä puuhataan 
pilottikunnaksi
SKAL Oulun lääni ry:n toi-
minnanjohtaja Heikki Hu-

hanantti antoi tunnustusta, 
että Pudasjärven Kuorma-
autoilijat ry on aktiivisim-
pia yhdistyksiä Pohjois-
Pohjanmaan alueella. Hän 
ehdotti Pudasjärvelle lähi-
logistiikkaselvityksen teke-
mistä tavoitteena pakallisten 
kuljetuspalvelujen tekemi-
nen yhteistyössä eri kulje-
tusyritysten kanssa. Kun on 
tiedossa, että kuljetuskalusto 
kulkee kylillä, koottaisiin 

muutakin tavaraa samaan 
autoon. Näin kuljetukset 
olisivat liiketaloudellisesti 
kannattavampia. Huhanant-
ti kertoi Suomessa käynnissä 
olevasta Lähilogistiikkayrit-
täjyysprojektista, jossa SKAL 
on mukana. 

-Keskusteluja on käyty, 
että Suomessa otettaisiin 
kaksi pilottikokeilua, joista 
toinen olisi pitkien etäisyyk-
sien kunta ja Pudasjärvi so-

Yrittäjäillan osallistuja-
joukkoa Pohjantähdessä. 
Eturivissä toiminnanjohta-
ja Heikki Huhanantti SKAL 
Oulun lääni ry, syntyjään 
pudasjärvinen Logistiikko 
Tuomo Ronkainen Haa-
pajärveltä, kyläkauppias 
Pentti Kaulamo Leppävir-
ralta sekä kaupunginjoh-
taja Kaarina Daavittila. 

veltuisi siihen oikein hyvin. 
Pilottikokeilussa selvitettäi-
siin millä edellytyksillä ja 
millä tavalla Pudasjärvellä 
lähilogistiikkayrittäjyysmal-
li voitaisiin toteuttaa. 

-Tällaisen toiminnan 
aloittaminen vaatisi kuiten-
kin, että Pudasjärvelle pitäisi 
saada oma kuljetusterminaa-
li, josta käsin lähikuljetusta 
pyöritettäisiin. 

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila kertoi, että 
Pudasjärvellä on tehty pal-
jon työtä paikkakunnan ke-
hittämiseksi muun muassa 
lukuisien hankkeiden kaut-
ta. Tieto menestyksekkääs-
tä työstä on kiirinyt myös 
Pudasjärven ulkopuolelle ja 
viime aikoina monet muut 

kunnat ja kaupungit ovat 
olleet kiinnostuneita Pu-
dasjärvellä tehdystä työs-
tä. –Meille tulee jatkuvasti 
pyyntöjä tulla puhumaan 
ja kertomaan mitä Pudas-
järvellä on saatu aikaiseksi. 
Meidän paikkakuntalaisten 
pitäisi itsekin osata arvostaa 
omaa tekemistämme, kun 
kerta maailmalla sitä arvos-
tetaan, totesi Daavittila. 

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Harri Piipponen 
totesi, että yrittäjäyhdistyk-
sessä on tehty paljon työtä ja 
on myös hyviä suunnitelmia 
vielä toteuttamattakin. 

-Nyt toivottaisiin käy-
tännön työntekijöitä hyviä 
suunnitelmia toteuttamaan, 
pelkät asioiden kartoitukset 
eivät riitä. Puheenvuoronsa 
lopuksi Piipponen toivotti 
kaikki paikalla olleet yrit-
täjät tervetulleeksi yrittä-
jäyhdistyksen aktiiviseen 
toimintaan mukaan. 

Tilaisuuden veti Pudas-
järven kaupungin kehitys-
johtaja Mikko Kälkäjä. 

Heimo Turunen
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kuukauden ajan 50 prosen-
tissa, mutta putoaa vuoden-
vaihteen jälkeen 25:een.
Lisäksi hän yllyttää teke-
mään metsänparannustöitä, 
joita valtio tukee auliisti. 
Pudasjärvi kuuluu ns. kol-
mosvyöhykkeeseen, jossa 
tukien määrä on ”parem-
masta päästä”. 
- Metsänhoitotöihin pitäisi 
satsata nyt entistä enemmän, 
kun on hiljaisempaa, niin 
että saataisiin infrat kuntoon, 
elikkä olisi tehtävä metsätei-
tä, ojituksia, taimikonhoitoa. 
Sitten kun puukauppa lähtee 

Taivalkosken sahalla viikko 
sitten pidettyjen avoimien 
ovien päivillä Pölkky Oy:n 
toimitusjohtaja Jouko Vir-
rannniemellä oli toinenkin 
aihe, josta voi olla ylpeä: - 
Mehän ei olla lomautettu! 

Konsernin liikevaihto 

Toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, Pölkky Oy:

Torjuntavoitto!
Koko maan sahateollisuuden tuotanto 

on pudonnut tämän vuoden aikana 
kolmanneksella. Pölkky Oy:n tuotanto ja myynti 
on selvinnyt viiden prosentin notkahduksella. 

Muihin sahoihin verrattuna ja nykyisen 
taloustilanteen huomioon ottaen Pölkky Oy on 

hoitanut homman kotiin vastuullisesti.

Tiukoista ajoista huolimatta Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi (oik.) ja 
metsäpäällikkö Hannu Virranniemi jaksoivat riemuita siitä, että Pölkky on selvin-
nyt Suomen sahateollisuuden tuotantovaikeuksissa keskimääräistä pienemmällä 
tuotannon notkahduksella.

nousi viime vuonna 68,5 mil-
joonaan euroon. Nyt samalle 
tasolle ei päästä, Virranniemi 
ennakoi. – Tänä vuonna, kun 
hinnat ovat notkahtaneet 
sahatavarapuolella, niin lii-
kevaihto notkahtaa myös.

Toiveena Virranniemellä 

on, että puun tarjonta piris-
tyisi, huolimatta siitä, että 
noususuhdanne antaa odot-
taa itseään.  – Toivottavasti 
päästään yli. Lisääntyviä 
puumääriä pitäisi saada 
markkinoille, mutta puus-
tamaksukyky on rajallista, 
Virranniemi sanoo.

Pölkky Oy:n sahoilla 
suurin työ laatulajittelussa 
tapahtuu automaattises-
ti kameranäkötekniikalla. 
Kameran tietokoneelle tal-
lennetaan lajitteluohjeet, 
ja laitteisto määrittelee ja 
lajittelee sahatavarakappa-
leet ulkonäön perusteella 

Alueneuvoja Antti Härkönen, Pudasjärven metsänhoitoyhdistys:
Metsänhoitotyöt pohjustavat uuteen nousuun
Nyt on metsänomistajan viimeiset hetket kerätä 

valtion löysä raha plakkariin, Pudasjärven 
metsänhoitoyhdistyksen alueneuvoja Antti 
Härkönen neuvoo. Vuoden loppuun saakka 

puutavaran myyntiverohuojennus on 50 
prosenttia, mutta vuodenvaihteessa se tipahtaa 

25 prosenttiin.

Valtion tuet metsänhoitoon ja metsäautoteiden rakentamiseen ovat Pudasjärvellä 
parhaasta päästä. Kuva Esko Leipälä.

automaattisesti. Kameranä-
kötekniikka toteaa viat ja ot-
taa huomioon, mitä kussakin 
laatuluokassa sallitaan. 

Tasainen laatu on kilpai-
lutekijä. Pölyn vientimaita 
ovat Etelä-Euroopan maat, 
etenkin Kreikka, ja Englanti 
ja Pohjois-Afrikka. Lisäksi 
Japaniin viedään erikoismi-
toitettua millimetrin tarkkaa 
puutavaraa. Länsimaissa 
käytössä olevat puutava-
radimensiot eivät Japaniin 
kelpaa.

Kuusamossa 41 vuotta 
sitten toimintansa aloittanut 
työllistää Kuusamossa 155 

ja Taivalkoskella 55 työn-
tekijää. Lisäksi konserniin 
kuuluu kyllästämö Oulus-
sa ja konsernin ulkopuo-
lella ryppääseen kuuluu 
osakkuusyhtiö Kuusamon 
Hirsitalot Oy. Kaikki nämä 
merkitsevät sitä, että Pölkky 
Oy on merkittävä puuos-
taja koillismaalla ja koko 
Suomessa. Yhtiön puun-
hankinnasta Pudasjärvellä 
vastaa ostoasiamies Heikki 
Niskasaari. 

teksti ja kuvat
Esko LeipäläPölkky Oy:n järjestämä avointen ovien päivä keräsi runsaasti kiinnostuneita Taivalkosken sahalle.

Härkönen kannustaa irtau-
tumaan liiallisesta varovai-
suudesta metsäkauppojen 
suhteen. Hänen mielestään 
sahatavaran osalta puun 
hintataso on – Minusta nyt 
olisi tärkeää, että piensa-
hojen raaka-aineensaanti 
pyrittäisiin turvaamaa, niin 
että toiminta ei ainakaan sen 
takia tökkis, että ei ole raaka-
ainetta, Härkönen pohtii.
Nykyistä sahapuun hintata-
soa Härkönen pitää kohtuul-
lisena. Pölkky Oy:n avointen 
ovien päivillä viikko sitten 
mukana ollut Härkönen 
tiivistää päivän annin joh-
topäätökseen, että sahate-
ollisuudessa pohjalla on 
käyty, mutta parempaa on 
jo näkyvissä. Hän varoittelee 
myyjiä odottelemasta kovia 
hinnannousuja. – Se on nyt 
juhlan jälkeistä krapulaa. 
Ollaan turhan varovaisia. 
Nyt pitäisi ruveta tekemään 
töitä entistä lujemmin ja 
uskoa siihen työhön, mitä 

tekee. Kyllä se siitä lähtee, 
hän kannustaa. – Ainahan 
se olisi mukava, jos enempi 
saisi, mutta pitää olla realisti 
ja katsoa, mitä sahat lop-

putuotteelta hintaa saavat. 
Sieltä se puunmaksukyky 
peilautuu, hän laskeskelee.

