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HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Perjantaina 6.11.

Lauantaina 7.11.

lippu 12€, sis. ep

lippu 10€, sis. ep

TULOSSA mm.
13.11. Souvarit 
14.11. Dolores

RENNE&ALISET

HENRI STENROTH &
RYTMISET

Pe myös KARAOKE

muutamia pikkujouluiltoja 

vielä vapaana!

HOX!

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

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

7.11. Tanssiorkesteri Maximus

TULOSSA:
14.11. Tanssiorkesteri Sway
20.11. Tanssiorkesteri Vega

TERVETULOA!

NYT on
korkea aika varata pikkujoulut! 
Parhaat viedään päältä…

lauantaina DJ
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

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

Autokorjaamo

Myllyvaarantie 541, 93277 Iinattijärvi
Jouni Vikström

Puh. 040 536 6750

TH-MOTOR

KYNTTILÄTALO
PAJAMYYMÄLÄ, Puistotie 2
puh. 040 549 2063, ma-pe 10 - 17, la 10 - 14

Kynttilä värjäys eriä
ale 18 - 25 %

Poistomyynnistä pikkulahjoja!

Jukolantie 4, Pudasjärvi (Amareton ja Värikeskuksen välissä)
Palvelemme ma-pe 10-17, la 10-14

UUTTA!! www.aarrekauppa.net

Tervetuloa hyville ostoksille
monipuoliseen myymälään!

Myymälästä löydät myös:
Askartelutarvikkeet, Lahjat kaiken 
ikäisille, Tuliaiset, Hupituotteita, 
Kodin pieniä sisustustavaroita,
Kynttilöitä, Tuikkulyhtyjä, Pelejä, 
Leluja ja paljon muuta.

AarreArkusta löydät
mahtavia lahjoja Isänpäiväksi!

mm. Isän/Papan saunapyyhkeet, mu-
keja, t-paitoja, cd-levyjä, pokeripe-
lejä, hauskoja säästölippaita, hienot 
nimelliset kuulakärkikynät, jalkakyl-
vyt ja piikkirullat stressin poistoon 
ja huom! paljon muutakin hauskaa 
tavaraa.

Kellot koululaisille, 
Kalevala -korut

Kihlat 
Seinäkellojen huolto

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084
KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky

Isälle lahjat meiltä!

Syötteen kylätalolla, Särkisuontie 12, Syöte
Isänpäivälounas su 8.11. klo 12 - 15

Tervetuloa!

Ruokana on karjalanpaisti, perunat, jau-
helihakastike, makaronia, ym. Jälkiruoaksi 
täytekakkukahvit. Hinta 8 € aikuiset,
4€ lapset, alle 3 v ilmaiseksi.

Pöytäpaikkoja voi varata p. 040 587 5051.
Hinta 10 e pöytä/paikka.

Joulumarkkinat

Syötteen Kyläyhdistys ry

la 28.11 klo 10 - 14
Syötteen kylätalolla

Myydään kylätalolla tehtyjä poppanoita.
Tiedustelut. p. 040 587 5051.

PRAKTICA DVC 5.4 HDMI
Teräväpiirtovideokamera ( 1920 x 1080 ),
kuvanvakaaja. 3" näyttö, 5 x optinen zoom,
5MP still -kuvat, salama, videovalo,
Kaapelit, kuvaeditointiohjelma ja videoeditointi-
ohjelma, hihna ja laukku. Takuu 24 kk. 269,-

12 MP:n digikamera
3 x optinen zoom,

kasvojen ja hymyn tunnistus,
Kaapelit, kuvaeditointiohjelma

ja laukku. Takuu 24 kk.

PRAKTICA Luxmedia 12-03 (60 v juhlamalli)

169,-
PRAKTICA DCZ 10.4 Blue

Praktica kameran ostajalle mukaan
Praktica -kortinlukija, joka soveltuu

nopeille ja isoille muistikorteille.

149,-10 MP:n digikamera
 4 x digitaalinen zoom.
Kaapelit, editointiohjelma
ja laukku. Takuu 24 kk.

AH-Telepiste
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi 08-824 120

Isänpäivälahjat AH-Telepisteestä

Isänpäivätarjous

Piian Särvin Puh. 040 837 7702
Erätie 1 93280 Syöte

Riimihärkää,
kermaperunat,
pippurijuustokastike,
lämmin kasvis
Runsas salaattipöytä graavilohineen
Täytekakku
10 euroa ja lapset alle 10v. 5 euroa.