Valtion tuet 
hyödynnettävä
Härkösen mukaan puukaup-
pa on viimeisen runsaan 
kuukauden aikana vilkas-
tunut. Hän muistuttaa, että 
vielä ennen vuodenvaihdet-
ta ehtii hyödyntämään myös 
veroedun, jolla valtio pyrkii 
vauhdittamaan puukaup-
poja. Myyntiverohuojennus 
pysyy vielä runsaan parin 

vetämään, olisi, mitä tarjota. 
Pitää tehdä omaa työtä ja 
vierasta työtä, että saadaan 
metsien kasvu nousemaan. 
Kyllä se siitä sitten tasottuu, 
Härkönen yllyttää. 
Valtion Kemera-rahaa on 
ollut jaossa ja sitä on riittänyt 

metsien kunnostustöiden tu-
kemiseen, taimikonhoitoon 
ja nuoren metsän hoitoon. 
Samoin metsäteitä tarvitaan 
lisää.  – Asiat reilaan ja tuet 
kotiin! 

Esko Leipälä

KEMERA 
Kestävän metsätalouden rahoitustuki
• Kestävän metsätalouden rahoitustuki
• Metsäkeskus myöntää
• Suunnitteluun, metsänuudistamiseen, nuoren 
metsän hoitoon, taimikonhoitoon, harvennukseen, 
energiapuun korjuuseen, pystykarsintaan, kunnos-
tusojitukseen, metsätien tekemiseen ja perusparan-
nukseen, lannoitukseen, juurikäävän torjuntaan, 
ympäristötukeen ja metsäluonnonhoitoon

Kemera yksityisteille
• Uusien teiden rakentaminen
• Tiellä voitava liikennöidä ympärivuotisesti ja yli 
puolet tieyksiköistä oltava metsäliikennettä
• Vanhojen teiden peruskunnostus
• Metsäyksiköitä oltava vähintään 40%
• Kunnossapidosta on huolehdittu aikaisemminkin
• Yli 20 vuotta kulunut rakentamisesta tai edellisestä 
kunnostuksesta
• Tien rakenne jäänyt alimitoitetuksi tai kuljetusolot 
ovat muuttuneet (esim. yhdistelmien kääntöpaikat)
• Tuen määrä 40% - 60 % toteutuneista kustannuksista 
maakunnasta riippuen
• Suunnittelu- ja toimituskustannuksiin ja lausuntoi-
hin 100% avustus alvittomista kustannuksista

LÄHDE: www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/valtion-
avustukset2009.ppt 
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Lokakuun alussa Pudasjär-
ven Yrittäjien naisjäsenet 
jatkoivat kesätauon jälkeen 
verkostoitumista vapaa-ajal-
laan. Tällä kerralla kokoon-
nuttiin Painopalvelu Puu-
rusessa, jossa tutustuttiin 
laadukkaisiin Green House-
muotivaatteisiin hauskan 

illanvieton ohella.
Pudasjärven Yrittäjä-

yhdistyksen sihteeri Pirjo 
Haapala kertoi yhdistyksen 
terveiset ja yhdessä suun-
niteltiin tulevan vuoden 
toimintaa. Teatteriretket 
ruokailuineen ja keväinen 
virkistyspäivä ulkoilmassa 

saivat kannatusta. Haapa-
lan mukaan yhdistys ottaa 
mielellään jäseniltä vastaan 
lisää uusia toimintavinkkejä 
ja uudet jäsenet ovat aina 
tervetulleita yhdistykseen.
(ht)

Naisyrittäjillä
yhteistä toimintaa

Eila Puurunen esittelemässä Green-House-muotivaatteita, joita katselee myös 
Sinikka Blomster. Kuva: Pirjo Haapala.

Siilasmajan killan lahjoit-
tama kiertopalkinto saapui 
Pudasjärvelle Iijoen vesistön 
kuntakierroksellaan. Lohi on 
nähtävillä Kaupungintalon 
aulassa seuraavan kuukau-
den ajan, jonka jälkeen se 
”nousee” Taivalkoskelle 
ja sieltä edelleen Kuusa-
moon. Vaelluskalat palaavat 
Iijokeen-hanke kuuluu Iijoen 
ympäristönhoito-ohjelma 

kaupungintalolla
III:n ohjelmaan. Kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila 
toimii molempien ohjaus-
ryhmien puheenjohtajana.

-Siilasmajan Kilta ry halu-
aa tällä ”Vaelluskalojen Puo-
lesta” kiertopalkinnolla kan-
nustaa eri tahoja tekemään 
töitä Suomen vaelluskalojen 
statuksen parantamiseksi, 
kestävän kalastuskulttuurin 
edistämiseksi ja lohijokien 

Iijoen lohi
tilan parantamiseksi ”Vael-
luskalat palaavat Iijokeen” 
on malliesimerkki alueen 
ihmisten ja toimijoiden yh-
teistyöstä suuremman pää-
määrän eteen. Tavoitteena 
on palauttaa Iijoen oma lohi-
kanta takaisin Iijokeen ensin 
ylisiirroin ja sitten rakentaa 
kalatiet voimalaitoksiin, sa-
notaan palkinnon lahjakirjan 
tekstiotteessa. (jj)

Tätä me tarvitsemme - elävää ja toimivaa Iijokea. Kuvassa kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila ja Iijoen kalastusalueen puheenjohtaja Jari Jussila.

Tunnistatko kuvat?
Olen tässä plarannut isäni Urho Lehtomäen vanhaa valokuva-albumia ja 
tuossa yhdessä kuvassa  kuorma-autossa luki Pudasjärvi, ajattelin ehkä  

nuo kuvat ovat sieltä Pudasjärveltä? Tunnistaisikohan teillä kukaan näitä 
kuvia.Isäni oli siis 1930-luvun Lapin rajavartiostossa ja ennenkuin talviso-
ta alkoi tuli hän kotiseudulleen tänne Huittisiin. Ja lähti täältä sitten oman 

pitäjän poikien kanssa sotaan. Mutta nämä kuvat ovat siltä ajalta kun 
hän palveli Lapin rajavartiossa. Harmi kun en aikanaan häneltä kysynyt ja 

merkannut albumiin mitä kuvissa on. Lieneekö Pudasjärvellä ollut 30-lu-
vulla Lapin  rajavartioston laitoksen toimintaa? Olisin erittäin kiitollinen 

josko näille kuville löytyisi teiltä selitystä.

Terveisin Irja-Liisa Marku
osoitteeni on irjaliisa.marku@pp.inet.fi

(Julkaisemme lisää kuvia seuraavissa lehdissä)
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Kauppakassipalvelu
alkanut
Myymäläautoliikenne on päättynyt monilla sivukylillä 
toukokuussa 2009. Tämä aiheuttaa ongelmia päivittäista-
varoiden hankinnassa sivukylillä asuvalle vanhusväestölle. 
Kyläkaupat voisivat toimittaa vanhusasiakkaille ruoka- ja 
päivittäistavaroita kotiinkuljetuksena. 

Kauppayrittäjien, kehittämisjohtajan ja vanhuspalve-
lujohtajan kesken on keväällä käyty neuvotteluja päivit-
täistavaroiden kotiinkuljetuspalvelusta ja yrittäjät toivovat 
kaupungin osallistuvan sivukylien kotiinkuljetuspalvelun 
tukemiseen. Sivukylillä kauppayrittäjälle muodostuu mat-
koista johtuen lisäkustannuksia kotiinkuljetuspalvelusta. 
Palvelun hinta on tällä hetkellä 5 € / kotiikuljetuskerta. 

Myymäläautopalvelujen loputtua sivukylillä vanhusten 
kotona-asumisen ja toimeentulemisen turvaamiseksi ruoka- 
ja päivittäistavaroiden saamisella on ratkaiseva merkitys. 

Kaupunginhallitus on päättänyt 21.9. otettavaksi kaup-
pakassipalveluseteli käyttöön kuluvan vuoden loppuun 
saakka niille sivukylien vanhuksille, joilla ei ole mitenkään 
muuten kauppapalveluja saatavissa. Kokeiluaikana kaup-
pakassapalveluseteliä myönnetään yksi kerta viikossa, ja 
setelin arvo on 5 euroa kuljetuskerta.(rr)

Itella jatkaa
aterioiden kuljetusta
Pudasjärven kaupunki ja Itella Oyj ovat sopineet 

kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelusta haja-
asutusalueilleajalla 1.10.2008 - 30.9.2009 postin 

perusjakelun mukana. 
Terveyskeskuksen keittiön 
valmistamat kylmäateriat on 
kuljetettu asiakkaille perus-
jakelun kuljetusaikataulun 
mukaisesti kolme kertaa 
viikossa maanantaina, kes-
kiviikkona ja perjantaina. 
Asiakaskohtaisesti voidaan 
enimmillään kuljettaa kol-
me ateriaa. Palvelun aloi-
tusvaiheessa tiedossa oli 
kahdeksan mahdollista asia-
kasta, tällä hetkellä palvelun 
käyttäjiä on kolmisenkym-
mentä. 

Ateriapalveluiden kulje-
tussopimuksen jatkosta on 
käyty neuvottelu 26.8.2009 
Itella Oyj:n ja kaupungin 
välillä. Kuljetuspalvelun 
todettiin toimivan hyvin ja 
sen piiriin voidaan edelleen 

ottaa lisää asiakkaita. 
Perusjakelun yhteyteen 

rakennettu ateriapalvelui-
den kuljetus tukee toimivan 
kuljetusverkoston säilymistä 
haja-asutusalueella ja vastaa 
perusturvalautakunnan aset-
tamiin vanhuspalveluiden 
kehittämistavoitteisiin. Ko-
tiinkuljetetun ateriapalvelun 
järjestämisellä sivukylille 
edistetään kaupungin asuk-
kaiden yhdenvertaisuut-
ta palvelujen saatavuuden 
suhteen ja tuetaan asiakkaan 
kotona pärjäämistä.

Perusturvalautakunta 
päätti hyväksyä ateriapalve-
luiden kuljetussopimuksen 
haja-asutusalueille Itella 
Oyj:n kanssa 1.10.2009 alka-
en toistaiseksi.(rr)

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja on käyttänyt otto-
oikeuttaan viranhaltijapäätökseen, jolla sosionomi Petra 
Lasanen on valittu ohjaajan sijaisuuteen työ- ja päivätoimin-
taan ajalle 10.8.2009-25.3.2010. Otto-oikeuden käyttäminen 
merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia 
siirtyy kokonaisuudessaan lautakunnan käsiteltäväksi.

Perusturvajohtaja ehdotuksesta perusturvalautakunta 
päätti 21.9. pysyttää voimassa viranhaltijapäätöksen, jolla 
työ- ja päivätoiminnan ohjaajan sjaisuuteen on valittu 
sosionomi Petra Lasanen, koska hänellä on tehtävään 
vaadittu kelpoisuus eikä vaalin muuttamiselle ole laillista 
perustetta. (rr)

Petra Lasanen
valittiin sijaisuuteen

Kaupunginhallituksen
päätöksiä

Tavoitteena on nostaa uu-
siutuva energian osuutta 
20 prosenttiin koko EU:n 
energiankäytöstä vuoteen 
2020 mennessä. Suomen 
velvoite on nostaa uusiu-
tuvan energian osuutta 28 
prosentista 38 prosenttiin. 
Energiatehokkuusasiassa 
EU:n energiapalveludirek-
tiivi asettaa 9 prosentin 
energiansäästötavoitteen 
kaudelle 2008-2016.

Suomi on osana EU:ta 
sitoutunut vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 
ilmastonmuutoksen tor-
jumiseksi. Kansainvälisen 
yhteistyön pohjana toimivat 
YK:n ilmastosopimus sekä 
Kioton pöytäkirja. Suomes-
sa on marraskuussa 2008 
hyväksytty uusi ilmasto- ja 
energiastrategia, jossa esi-
tetään poliittiset toimenpi-
teet, joilla kansainvälisiin 
tavoitteisiin päästään. Tällä 
hetkellä tavoitteita toteu-
tetaan käytännössä muun 
muassa vapaaehtoisilla ener-
giatehokkuussopimuksilla 
ja energiakatselmuksilla, 
joihin valtion tukipolitiikka 
kannustaa.

Pudasjärven kaupunki 
ottaa osaa ilmastotalkoisiin 
liittymällä energiatehok-
kuussopimukseen. Sopimuk-
sessa Pudasjärven kaupunki 
sitoutuu toimenpiteisiin, 
joilla se pyrkii parantamaan 
omien toimintojensa ener-
giatehokkuutta yhdeksän 
prosenttia vuoteen 2005 
verrattuna kaudella 2008-
2016. Tavoitteeseen päästään 
muun muassa parantamalla 
kiinteistöjen energiatehok-
kuutta, tekemällä energia-
tehokkaita hankintoja sekä 
tiedottamalla ja koulutta-
malla, totesi Pudasjärven 
kaupungin tekninen johtaja 
Ritva Kinnula.

Pudasjärven kaupunki edistää
uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta

EU:n kasvihuonepäästöjen vähentämisen 
kokonaistavoite on 20 % vuodesta 1990 

verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Suomen 
velvoitteena on pitää kasvihuonekaasupäästöt 
enintään vuoden 1990 tasolla kaudella 2008-

2012. 
Pudasjärvi 
edistyksellisesti 
kuntien kärjessä
Pudasjärvellä on lisäksi läh-
detty toteuttamaan uusiu-
tuvan energian kuntakat-
selmusta yhdessä Elomatic 
Oy:n kanssa. Elomatic on 
koko Suomen alueella ja 
kansainvälisillä markki-
noilla toimiva suunnittelu 
ja konsulttitoimisto. Pohjois-
Pohjanmaan TE-keskus on 
myöntänyt avustusta 17 500 
euroa maksavan hankkeen 
toteutukseen 60 % eli 10 500 
euroa. 

Erikoissuunnittelijat Terhi Harjulehto, Simo Simpura ja Kirsi Sivonen Elomatic 
Oy:stä toteuttavat Pudasjärven kaupungin uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. 
Kuntakatselmuksen tekeminen on aluksi tietojen kokoamista ja ihmisten kanssa 
keskustelemista. Kerätyt tiedot analysoidaan ja sitä kautta löydetään kohteet, joissa 
uusiutuvan energian lisääminen on kannattavaa, kertovat katselmoijat.

Ritva Kinnula kertoo, 
että Pudasjärvelle tehdään 
uusiutuvan energian kun-
takatselmus. Siinä etsitään 
kaupungin alueelta kohteita, 
joissa uusiutuvan energian 
tuotantoa tai hyödyntämistä 
voidaan lisätä taloudellises-
ti. Katselmoinnissa tarkas-
tellaan kunnan omistamien 
kohteiden lisäksi yritysten 
tai yhteisöjen kohteita ja 
ideoita käyttö- sekä tuotan-
tomahdollisuuksista toivo-
taan myös kaupunkilaisilta. 
Tarkasteluissa selvitetään 
uusiutuvan energian käy-
tön vaatimat investoinnit, 

säästöt sekä investoinnin 
takaisinmaksuaika. Katsel-
mointi on lähtenyt käyntiin 
lokakuun alussa ja se on 
tarkoitus saada valmiik-
si tämän vuoden loppuun 
mennessä.

-Uusiutuvan energian 
kuntakatselmuksia on tehty 
Suomessa vielä suhteel-
lisen vähän ja Pudasjärvi 
onkin edistyksellisesti kun-
tien kärjessä, kertoo erikois-
suunnittelija Kirsi Sivonen 
Elomatic:stä. 

Hänen mukaansa ilmas-
tonmuutoksen tärkeitä tor-
juntakeinoja ovat energiate-
hokkuuden parantaminen 
ja uusiutuvan energian li-
sääminen. Toimilla on myös 
taloudellisia vaikutuksia, ja 
kustannussäästöjen lisäksi 
toimenpiteet edistävät työl-
lisyyttä, toteaa Sivonen.

Heimo Turunen

Tupakointikielto astuu voi-
maan ensi vuoden alusta. 
Kaupunginhallitus päätti 
19.10. yhtyä äänestyksen 
jälkeen henkilöstötoimikun-
nan ehdotukseen ja kieltää 
tupakoinnin työaikana.

Henkilöstösihteerin työ-
tehtävien vähetessä olennai-
sesti sosiaali- ja terveystoi-
men yhteistoiminta-alueen 
alkamisen jälkeen on keskus-

Tupakointi kielletään työaikana
Kaupungille on tullut kaupunkilaisen aloite 
kieltää henkilöstön tupakointi työaikana. 

Henkilöstötoimikunta on 16.9.2009 päättänyt 
esittää kaupunginhallitukselle, että Pudasjärven 

kaupungin henkilöstön tupakointi kielletään 
työaikana. Siirtymäaika olisi 31.12.2009 saakka. 

teltu hallinto- ja talousjohta-
jan sekä henkilöstösihteerin 
viran tehtävien uudelleen 
jakamisesta. Virkajärjeste-
lyyn liittyy uuden talous- ja 
henkilöstöpäällikön viran 
perustaminen sekä henkilös-
tösihteerin ja talousjohtajan 
viran lakkauttaminen. Hal-
linto- ja talousjohtajan virka 
on perustettu 19.5.2009 ja 
kyseiseen virkaan valtuusto 

on valinnut Jouko Ojalan. 
Kaupunginhallitus päätti 

siirtää marraskuun alussa 
henkilöstösihteeri Seija Tur-
peisen talous- ja henkilöstö-
päällikön virkaan ja samalla 
lakkautuu henkilöstösihtee-
rin virka. Talousjohtajan vir-
ka lakkautetaan 31.12.2009 
lukien.

Kurenalan yleiskaavan 
muuttamista koskeva ehdo-
tus on pidetty maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen mu-
kaisesti julkisesti nähtävänä. 
Kaavaehdotuksesta antoivat 
useat tahot lausuntonsa ja 
muistutuksensa. Tiehallinto 
esitti lausunnossaan kevytlii-
kenteen yhteystarvemerkin-
tää Rissasesta Kellokankaal-
le ja Iijoki-varteen Jongun- ja 
Parkkilantielle. Muistutuk-
sista usea koski rakenta-

misoikeutta ranta-alueelle. 
Myös aluevarausmerkinnät 
Kurenalla aiheuttivat muis-
tutuksia. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä lausunnois-
ta ja muistutuksista annetut 
vastineet kaavan laatijan 
esittämässä muodossa sekä 
tehdä vastineissa esitetyt 
korjaukset yleiskaavaehdo-
tukseen. Myös ryhdytään 
toimiin mahdollisen ranta-
osayleiskaavan laatimiseksi 
keskeisille vesistöalueille 
ja maankäytön tehostami-
seksi. Osa lausunnoissa ja 
muistutuksissa esitetyistä 
muutoksista aiheuttavat 
hyväksyttäessä kaavaehdo-
tukseen sellaisia olennai-
sia muutoksia, joiden takia 
kaavaehdotus on asetettava 
uudelleen nähtäville. (rr)
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Nivelreumaa sairastavien 
työ- ja toimintakykyä sekä 
ajatuksia reumahoidon ti-
lanteesta kartoittaneen tut-
kimuksen mukaan vain 57 
prosenttia vastanneista oli 
kuullut biologisista lääke-
hoidoista reumasairauksien 
hoidossa. Ainoastaan joka 
kymmenes nivelreumaa 
sairastavista koki, että nivel-
reumapotilas saa Suomessa 
parhaan mahdollisen lää-
kehoidon. Ainoastaan joka 
neljäs uskoi, ettei asuinpaik-
kakunta vaikuta nivelreu-
man lääkehoidon valintaan. 
Kyselyyn vastasi tämän vuo-
den tammikuussa lähes 2000 
Suomen Reumaliitto Ry:n 
jäsentä, joista nivelreumaa 
sairastavia on noin 800. 