IsänpäivälounasIsänpäivälounas
 su 8.11 klo 11-15 Syötteen luontokeskuksessa

Toivotamme kaikille isille
Hyvää Isänpäivää!



2 nro 29PUDASJÄRVI lehti

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584 184
Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Toimittajat: 
Rauni Räisänen 
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Eliisa Niskanen
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDASJÄRVI
-lehti 29/2009

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
Avoinna:
arkisin klo 9-16, varmimmin 
ma ja ti klo 10-16 sekä
pe klo 10-16. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
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

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

Pudasjärvi-lehti
on Pudasjärven
Yrittäjät ry:n 
jäsenyritys

Messu
su 8.11. klo 10. seurakuntako-
dissa, toimittaa Jaakko Sääs-
kilahti, avustaa Oskari Holm-
ström, kanttori Jukka Jaakkola
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityötalon 
yläkerrassa ma 9.11. klo 18.

Kirpputori
ke 11.11. klo 10.00-13.00 tal-
kootuvassa.
Ystävän kammari
ti 10.11. klo 12-14 seurakunta-
kodissa.
Kuorot: lapsikuoro to 5.11. ja 
to 12.11. klo 17., Vox Margarita 
ke 11.11. klo 18., nuorisokuoro 
to 5.11. ja to 12.11. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 5.11. ja to 
12.11. klo 18.
Perhekerho to 5.11. ja to 
12.11. klo 10-13 ja ma 9.11. 
seurakuntakodissa klo 10-13, 
Petäjärinteen perhekerho ke 
11.11. klo 10-13.
Lapsiparkki
ke 11.11. klo 10-13 seurakun-
takodissa.
Muskari

seurakuntakodissa ma 9.11. klo 
16.30-17.15, Sarakylän koululla 
to 5.11. klo 16-17.
Koillismaan kuulovam-
maisten virkistyspäivä
Pudasjärvellä ke 25.11. Ko-
koonnumme klo 11.00 Pudas-
järven kirkkoon, tutustumme 
uusiin urkuihin ja saamme 
kuulla urkumusiikkia. Ruokai-
lu 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.
Rauhanyhdistykset:

Tämän sunnuntain sisältönä ovat anteeksiantamus ja 
siitä avautuva keskinäinen rakkaus. Koko elämämme 

perustuu anteeksiantoon, jonka saamme Kristuk-
sen ristinkuoleman ansiosta. Se velvoittaa meidät 

kohtaamaan lähimmäisemme ystävällisesti, lempeästi 
ja anteeksiantavasti. Tällainen asenne tekee mahdol-
liseksi sen, että Jumalan moninaiset lahjat pääsevät 

vaikuttamaan kaikessa rikkaudessaan.

Antakaa toisillenne anteeksi

Kirkkohetki rakentuu ru-
kousten ja virsien pohjalta. 
Jaakko-papin saarna kertoi 
Hyvästä paimenesta. Ker-
tomusta havainnollistettiin 
isojen värikuvien avulla. 
Saarnaa kuunneltiin hil-
jaa. Mukana olleena tun-
sin sisimmässäni pyhän 
kosketuksen ja hiljaisuus 
puhutteli lämpimin tuntein. 
Saarnan jälkeen lapset lau-

Hiljaisuus laskeutuu - pyhäinpäivä koittaa
Lasten pyhäinpäivän kirkkohetkeä vietettiin kirkossa viime lauantaina 
31.10. Kirkkoon kokoontui toista sataa aikuista ja lasta. Pyhäinpäivän 

kirkkohetki on jo perinne seurakunnan lapsityössä, jota on vietetty jo 90 
luvun lopusta lähtien. Kirkkohetki on suunniteltu niin, että se palvelee 

sekä aikuisia että lapsia.

Seurat Kurenalan ry:llä su 8.11. 
klo 13., Eero Illikainen, Seppo 
Leppänen. Raamattuluokka Sa-
rakylässä Heidi Mannisella pe 
6.11. klo 19.
Kastettu:
Petja Vilhelm Ojala

Avioliittoon vihitty:
Pasi Marko Antero Lasanen ja 
Tuija Piritta Parkkila
Kuollut:
Sirkka Inkeri Niemelä 84, Pent-
ti Olavi Aho 78.

loivat oman pyhäinpäivän 
laulunsa. Kirkkohetkessä 
saimme kuulla myös lapsi-
kuoron heleä äänistä laulua 
Keijo- kanttorin johdolla. 
Totesipa eräs mukana olleis-
ta: ” Miten kaunis ja puhdas 
ääninen enkelikuoro.”