Viime viikolla vietetyn 
Maailman reumapäivän 
teemana oli työ ja reuma-
sairaudet. Suomen valta-
kunnallisen reumaviikon 
alkajaisiksi eduskunnan 
kansalaisinfo käsitteli nivel-
reuman hoidon tilannetta. 
Lääkehoidon kehittymisen 
myötä on saatu uutta toivoa 
nivelreumapotilaiden elä-
mänlaadun parantamiseen 
ja työelämässä jaksamiseen. 

Biologiset hoidot vieraita reumaatikoille
Reumaviikko avattiin eduskunnassa 

viime viikon maanantaina. Nivelreuma on 
autoimmuunisairaus, jossa elimistö hyökkää 
omia solujaan vastaan. Nivelreuman syytä ei 
tunneta eikä sitä voida parantaa. Nivelreuma 

rajoittaa toimintakykyä ja voi johtaa myös 
ennenaikaiseen kuolemaan. 

Tämä on merkittävä edistys-
askel, sillä juuri julkaistun 
tutkimuksen mukaan tuki- ja 
liikuntaelimistön sairaudet, 
kuten nivelreuma, aiheutta-
vat lähes puolet Euroopan 
unionin alueen työstä pois-
saoloista.

Ennen nykyaikaisia hoi-
toja nivelreuma johti usein 
merkittävään toiminta- ja lii-
kuntakyvyn rajoittumiseen 
sekä varhaiseen työkyvyttö-
myyseläkkeeseen. Suomes-
sa tehdyssä tutkimuksessa 
havaittiin, että riittämättö-

män hoitovasteen saavista 
potilaista jopa puolet oli 
työkyvyttömyyseläkkeellä 
niinkin varhain kuin alle 
kahdessa vuodessa taudin 
toteamisesta. Yhteiskun-
nalle tämä merkitsee kym-
menien tuhansien eurojen 
kustannuksia vuositasolla 
potilasta kohden. Estämällä 
nivelreuman eteneminen 
heti varhaisessa vaiheessa 
yhteiskunnan rahoja voi-
daan jopa säästää. 

Kolmasosa jää pois 
työelämästä 
Suomessa on noin 40 000 
nivelreumapotilasta ja joka 
vuosi noin 1800 aikuista 
sairastuu nivelreumaan. 
Jopa kolmasosa sairastavista 
on sairautensa vuoksi pois 
työelämästä kokonaan tai 
osa-aikaisesti. Nivelreuman 
hoidon ensisijainen tavoite 

Reumaatikot tarvitsevat erilaisia apuvälineitä selvitäkseen arkipäivän askareistaan.  

on täysi oireettomuus eli 
remissio. Tällä hetkellä vain 
alle puolet sairastuneista voi 
elää oireetonta elämää perin-
teisten reumalääkkeiden ja 
kuntoutuksen turvin. Sairau-
den parempi ymmärtäminen 
ja biologiset lääkehoidot 
ovatkin tuoneet uutta toivoa 
etenkin niille potilaille, jotka 
eivät saa apua perinteisistä 
reumalääkkeistä. 

Nivelreuman lääkehoidon 
määräytymiseen vaikuttavat 
syyt ovat kuitenkin herättä-
neet keskustelua. Suomessa 
nivelreumaa sairastavan 
potilaan lääkkeen valintaan 
vaikuttaa lääketieteellisten 
syiden lisäksi lääkehoidon 
rahoitusjärjestelmä. Kustan-
nukset jakautuvat valtion ja 
kuntien kesken, mikä vai-
kuttaa hoitokäytäntöihin.

Rauni Räisänen

Nivelreumaan liittyviä reumakyhmyjä sormien ojenta-
japuolella. Kuva: Markku Kauppi.

Nivelreuma on pitkäaikainen (krooninen) nivelten 
sairaus, jota sairastaa melkein yksi sadasta yli 16-
vuotiaasta suomalaisesta. Sairaus on naisilla 2–3 kertaa 
yleisempi kuin miehillä. Tavallisin puhkeamisikä on 60 
vuotta, mutta sairaus voi alkaa missä iässä tahansa.

Nivelreuman aiheuttajaa ei tiedetä, mutta joidenkin 
tekijöiden on todettu lisäävän sen vaaraa. Tupakka on 
nivelreuman riskitekijä miehillä, joilla se aiheuttaa lähes 
nelinkertaisen sairastumisvaaran. Naisilla tupakan yh-
teyttä ei ole todettu. Ravinnolla ei tiedetä olevan merki-
tystä nivelreuman puhkeamisessa. Perinnöllinen alttius 
vaikuttaa nivelreuman syntyyn, nivelreumaatikon 
lähisukulaisella on muihin verrattuna 2–4 -kertainen 
sairastumisriski.

Nivelreumassa tulehdussolut ja niiden erittämät 
aineet vahingoittavat nivelkalvoa. Syytä tapahtuman 
käynnistymiseen ei tiedetä. Yksi mahdollisuus on, että 
nivelkalvolla on bakteerien tai virusten aineosia, jotka 
käynnistävät reaktion, mutta tästä ei ole vedenpitäviä 
todisteita.

Nivelreuma alkaa yleensä hiipien. Ensioireena on 
usein päkiöiden kävelyarkuus ja sorminivelten särky 
ja turvotus, mutta myös isommat nivelet, kuten polvet 
tai kyynärpää, voivat sairastua ensimmäisinä. Nivel-
reumalle ominaista on oireiden symmetrisyys eli mo-
lempien käsien jalkojen nivelet sairastuvat suunnilleen 
samaan aikaan.

Lähde: http://www.terveyskirjasto.fi

Läänin työpajapäivät pi-
dettiin Syötekeskuksessa 
5-6.10.2009. Työpajapäivät 
järjestetään vuosittain Oulun 
lääninhallituksen toimesta ja 
tänä vuonna pitopaikkana oli 
vuorossa Pudasjärvi. Läänin 
työpajapäivien tarkoitukse-
na on levittää ajankohtaista 

Työpajapäivät
Syötekeskuksessa

Kuvassa edessä vas. Oulun lääninhallituksen suunnit-
telija Kirsi-Marja Stewart ja läänin nuorisotoimentarkas-
taja Tuula Lehmusvuori.

ja uusinta tietoa työpajojen 
henkilöstölle. Samalla on 
hyvä tilaisuus henkilöstöllä 
verkostoitua ja luoda uusia 
tuttavuuksia muiden pajojen 
työntekijöiden kanssa. Kuu-
lijoita paikalle oli kertynyt 
noin 80 henkeä läänin eri 
kunnista. 

Tämän vuoden Reilun kau-
pan viikkojen päätapahtuma 
on Reilun kaupan maaottelu, 
johon osallistuvat Suomi, 
Ruotsi, Norja ja Tanska. 
Maaotteluissa kilpaillaan 
siitä, mikä maista saa in-
nostettua eniten osallistujia 
ottelupäivän aikana tiistaina 
20.10. järjestettäviin reiluihin 
taukoihin. 

Syötteen luontokeskus 
osallistuu maaotteluun ja 
haastaa myös kaikki muut 
alueen kahvitauot kilvoitte-

Reilun kaupan kahvia luontokeskuksessa
Syötteen luontokeskuksessa voi nauttia 

hyvällä mielellä reilun kaupan kahvia, teetä 
ja kaakaota reilun kaupan viikoilla 43 ja 44. 
Kahvitauon mahdollistavat lukuisat viljelijät 

ympäri maailmaa, mutta heidän työstään saama 
korvaus ei ehkä kahvittelijankaan mielestä ole 

kovin reilu. 
lemaan reiluudellaan. ”Meil-
lä suomalaisilla on aina halu 
voittaa Ruotsi ja yhtenä 
eniten kahvia lipittävistä 
kansoista, tulisi meidän nyt 

osoittaa, että osaamme juoda 
myös reilusti. Tämähän käy 
alkulämmittelystä tulevia 
Olympialaisia ajatellen”, 
julistaa luontokeskuksen 

luonto-opas Tuomas Uola. 
Tuomas laskee juovansa 
kahvia ainakin viisi kuppia 
päivässä ja ”jos jokainen 
meistä juo sen verran näitä 
kuumia juomia, ei ole sa-
mantekevää mitä kuppiinsa 
kaataa”. Reiluilla tuotteilla 

voi pienellä vaivalla auttaa 
kehitysmaiden perhetuot-
tajia, jotta he voisivat vai-
kuttaa työnsä kautta omaan 
hyvinvointiin ja elinympä-
ristöönsä.

Reilun kaupan viikkojen 
aikana on tarkoitus saada 
ajatuksia liikkeelle ja aja-
tukset muuttumaan toimin-
naksi. Samalla jokainen voi 
tehdä itselleen ja luonnolle 
hyvää suosimalla reilun 
kaupan tuotteita, koska nii-

den tuotannossa noudate-
taan tiukkoja ympäristökri-
teereitä. Suosimalla reilun 
kaupan tuotteita voit estää 
monien haitallisten kemi-
kaalien pääsyn ympäristöön 
ja kuppiisi. Reilun kaupan 
viikkoa vietetään Syötteen 
luontokeskuksessa 19.10.–1
.11.2009.Luontokeskus on 
avoinna päivittäin klo 10 – 
17 (26.10. alkaen klo 10–16). 
Tervetuloa!