Kirkkohetki huipentui 
kynttiläkulkueeseen. Läh-
dimme kirkosta kynttiläkul-
kueena kohti hautausmaata 

Keijo- kanttorin soiton saat-
telemina. Oli hämärää. ja oli 
hyvä olla. Hautausmaalla 
sytytimme haudoille vie-
tävät kynttilät. Viivyimme 
hetken vielä yhdessä muu-
alle haudattujen muistoki-
ven äärellä kynttilämeren 
loisteessa. 

Sinikka Luokkanen,
lapsityönohjaaja

Pudasjärven kaupunki on vuodesta 2002 ostanut keskusta-alueen latujen talviaikaisen 
kunnossapidon T:mi Pasi Vähäkuopukselta. Sopimus on tehty viisivuotisena, jonka jälkeen 
se on jatkunut vuoden kerrallaan, mikäli kumpikaan osapuoli ei ole sanonut sopimusta 
irti. Irtisanomisaika on kolme kuukautta.
Kauden 2008-2009 urakan hinnaksi tekninen lautakunta 29.10.2008 hyväksynyt 38.000 eu-
roa. Samalla lautakunta on edellyttänyt, että latujen kunnossapito kilpailutetaan kaudelle 
2009-2010. Teknisen tasapainottamissopimuksessa myös liikuntapaikkojen kunnossapito 
tulee tarkasteltavaksi 1.7.2010 mennessä, jonka vuoksi kilpailutusta ei ole tehty tässä vai-
heessa. Jotta keskusta-alueen latuverkoston hoito kaudella 2009-2010 voidaan hoitaa, lienee 
tarkoituksenmukaista tehdä sopimus kuluvan talvikauden osalle.
Yrittäjän kanssa on pidetty asiassa neuvottelu, jonka tuloksena on sovittu talvikauden 
2009-2010 keskusta-alueen latujen kunnossapidon urakkahinnaksi 38.000 euroa (alv 0 %). 
Latuverkoston hoito tehtäisiin samalla tavalla ja tasolla kuin kaudella 2008-2009. (rr)

Keskusta-alueen latujen kunnossapito

Sikainfluenssan vuoksi hallitus on eilen käsitellyt sairauslomakäytäntöjen muuttamista siten, 
että esimies voi myöntää sairaslomaa oman ilmoituksen perusteella ensin 1-3 kalenteripäivää 
ja sairauden jatkuessa vielä 4 kalenteripäivää. Oman ilmoituksen perusteella H1N1-tapauk-
sissa esimies voi myöntää yhteensä enintään 7 päivää sairauslomaa. Epäselvissä tapauksissa 
esimiehellä on oikeus pyytää lääkärintodistus myös alle 7 päivän sairauspoissaoloista. 
Muista sairauksista johtuviin poissaoloihin sovelletaan entisiä säännöksiä. Johtava lääkäri 
Seppo Leppänen suosittelee, että säännöksiä muutetaan väliaikaisesti. Sillä estetään turha 
taudin leviäminen ja terveydenhuollon epätarkoituksenmukainen kuormittaminen. (rr)

Esitys sairauslomakäytäntöjen muuttamisesta
Kaupunginhallituksen 3.11. kokousasia:

Teknisen lautakunnan 28.10. päätös:

Nordean seinässä ollut otto automaatti siirrettiin viime 
viikolla K-Supermarketin seinään. Rahaa pystyttiin nos-
tamaan ensimmäisen kerran torstaina 29.10 ja käyttö 
olikin vilkasta. Kuvassa Olavi Puurunen aurinkoisena 
iltapäivänä käyttämässä automaattia ensimmäistä 
kertaa. (ht)

Otto-automaatti käyttöön
uudessa paikassa
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Syötteelle saapuva matkai-
lija kohtaa pian upouudet 
tieopasteet, jotka opasta-
vat kulkijaa alueen monien 
palvelujen luokse. Töiden 
taustalla on Pohjanmaan 
luontopalvelujen koordinoi-
ma Syötteen opastus ja reitit 
-hanke, jonka tuloksena val-
mistui vuosi sitten Syötteen 
palvelukohteiden opastus-
suunnitelma. Suunnitelma 
on kuluvan syksyn aikana 
päässyt toteutukseen.

Syötteen tieliikenteen opastusta rakennetaan
Syötteelle saapuva matkailija kohtaa pian 

upouudet tieopasteet, jotka opastavat kulkijaa 
alueen monien palvelujen luokse. Töiden 
taustalla on Pohjanmaan luontopalvelujen 

koordinoima Syötteen opastus ja reitit -hanke, 
jonka tuloksena valmistui vuosi sitten Syötteen 

palvelukohteiden opastussuunnitelma. 
Suunnitelma on kuluvan syksyn aikana

päässyt toteutukseen. 
Palvelukohteiden opas-

tuksella tarkoitetaan alueen 
matkailupalveluiden opas-
tusta muun muassa sini- ja 
ruskeapohjaisilla opastus-
tauluilla, jotka on varustettu 
kohteen palveluita kuvaa-
vin symbolein. Pienemmät 
matkailukohteet opastetaan 
ruskeapohjaisilla palvelu-
kohteen opasteviitoilla.

Destia Oy aloitti urakoin-
nin tienvarsilla syyskuussa. 
Aluksi uusitaan keskeisim-

mät Syötteen ydinalueen 
palvelukohteiden opasteet ja 
toteutusta jatketaan mittaan 
etäämmälle töiden edistyes-
sä. Syötteen matkailualueen 
tieliikenteen opastuksen 
ajantasaistaminen valmistuu 
palvelukohteiden opastuk-
sen osalta marraskuussa 
2009. 

Valtatien 20:n varrelle 
Poijulaan rakennettu tie-
liikenteen opastuspiste 
yhdessä Syötteen alueen 
opastuspisteiden kanssa täy-
dentävät palvelukohteiden 
opastusta. Opastuspisteet 
varustetaan uusilla, päivi-
tetyillä Syötteen ja Pudas-
järven matkailukartoilla. 
Hankkeen toimenpiteiden 
tuloksena matkailija löytää 
reitin valtatieltä Syötteen 
kaukaisimmalle laavulle.

Syötteen opastus ja reitit 
-hanke on Metsähallituksen 
koordinoima ja sitä rahoit-

Ravintola Pärjänkievarissa ja 
Caravan-alueella Syötteellä 
oli viime viikonloppuna 
vaunukauden avajaiset. Ne 
käynnistyivät lauantaina 
alkuillasta lasten Halloween 
-bileillä, johon lapset ja ai-
kuisetkin olivat pukeutuneet 
teemaan sopiviin asuihin.

–Lapsilla oli myös oma 
muotinäytös, jossa nähtiin 
tosi hienoja pukuja, kertoi 
vaunualueen isäntä Pekka 
Kimpimäki. Parhaille asuille 
oli luvassa palkinto, mutta 
paikalla olleen juryn mie-
lestä jokaisen kilpailijan asut 
olivat parhaita, joten kaikki 
muotinäytökseen osallistujat 
palkittiin. Illan mittaan oli 
Halloween -karkkibingo 
ja lapsille tarjottiin myös 
teemaan karmivan nimi-
siä ruoka-annoksia, muun 
muassa ”dragulapizzaa” ja 
”verisiä sormenpäitä”.

-Tilaisuus onnistui oi-
kein hyvin ja kaikilla oli 
hauskaa.  

Illalla esiintyi oululais-tai-
valkoskelais Visione bändi, 
joka soitti aikuisille sopivaa 
musiikkia yli puolen yön. 

Vaunukauden avajaiset Halloween tunnelmissa

Pekka Kimpimäki kertoi, 
että tapahtumaan osallistui 
väkeä yli 60:sta asuntovau-
nusta. Kaikkiaan Caravan 
alueella on paikalla jo yli 150 
vaunua ja lisää on kertymäs-
sä hyvää tahtia. 

-Tavoitteeksi on asetettu, 

Uusilla opasteilla parannetaan Syötteen alueen opas-
tusta.

tavat Pohjois-Pohjanmaan 
TE-keskus, Pudasjärven 
kaupunki, Metsähallitus 
ja kuusi Syötteen alueen 
matkailuyrittäjää. Hank-
keen tavoitteena on parantaa 
Syötteen alueen opastusta ja 
luoda lisäedellytyksiä ympä-
rivuotiselle matkailulle.

Veikko Virkkunen

että 200 vaunun raja pitää 
saada tällä kaudella rikki. 
Paikkoja on kaikkiaan 350, 
joten päivä- ja viikkokävijöil-
lekin on vielä tilaa, vinkkaa 
Kimpimäki.

Heimo Turunen

Lapsilla oli myös oma muotinäytös, jossa nähtiin tosi hienoja pukuja.