Saara Airaksinen
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Alkulämmittelyjen jälkeen 
päästiin itse varsinaiseen 
“asiaan”. Kun oli lämmitelty 
tarpeeksi otettiin apuväli-
neiksi tällä kertaa “au-
rinkoiset”, toiselta nimeltä 
“hymyhuulet”. “Lötköpöt-
kyt” todettiin liian paljon 
tilaa vieviksi, kun porukkaa 
oli altaan täydeltä. Sampo 
otti valokuvia ja naurua ja 
pärskettä riitti. Lopuksi ve-
nyteltiin jäsenenistä kireydet 
pois ja kiitokset ja aplodit 
Sampolle olivat ansaitut. 
Hän saa porukat hyvälle 
tuulelle ja kommunikointi ja 
huulen heitto puolin ja toisin 
kuuluu aina asiaan. Vieraat 
totesivat jumpan jälkeen, 
että olipa hyvä vetäjä kun ei 
antanut käskyjä kuin sotilail-
le vaan lupsakkaasti ohjaili 
liikkeestä toiseen hymyssä 

Kiimingin eläkeläisiä vierailulla Puikkarissa
(sekä muutakin  vuosien varrella koettua vesijumpatessa)

Pudasjärven Eläkeläisten ry:n 
vesijumppatapahtumaan 29.9. 

saapui iloinen porukka eläkeläisiä 
naapurikunnasta Kiimingistä. 

Vierailusta oltiin sovittu aikaisemmin 
alkuviikosta. Aikamoinen porina 

kävi ja kuului jo ennen varsinaista 
jumppaa. Sampo otti vieraat ja omat 

uskolliset Puikkarin käyttäjät iloisena 
vastaan toivottaen tervetulleiksi!  

suin. 
Yhteisenä toteamuksena 

oli ja aina vesijumpan jäl-
keen on hyvä olotila sekä 
fyysisesti että mielellisesti. 
Jumpan jälkeen kokoonnut-
tiin kokoustiloihin kahvitte-
lemaan ja laulamaan, nau-
ramaan, porisemaan kuka 
mitenkin tahtoi. Vastakut- 
su esitettiin Kiiminkiin ja 
luonnonkauneisiin Koitelin 
kosken kaillioille. Nyt odo-
tetaan kevättä ja tarkempaan 
ajankohtaa luontoretken 
toteuttamiseen.

Kiiminkiläiset toivoteltiin 
uimaan ja vesijumppaamaan 
Pudasjärvelle mainioon vir-
kistysuimalaamme Puik-
kariin useammin ja aina 
ohikuljettaessa.

Toivottavaa olisi, että 
yhä useampi pudasjärvinen 

tulisi tutustumaan laitok-
seen. Uimataitokaan ei ole 
välttämätön, siellä kun voi 
harrastaa paljon muutakin 
kuin uintia, mm “vesikäve-
lyä” (vyöt talon puolesta), 
vesijumppaa, hieroa itseään 
puolelta ja toiselta. Lisäksi 
saunanlauteilla voi parantaa 
maailmaa oikein isolla po-
rukalla ja monitoimialtaalla 
jatkaa seurustelua. Sosiaalis-
ta kanssa käymistä mitä par-
hainta.    
Nähdäänkö PUIKKARISSA ? 
Porukalla Puikkarin käyttö-
astetta nostamaan!

Pirkko Raitamaa
Pudasjärven Eläkeläisistä

Joka tiistai-ilta kokoontuu 
Asmuntissa pieni kansa-
laisopiston ryhmä naisia 
viettämään iltaa joogan mer-
keissä. Iloinen puheensorina 
ja nauru täyttävät iltasella 
Tauriaisen talon, joka toimii 
harjoittelupaikkana tänä 
lukuvuotena. Hyvin pian 
ryhmä kuitenkin rauhoittuu 
kuuntelemaan ohjeita ja sy-
ventyy harjoituksiin Annika 
Heikkisen johdattelemana.

Jooga 

Alkulämmittelyjen jälkeen otettiin apuvälineiksi  “aurinkoiset”, toiselta nimeltä “hymyhuulet”.

Ryhmäläiset keskittyvät Aurinkohengitys –liikkeeseen.   

Joogaryhmäläisiä tekemässä Marychasana -harjoitusta.

Naurua ja pärskettä riitti Kiimingin eläkeläisten vierailulla Puikkarissa. Yhteisenä 
toteamuksena oli ja aina vesijumpan jälkeen on hyvä olotila sekä fyysisesti että 
mielellisesti. Uimataitokaan ei ole välttämätön, siellä kun voi harrastaa paljon muu-
takin kuin uintia, mm “vesikävelyä”

- monipuolinen mielenrauhoittaja

Joogaa on harrastettu 
Asmuntissa jo lähemmäs 15 
vuoden ajan. Joogasalina on 
toiminut niin Yli-Siuruan 
ala-asteen liikuntasali, As-
muntin koulun ala-asteen 
liikuntasali kuin nyt yhden 
joogaryhmäläisen kodin 
yläkerran huone. Joogan-
ohjaajana on tämän vuoden 
2009 kevääseen asti ollut 
pääasiassa Paula Timonen. 
Viime vuoden 2008 syksyllä 

ohjaustoimintaan lähti osa-
aikaisesti mukaan myös 
Annika Heikkinen, joka 
ohjaa nyt Asmuntin ryhmää 
täysipainoisesti.

Ryhmän ikähaitari on 
laaja, vanhin joogaaja on 
70 –vuotias ja nuorin on 
itse ohjaaja, joka on päälle 
parikymppinen. Moni ryh-
mäläisistä on ollut joogas-
sa mukana jo alkuajoista 
lähtien ja innostusta riittää 

edelleen. Uusiakin kasvoja 
on vuosien varrella tullut 
mukaan. Kun ryhmäläisiltä 
kysyy, mitä jooga heille an-
taa, tulee useita positiivisia 
asioita heti esille. Moni pitää 
hathajoogaa lempeänä ja 
silti tehokkaana venyttely-
muotona. Liikkeet auttavat 
niin selän, niskan kuin har-
tiaseudunkin ongelmiin. 
Hengitysharjoitukset ovat 
helpottaneet joogaajilla ast-
maa ja syventäneet yöunta. 
Joogan harjoittaminen on 

auttanut myös normaalissa 
elämässä niin, että jännittä-
minen ja turha kiirehtiminen 
ovat vähentyneet ja kuunte-
lemisen taito on lisääntynyt. 
Myös keskittymiskyky ja 
tasapaino ovat saaneet har-
joitusta liikkeissä. Jooga lisää 
mielen virkeyttä ja yleistä 
jaksamista. 

Ryhmän naiset ovatkin 
erittäin tyytyväisiä, että 
saavat kokea tämän ”ihme-
lääkkeen” vaikutukset joka 
viikko ja toivovat, että sen 

harrastaminen on mahdol-
lista myös jatkossa. Joogaa 
voi toki harrastaa yksin 
kotonakin, mutta pienellä 
kylällä on mukava nähdä 
myös naapureita ja vaihtaa 
kuulumiset harrastuksen 
ohella. Jooga antaa tasapuo-
lisesti niin eri-ikäiselle kuin 
erinäköisellekin ihmiselle. 
Vanhin ryhmäläisistä kuvaa-
kin joogan harjoittamisen 
jälkeistä oloa osuvasti: -Se 
on kuin vanha Zetor lähtisi 
käyntiin. (ah)
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PUDASTORI

Pudastorilla voi  yksityiset 
henkilöt ilmoittaa ilmaiseksi. 
Teksti on toimitettava säh-
köpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi, faksilla: 08-334 167 tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Toritie 2, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 
195 1732) soitetuista maksu 
on 15 euroa +alv (18,30 e). 
Tai jos haluat ilmoitukseeen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa 
+alv (18,30 e).
Muistathan ilmoittaa myös ni-
mesi toimitukselle (ei julkaista).

Myytävänä

Henkilökohtaista

Lemmikkieläimiä

Ilmoita Pudastorilla
ilmaiseksi!

LIIKEHAKEMISTO

Hautakivet

Taksipalvelut

Polttopuita Kuljetus- ja muutto-
palvelut

Pankki- ja lakipalvelut

Pesulapalvelut

Yrittäjä, olisiko tässä
liikehakemistoilmoituksesi?

PUDASJÄRVI -lehti joka viikko - joka kotiin Pudasjärvellä!

Pudasjärven keskustassa 
liiketontti 2400m2 ja liike-
huoneisto 800m2. Kaupun-
gintaloa vastapäätä Varsitie 
6. Tiedustelut, 044-599 4620

Anja vaalii kotivoin valmistusta
Kotivoin valmistaminen oli vielä 1950-luvulla aika monessa talossa tuiki tavallista. 

Kotimeijeri Milka oli ennen aikaan talouksien kallein konehankinta. Milkan laulu kaikui 
niin aamuin kuin illoin joko maatalojen maitokamarissa tai keittiössä.   

Anja Karvoselta sujuu maidon halkaiseminen Milkalla.  
Johanneksen tehtävänä on huolehtia, että Milkan laulu 
ei pääse katkeamaan.

Ennen aikaan voinkir-
nuaminen oli taloissa mel-
kein juhlapäivä. Pystykir-
nun käyttäminen sujuu 
Anjalla rutiinilla.

Haen kirjeenvaihtokave-
ria itselle. Miehet ikä 46-48 
–vuotta. Ulkonäkö ei ole 
tärkeä, kunhan on luotetta-
va, rehellinen ja uskollinen. 
Olen yksinäinen nainen. P.S. 
Tositarkoituksella. Sirpa 
Siuruainen, Jukolantie 4 B 
as 5, 93100 Pudasjärvi. Puh. 
044 2513 289.

Annetaan aikuinen, kiltti ja 
rauhallinen saksanpaimen-
koira pitovaikeuksien vuok-
si. Puh. 044 2513 289.

Volvo V70 -98 2,5 TDI-
automatic farmari 7:lle re-
kisteröity. Tiedustelut, 0400-
130334.

Voi pitää ensin pestä ja vasta sitten suolata.

Yksi harvoista kotivoin te-
kijöistä on Anja Karvonen, 
joka syntyi Iinattijärven 
Rengasvaarassa sota-ajan 
jälkeen.  Vaikka kauppo-
jen hyllyt notkuvat meijeri-
voista, Anja vaalii vieläkin 
maidonhalkaisemisen ja 

voinkirnuamisen perinnettä. 
Noin 60 vuotta sitten ostetun 
vanhan Milka-meijerin hän 
sai äidiltään perintönä.

-Koska kotitekoinen voi 
on mahdottoman hyvää,  
Anja vastasi kysymykseeni, 
miksi nähdä nykyaikana 
vaivaa Milkan kanssa.  

Vaikka Anjalla ei ole leh-
miä, silti hän käy lypsyllä 
aina silloin tällöin. Eräästä 
talosta hän käy hakemassa 
lypsylämmintä maitoa, jon-
ka Anja halkaisee miehensä 
Johanneksen valmistamaan 
meijeripenkkiin kiinnitetyllä 
meijerillä.

Anjan entisajan tunnel-
maan tihkuvaan harrastuk-
seen kuuluvat meijerin ääni 
ja tasaisin väliajoin kuuluva 
tiu’un kilkahdus.  Tiuku on 
tavallaan Milkan nopeus-
mittari.

-Jos tiuku ei ehdi kilahtaa, 
silloin tulee pyöritettyä kam-
mesta liian vauhdikkaasti, 
Anja tiesi kertoa.   

Milka halkaisee maidon 
kurriksi ja kermaksi. Mitään 
ei mene hukkaan. Kurrin 
Karvoset käyttävät ruoka-
maitona, joten maitoa hei-
dän ei tarvitse muutamaan 
päivään käydä kaupasta 
ostamassa. 

-Kerman laitan lasipurk-
kiin lämpimään paikkaan 
leivinuunin kupeelle hap-
panemaan pariksi, kolmeksi 
päiväksi. Sen jälkeen kirnu-

an siitä voita, Anja selvitti 
tulossa olevasta kerman 
jatkojalostuspäivästä.

Kirnuamispäivä on 
melkein juhlapäivä
Anja ja Johannes Karvonen 
ovat sitä ikäluokkaa, että 
he muistavat, miten ennen 
aikaan voinkirnuaminen oli 

taloissa melkein juhlapäivä. 
Siltä se ainakin penskois-
ta tuntui, kun taloissa oli 
tarjolla lämmintä rieskaa 
ja vastakirnuttua voita. Pa-
lan painikkeeksi tarjottiin 
kirnuamisen sivutuotteena 
tullutta huitua, jota ei nykyi-
sin ole saatavilla kauppojen 
maitotuotevalikoimassa. 

-Huidun juominen on 
eräänlainen rituaali, joka pi-
tää aina tehdä. Kaiken lisäksi 
se on mahdottoman hyvää, 
joten käytän huidun tark-
kaan, Anja kertoi siemailles-
saan sitä nautinnollisesti.

Pystykirnulla vasta kir-
nuttu keltainen voi joutui 
heti pesuun, kuten vastasyn-
tyneelle on yleensä ruukattu 
tehdä. Sen jälkeen se sai 
niskaansa muutaman teelu-
sikallisen suolaa mututun-

tumalla, kuten Anja ilmaisi 
suolanannostuksen. Lopuksi 
Anja taputteli voin rasiaan ja 
painoi sen sileään pintaan 
ristinmerkin siunaamisen 
merkiksi. 

-Kotitekoinen voi on niin 
hyvää, että leivän päälle 
ei tarvitse laittaa mitään 
muuta, Anja vakuutti ja sai 
kirnuuksestaan kilon verran 
”oekeata voeta”.

Rauni Räisänen

Lue uusin PUDASJÄRVI -lehti netistä www.pudasjarvi-lehti.fi

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

www.koilliskivi.com

puh. 0400-891 974

Poromiehentie 1, Pudasjärvi
1 + 8 henkilöä

invahissi, paarivarustus

TAKSI
Hannu Klemetti

puh. 0400 287 333

Leikkaa talteen

LUMI JA PAKKASET
TULEVAT!

Varaudu talventuloon

MYYTÄVÄNÄ
kuivaa koivuhalkoa

30, 40 JA 50 cm

Edullisesti kuljetuksineen
Ranua-Rovaniemi-Syöte-Pudasjärvi  

alueille

Soita numeroon
0400 -384 485



§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904

Kaisa Teivaanmäki
OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Teuvo Perätalo
varatuomari

Haaraniementie 4-6, 
93400 Taivalkoski

TAIVALKOSKEN 
PESULA

(08) 841 080
040-723 5788
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Raija Puurusen grafi ikkaa
18.9.2009 - 30.10.2009 Pudas-
järven kirjastossa. Näyttely on 
avoinna kirjaston aukioloaikona.
Lumimuutos – Elämää ja 
perinnettä -näyttely
26.9.2009 - 31.12.2009 Syöt-
teen luontokeskuksessa. Näyt-
tely koostuu Mika Niemisen 
valokuvista, Eero Murtomäen 
installaatiosta ja Saija Lehtosen 
luonnonmateriaalitaiteesta.
Näyttely on osa perinteisiin 
pohjaavan suomalaisen yhtei-
sön, Osuuskunta Lumimuu-
toksen työtä. Lumimuutoksen 
päämääränä on rakentaa ja 
ylläpitää tervettä luontosuhdet-
ta käytännön keinoin.
Vilho Outilan ”Elämää 
Iijoella” -näyttely
7.10.- 18.11.2009 Taidehuone 
Pudikissa ma-ke klo 15-20  ja   

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? -palstalla 
tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

la-su klo   14-17. Puureliefejä 
ja pienoisveistoksia. Vilho 
Outila tavattavissa Taidehuone 
Pudikissa keskiviikkona 21.10. 
ja 28.10. klo 18-20.
Ikäihmisten lomapäivä 
20.10.09 klo 11 alkaen Livon 
koululla. Ystäväkammarilaiset 
vierailevat.
Naisten hemmottelupäivä 
24.10. klo 10-14 Syötteen ky-
lätalolla,
Karaoke LEGENDA 2010 
osakilpailu
24.10 klo 21 alkaen Hotelli Iso-
Syöte&Safarilla.
Tanssiorkesteri Crystal 
24.10. Hotelli-Ravintola Kuren-
koskessa.
Lisäaikaa liikunnalle -tapah-
tuma 25.10. klo 13.00 alkaen 
Liepeen pappilassa.
Kirkkomusiikkiviikko 
25.10.2009 - 1.11.2009. Katso 

ohjelma alta.
Lisätiedot Jukka Jaakkola ja 
Keijo Piirainen
etunimi.sukunimi@evl.fi 
040 5519528, 040 5216769
Hannu Jore luennoi 3.11. 
klo 18  Kurenalan koululla.
Yääk, ötökkä -päivä 
7.11.2009 klo 11.00-14.00 
Syötteen luontokeskuksessa.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Isänpäiväkahvit
7.11.2009 klo 12.00 Livon 
Hirvikodalla.
Pelimatka Oulun Kärppien 
kotiotteluun (Kärpät-
HPK) 10.11.2009. Lähtö Tuu-
rituvalta klo 17.00. Tarkemmat 
hintatiedustelut ja varaukset 
viimeistään 7 vrk ennen peliä: 
Marko Koivula 0400 - 771 118 
tai Tuuritupa 0400 36 31 33 
Lisätiedot: marko.koivula(ät)
pudasjarvi.fi 
0400 771 118

Maanpuolustusnaisten ja 
veteraanien kirkkopyhä
15.11.2009 klo 10.00-12.00 
Seurakuntakodilla. Jumalanpal-
velus, jossa lottapukuiset naiset 
keräävät kolehdin ja toimivat 
tekstinlukijoina. Kahvitus, jossa 
”lotat” tarjoilevat, keskustelua 
ja muistelua menneiltä vuosilta.
Kaamoksen kaatajaiset
18.11.2009 klo 18.00 alkaen
Jyrkkäkosken hiekkamontulla.
Tanssit 28.11.2009 klo 21-02 
Möykkälässä. Esiintyjänä Anna-
Liisa Räsänen yhtyeineen.
Itsenäisyyspäivän tanssiai-
set 5.12.2009 Liikuntahallilla.
Itsenäisyyspäivän juhlal-
lisuudet Pudasjärvellä 
6.12.2009 kirkossa ja seura-
kuntakeskuksessa. Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.
Kauneimmat joululaulut 
joulupuurolla 13.12.09 klo 
14 alkaen Livon koululla.

Naisten hemmottelupäivä Syötteellä
Lauantaina, 24.10. 2009 klo 10-14 Syötteen kylätalolla

Hemmottelupalvelut:
· Hieroja Ilpo Piri. Klo 9.00 alkaen. Hinta 35€ / h
· Selvännäkijä Ritva Halmetoja.  Klo 10-19.  Aika 30 min. Hinta 30€
· Jalkahoitaja Sirkka Määttä.  Klo 9-19.  Hoitoaika 1,5h,  Hinta 45€
· Kampaaja Camilla. Klo 10-19.  Hiusten leikkaus 45 min.  Hinta 26€
· Kosmetologi Senja Latvala.  Klo 10-15.  Ripsien, kulmien värjäys.       
  Intialainen päähieronta. 
· Kynsimuotoilija Tarja Pee, Paikalla klo 9 alkaen
· Heaven&Hell:  Tatuoija ja lävistäjä.  Paikalla klo10-19.

Myyjiä:
Urheilutarvikkeet, Kesport Pudasjärvi
Alusasut, Katja Järvenpää
Partylite kynttilät, Tanja Vähäkuopus
Korut, Kulkurin Hopeapuoti
Me&I-lastenvaatteet, Piia Väyrynen
AmWay –kosmetiikkaa, Maire Uusitalo 
Oriflame-kosmetiikkaa

TERVETULOA KAIKKI NAISET!
Kysy lisätietoja ja varaa aika hemmotteluun:
Veera Kiminki 040-715 8785 (klo 15 jälkeen)
veera.kiminki@luukku.com 

Järjestäjä:  Syötteen kyläyhdistys ry
http://www.pudasjarvi.fi/kylat/syotekyla/

Varaa aika 

etukäteen! 
Kahvia ja pientä purtavaa tarjolla.

MLL:n lastenhoitopalvelu klo 10-14.

Su 25.10. 
10.00 Jumalanpalvelus Seurakuntakoti
 Nuorisokuoro
14.00 Konsertti  Kirkko
 Heikki Rainio, laulu Ohjelma 10 €
 Kalevi Kiviniemi, urut 
Ma 26.10.
19.00 Kansalaisopiston oppilaiden  Seurakuntakoti
 konsertti
Ti 27.10.
19.00 Virsi-ilta  Sarakylän kappeli
   Kolehti lähetystyöl-
le  Ke 28.10. 
19.00 Konsertti  Kirkko 
 Niilo Rauhala, lausunta  Kolehti
 Pudasjärven kirkkokuoro 
 Nuorisokuoro

To 29.10.
19.00 Konsertti  Kirkko
 Sinikka Illikainen, panhuilu Ohjelma 5€
 Markku Jaakkola, urut  
 
Pe 30.10.
18.00 Virsi- ja veisukaraoke Seurakuntakoti 
 kahvit
     
La 31.10.  
10.00 Jumalanpalvelus Seurakuntakoti 
10.00 Jumalanpalvelus Sarakylän kappeli
             Sarakylän kappelikuoro
16.00 Lasten pyhäinpäivän hartaus Kirkko
 Lapsikuoro
19.00 Pyhäinpäivän iltakirkko Kirkko
 Kirkkokuoro

Su 1.11.
10.00 Jumalanpalvelus Seurakuntakoti
 Vox Margarit
14.00 Hyväntekeväisyyskonsertti Kirkko 
 Jorma Hynninen, laulu Ohjelma 10 € 
 Esa Ruuttunen, laulu 
 Hannu Niemelä, laulu
 Tapio Tiitu, urut

Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko
25.10. – 1.11.2009

Viikko alkaa tenori Heikki Rainion ja Kalevi Kiviniemen 
yhteiskonsertilla. Pudasjärven kirkon huhtikuussa val-
mistuneet urut pääsevät silloin urkutaiturin soitettavaksi. 
Perinteinen kansalaisopiston oppilaskonsertti on vuorossa 
maanantai-iltana. Virsiä on mahdollista päästä laulamaan 
kahtena eri iltana. Tiistain virsi-ilta on toteutettu perinteisin 
keinoin, perjantaina lauletaan virsiä ja veisuja karaoke-
tyyliin. Keskiviikon kirkkoillassa runoilija, pastori Niilo 
Rauhala tulkitsee runojaan ja kirkkokuoro ja nuorisokuoro 
laulavat. Harvemmin kuultua soitinta edustaa panhuilu, 
jota Sinikka Illikainen soittaa Markku Jaakolan säestyksellä 
torstaina. 

Kirkkomusiikkiviikon päätöskonsertissa on kuultavissa 
suomalaisen laulutaiteen eturivin laulajia, kun oopperalau-
lajat Jorma Hynninen, Esa Ruuttunen ja Hannu Niemelä 
esiintyvät Tapio Tiitun säestyksellä. 

Tenori Heikki Rainio ja urkuri Kalevi Kiviniemi.

7. kirkkomusiikkiviikko

Suunnittelualuetta on kaa-
van laatimisen aikana muu-
tettu siten, että luonnosvai-
heessa mukana ollut Riekin-
kankaan alue Pudasjärven 
pohjoisrannalla on kaava-
ehdotusvaiheessa liitetty 
samaan aikaan erillisenä 
yleiskaavana laadittavana 
olleeseen Törrönkankaan 
yleiskaavaan. Suunnittelu-
alueen laajuus on yhteensä 
2 070 ha.

 Kurenalan yleiskaava on 
osin vanhentunut. Aiemman 
vuonna 1984 hyväksytyn 
kaavan tarkastelujakso ulot-
tui vuoteen 2000. Nyt laadit-
tavan kaavan tarkastelujakso 
yltää vuoteen 2020. Kaavalla 
pyritään edistämään Ku-
renalan maankäyttöä uuden 
kuntastrategian päämäärien 
saavuttamiseksi.Yleiskaava 
toimii maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisesti ohjeena 
laadittaessa ja muutettaessa 
asemakaavoja sekä ryh-
dyttäessä muutoin toimen-
piteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi. Yleiskaava 
ei ole asemakaava-alueella 
voimassa muutoin kun ase-
makaavan muuttamista kos-
kevan suunnittelua ohjaavan 
vaikutuksen osalta.

Yleiskaavalla osoitetaan 
alueen keskeisten maankäyt-

Uusia
liikepaikka-alueita

VT 20 varteen
Pudasjärven rakennuslautakunnalta on 

pyydetty lausuntoa Arkton Suunnitteluryhmä 
Oy/ Harri Lindroosin laatimasta 7.7.2009 

päivätystä Kurenalan yleiskaavaehdotuksesta.
Kaava-alue käsittää Pudasjärven kaupungin 
keskustan Kurenalan sekä siihen rajoittuvia 
haja-asutusalueita Iijokivarressa keskustan 

itäpuolella ja Kivarinjärven etelärannalla. 

tömuotojen ja toimintojen 
järjestelyt ja yhteensovit-
taminen kuten matkailu 
ja muu elinkeinotoiminta, 
loma-asutus, virkistys- ja 
ulkoilutoiminnot, pysyvä 
asutus, suojelualueet, liiken-
ne sekä reitistö. 

Osa osoitetuista uusista 
liikepaikka-alueista VT 20 
varressa pyrkii hyödyn-
tämään nimenomaan tien 
liikennevirtoja. Keskeisessä 
roolissa tulevaisuudessa 
on Varsitien liittymän liike-
paikka, jonka toteutuksella 
pyritään yhdistämään kes-
kustan ja valtatien liikepai-
kat ydinalueella toisiinsa. 
Liiketoimintojen keskeinen 
painopiste säilyy edelleen 
ydinkeskustassa, jossa lii-
ketoimintojen ja palvelujen 
toimintaedellytyksiä edis-
tetään osoittamalla uutta 
asutusta ydinkeskustaan 
asetettujen tavoitteiden mu-
kaisesti. Ratkaisu turvaa 
myös ydinalueen palvelujen 
toimintamahdollisuuksia sa-
malla kun matkailijoiden ja 
kaupunkilaisten palvelujen 
saavutettavuus paranee.

Rakennuslautakunta 
päätti 24.9. lausuntonaan 
ilmoittaa, ettei sillä ole huo-
mauttamista yleiskaavaeh-
dotuksesta.(rr)

Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko järjestetään jo 
seitsemännen kerran. Pudasjärven juhlavuoden 

kunniaksi viikon ohjelmassa ovat mukana maamme 
eturivin esiintyjät. Viikon eri tilaisuuksissa ovat 

mukana myös kaikki seurakunnan kuorot.

Tenori Heikki Rainio aloitti 
yksinlauluopinnot Oulun 
musiikkiopistossa Esko Jur-
velinin oppilaana ja opiskeli 
hänen johdollaan vuosina 
1972–74. Yksinlaulun diplo-
min Heikki Rainio suoritti 
Sibelius-Akatemiassa vuon-
na 1985 opettajanaan prof. 
Matti Lehtinen. Erinomaiset 
kritiikit saaneen ensikon-
sertin 1986 jälkeen hän on 
täydentänyt opintojaan Sak-
sassa ja Itävallassa mm. prof. 
Kurt Equiluzin johdolla. Rai-
nio on keskittynyt urallaan 
passio- ja oratoriotehtäviin ja 
esiintynyt solistina kotimaan 
ympäri maailmaa.

Heikki Rainio työskente-

lee myös kuoronjohtajana. 
Turun NMKY:n kamari-
kuoro Adastra on laulanut 
hänen johdollaan vuodesta 
1988 ja syksyllä 1996 Rainio 
nimitettiin Turun tuomio-
kirkon poikakuoron, Chorus 
Cathedralis Iuniorum, tai-
teelliseksi johtajaksi. 

Heikki Rainio toimii Tu-
run Maarian seurakunnan 
johtavana kanttorina.

Monipuolinen 
urkutaiteilija
Konserttiurkuri Kalevi Kivi-
niemi (s.1958) on aktiivisim-
min maailmalla esiintyviä 
kansainvälisiä urkutaitei-

lijoita. Hänen kansainväli-
nen uransa lähti käyntiin 
1990-luvun alussa Japanissa 
ja Lontoossa pidetyistä kon-
serteista, sittemmin hänen 
uransa on rakentunut pää-
asiassa Saksassa.  Suuren 
yleisön tietoisuuteen Kalevi 
Kiviniemi on tullut noin 
sadan levytyksensä ja ra-
dionauhoitustensa kautta, 
joita hän on tehnyt histori-
allisilla soittimilla ympäri 
maailman. 

Kalevi Kiviniemen taitei-
lijapersoonaa leimaa ennak-
koluuloton laaja-alaisuus. 
Hän on tehnyt yhteistyötä 
laulajien, kuorojen ja orkes-
terien kanssa. Kansainväli-

sen uransa ohella hän on eri-
laisilla yhteistyöhankkeilla 
virkistänyt myös Suomessa 
kotikuntansa Jalasjärven 
musiikkielämää. Tämä kan-
sainvälinen ja paikallisen 
näkökulman yhdistyminen 
sekä yllätykselliset ohjelma-
valinnat aina häikäiseviin 
taiturinumeroihin asti ovat 
Kiviniemen luovuudelle 
ominaisia. Kiviniemen le-
vytysten ja kansainvälisten 
radio-ja televisionauhoitus-
ten musiikillinen kirjo ulot-
tuu gotiikasta nykyaikaan. 
Hän on myös ensimmäisenä 
levyttänyt Jean Sibeliuksen 
koko urkutuotannon sävel-
täjän käsikirjoituksista.

Musiikin monitaiturit - Rainio ja Kiviniemi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti netistä

www.pudasjarvi-lehti.fi

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan tulee osalli-
sille ja kuntalaisille varata tilaisuus mielipiteensä esittämiseen 
kaavaa valmisteltaessa. 
Pudasjärven kaupunki laatii asemakaavan laajennusta Luokka-
vaaran alueella. Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollis-
taa loma-asuntoalueen toteuttaminen.
Asemakaavoitettava alue käsittää kaupungin omistaman maa-
alueen Välihuikosen molemmin puolin sekä osan tilasta 408-
2-61.
Asemakaavaluonnosta koskevat suunnitelmat ja niiden val-
misteluaineisto pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 
26.10.2009 – 9.11.2009 kaupungintalolla kaavoitus- ja mitta-
ustoimistossa. Aineistoon voi tutustua myös kaupungin inter-
net sivuilla www.pudasjarvi.fi
Mielipiteet suunnitelmista on toimitettava kaavoitus- ja mit-
taustoimistoon viimeistään 13.11.2009. Osoite Pudasjärven 
kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjär-
vi, sähköposti kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Asemakaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuuksissa Syötteel-
lä kylätalossa (vanha koulu), os. Särkisuontie 12, 23.10.2009 
klo. 18:00 alkaen sekä 26.10.2009 Kurenalla kaupungintalon 
valtuustosalissa klo. 18:00 alkaen.
Asemakaavasta antaa lisätietoja Pudasjärven kaupungilla 
maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, 0400 389972 ja FCG 
Planeko  Oy:ssä DI Pekka Mäkiniemi, puh. 010 409 6463.

PUDASJÄRVI

Luokkavaaran asemakaavan
laajennus 

Pudasjärvellä  16.10.2009 
Kaupunginhallitus

Järjestävät: 
Pudasjärven kaupungin
perhepalvelut ja koulutoimi, 
LC Leijonat ja Hilimat

Vanhempi rikoskonstaapeli,
kouluttaja, valistaja

HANNU JORE
luennoi:

Tiistaina 3.11.09 klo 18
Kurenalan koululla

Tervetuloa!

» erilaisista päihteistä 
» vanhempien, koulun ja
   julkisen sektorin
   roolista kasvatuksessa, 
» kotiintuloajoista ja 
» hoitoonohjauksesta

vanhemmille ja muille
asiasta kiinnostuneille

VAIHTOAUTOJAMME

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16, Oulu

Ark. 9-17, La 10-14
0400 430 910
0400 680 670
(08) 344134

www.oulunautoporssi.fi 

Hyundai i30 1.6CRDi uusi ajamaton -09 19900 €
VW Passat 2.0TDi 170hv farm.
ilmast.xenon, ym -06 18500 €
Citroen C5 2.0HDi farm -07 14400 €
Honda FR-V 2.0i ilmast. -06 13900 €
Citroen C4 1.6i 5-ov
aj.33tkm ilmast. -06 13900 €
Opel Vectra 2.2i autom.
aj.165tkm ilmast. -03 10900 €
BMW 525d ilmast. -01 8800 €
Audi A4 2.4i farm ilmast. -99 8300 €
VW Golf 1.9TDi farm aj.198tkm -01 7900 €
Opel Vectra 2.2TDi ilmast. -02 7900 €
Volvo S80 2.5TDi ilmast. -01 7300 €
Hyundai Elantra 2.0CRDi
aj.190tkm ilmast. -02 6900 €
Toyota Corolla 1.6 LB VVT-i
aj.150tkm -00 6800 €
Renault Megane 1.9TDi
aj.120tkm ilmast. -00 5900 €
Toyota Yaris 1.4D4D -02 5900 €

Opel Astra 1.8i sport farm ilmast. -01 5700 €
Opel Astra 1.6i aj.180tkm -00 5500 € 
Opel Astra 2.0TDi farm paku -00 4900 €
Daewoo Matiz 1.0i 
aj.130tkm ilmast. -04 4500 €
Ford Mondeo 1.6i -99 4500 €
Mitsubishi Carisma 1.6i ilmast. -99 4500 €
Peugeot 406 2.0i farm
aj.185tkm ilmast. -98 4450 €
Nissan Almera 1.4LX HB aj.150tkm -99 4400 €
Toyota Corolla 1.6 LB ilmast. -98 3900 €
Saab 900 2.0i aj.198tkm  -96 3900 €
Fiat Punto 1.2i aj.144tkm -02 3900 €
Opel Vectra 2.5CDX farm ilmast. -98 3800 €
Seat Cordoba 1.6i aj.168tkm -00 3800 €
Renault Scenic 2.0i ilmast. -98 3650 €
Peugeot 406 1.9TD farm paku -99 3500 €
Citroen Xsara 1.4i -99 3490 €
Renault Megane 1.6i farm ilmast. -00 3300 €
Nissan Almera 1.6GX aj.170tkm -97 2950 € 
Opel Astra 2.0TD -98 2900 €

Seat Toledo 1.6i -98 2850 €
Skoda Felicia 1.3i aj.130tkm farm -00 2550 €
Peugeot 406 1.8i -96 2200 €
Lada 112 1.5i -02 1450 €
VW Transporter 1.9TDi -01 8300 €
Ford Transit 2.5D pitkä
aj.180tkm sis.alv -00 4900 € 
WNissan Vanette 2.3D -99 3500 €

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

Fysioterapeutti
Katja Huurinainen

Puh. 044-2944345

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

Lue Pölkky Oy:n avointen ovien päivästä sivulta 4.

Pudasjärven kaupungin teknisen johtajan sijaisena aloitti 
tiistaina 20.10.09 insinööri Oiva Rantala, joka on toiminut 
aiemmin pitkään teknisen toimen johdossa muun muassa 
Vihannin, Kiimingin ja Ylikiimingin kunnissa.

Pudasjärven kaupungin hallintosäännön mukaan kau-
punginjohtaja voi nimetä johtoryhmän jäsenen sijaisen 
enintään puolen vuoden ajaksi. Sijaisuus alkoi 20.10 vuosi-
loman sijaisuudella ja jatkuu tarpeen mukaan varsinaisen 
viranhaltijan, teknisen johtaja Ritva Kinnulan virkavapaan 
ajan. Vs tekninen johtaja Oiva Rantalan toimipiste on Pudas-
järven kaupungintalolla. Hänelle on puhelin 040 826 6614, 
sähköposti: oiva.rantala@pudasjarvi.fi  (ht) Kuva: Markku 
Mattinen.

Rantala aloitti 
teknisen johtajan sijaisena
Oiva
Rantala.



K-Supermarketissa kahviteltiin juhlan kunniaksi

Maila Keskitalo on työs-
kennellyt vuoden 2002 hel-
mikuusta lähtien K-Super-
marketissa. Aluksi hän oli 
kassatehtävissä, mutta siirtyi 
kaksi vuotta sitten leipäosas-
ton hoitajaksi. Hän auttelee 
välillä myös lihaosastolla. 
Työtehtävät ovat monipuo-
liset sisältäen mm. tilaus-
ten hoitamista, hyllytystä, 
myyntiä ja leivänpaistoa, 
tietenkään asiakaspalvelua 
unohtamatta. Maila pitää 
kovasti työstään elintarvik-
keiden parissa, sillä on enti-
seltä ammatiltaan maatilan 
emäntä. Kiirettäkin välillä 
riittää, mutta se kuuluu 
osana työhön. 

Arja Paavola on yksi va-
kioasiakkaista K-Supermar-
ketissa. Hän asioi kaupassa 
kaksi kertaa viikossa kodin 
ruokaostosten merkeissä. 
Arja on itsekin ollut aiem-
min K-kaupassa töissä ja 
pitää K-Supermarkettia tut-
tuna ja helppona paikkana 
asioida. Nykyisin Arja ajaa 
työkseen taksia. Hän pitää 

K-Supermarket juhli 10 vuotisjuhliaan 16.10. kahvittelun merkeissä. 
Kehnosta säästä huolimatta paikalle oli saapunut runsaasti väkeä. Paikan 
päällä saattoi osallistua pesukoneen arvontaan, johon voi ottaa osaa aina 

lokakuun loppuun saakka. Ämmän Leivän herkullisia leipomotuotteita 
Suomussalmelta oli tarjoilemassa Anneli Heikkinen. Juhlan kunniaksi 

haastattelimme yhtä asiakasta  ja K-Supermarketin työntekijää.

Ämmän Leipä Oy:n edus-
taja Anneli Heikkinen ja 
leipäosaston hoitaja Maila 
Keskitalo esittelemässä 
tuotteita Eeva Törrölle.

Arja Paavola kahvittele-
massa K-Supermarketin 
10 -vuotissyntymäpäivillä. 
Hän on yksi vakioasiak-
kaista K-Supermarketissa 
ja asioi kaupassa kaksi 
kertaa viikossa kodin ruo-
kaostosten merkeissä. 
Hän pitää kaupan tuotteita 
ja palveluja hyvänä.

kaupan tuotteita ja palveluja 
hyvänä.

Annika Heikkinen

Kahvittelujonossa riitti vilskettä aamupäivällä.