Paikalla olleen juryn mielestä jokaisen kilpailijan asut olivat parhaita, joten kaikki muotinäytökseen osallistujat palkittiin.
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Kulttuurifoorumin avajaisis-
tunto Valtion Akateemisessa 
Draamateatterissa keski-
viikkona 21.10. käynnisti 
varsinaisen foorumin. Jo 
ennen avajaisistuntoa suu-
rella videonäytöllä esitet-
tiin tervetulotoivotus, jossa 
esiteltiin Pudasjärveläisten 
kolmen vuoden yhteistyö 
Komin ja erityisesti Vylgor-
tin alueen kanssa. Pudasjärvi 
mainittiin näin tervetulotoi-
votuksessa erityishuomiolla. 
Meillä Pudasjärveläisillä oli 
helppo käynnistää kulttuuri-
foorumityöskentely. Avajai-
sistunnon ohjelma oli arvo-
valtainen. Komin Tasavallan 
päämies Vladimir Torlopov, 
toi Tasavallan tervehdyksen 
sekä Venäjän kulttuurimi-
nisteri Aleksandr Avdeev 
puolestaan Venäjän valtion 
tervehdyksen. Suomen kult-
tuuri- ja urheiluministeri 
Stefan Wallin toi Suomen 
tasavallan presidentti Tarja 
Halosen ja Suomen hallituk-

Matkakertomus Komin matkalta
Pudasjärveltä toteutettiin lokakuun puolen 
välin jälkeen ystävyys- ja tutustumismatka 

Komin tasavaltaan. Matkalla oli mukana 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa 

Riekki, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja 
Paavo Tihinen, kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila, kansalaisopiston rehtori Hilkka 

Parkkisenniemi, kulttuurisihteeri Birgit Tolonen 
sekä paikallislehti Iijokiseudun päätoimittaja 

Pasi Haarahiltunen.

sen tervehdyksen. Avajai-
sistunnossa saimme nauttia 
korkeatasoisesta komilaises-
ta kulttuuriohjelmasta.

Kansallispukuisia 
nuoria 
Meidän osalta iltapäivä 
jatkui tapaamisella Syk-
tyvkarin taiteiden opisto 
sekä Kulttuurien kolleegin 
opiskelijoiden ja oppilaiden 
kanssa. Isäntänä toimi oppi-
laitoksen rehtori ja varareh-
tori Marina Ankudinoiva, 
joka toimi myös foorumin 
ajan tulkkinamme ja oppaa-
namme. Kulttuurin kolleegi 
vastaanotti meidät todella 
lämpimästi. Pääaulassa mei-
tä oli vastassa opettajakunta 
ja kymmenien kansallispu-
kuihin sonnustautuneiden 
oppilaiden joukko, joka ter-
vehti meitä komilaisilla kan-
sanlauluilla. Oppilaitoksessa 
meille esitettiin meille lasten 
taidokas nukketeatteriesi-

tys, sekä todella värikästä 
ja iloista kansanmusiikkia 
tanssiesityksineen. Iltapäi-
vän päätteeksi kävimme vi-
ralliset neuvottelut oppilai-
toksen rehtori Nikolai Kor-
nevin kanssa. Neuvottelujen 
tavoitteena oli yhteistyön 
jatkaminen ja syventäminen 
Pudasjärven kaupungin ja 
Kulttuurin kolleegin kanssa. 

Samalla neuvoteltiin myös 
sukukansan Taiga-metsä 
–hankkeen käynnistämisen 
selvittämisestä, joka käyn-
nistäessään mahdollistaisi 
mm. opettaja-, oppilas-, ja 
esiintyjävaihdon, sekä näyt-
telytoimintaa suomalais-
ugrilaisten kansojen kesken 
kuvataiteen, taidekäsityön ja 
musiikin alueella.

Torstaina olimme aa-
mupäivän Syktyvkarin 
yliopiston rehtori Vasilij 
Zadorognuj’n ja taide- tie-
dekunnan hallinnon kanssa. 
Yliopiston rehtorin tapaami-
nen yllätti meidät. Rehtorilla 
oli valmiina yhteistyön sel-
vittämistyön sopimus, jota 
esitettiin allekirjoitettavaksi 
Pudasjärven kaupungin, 
kansalaisopiston, ja Syk-
tyvkarin yliopiston kanssa. 
Kansalaisopistomme rehtori, 
Hilkka Parkkisenniemi, ja 
yliopiston rehtori allekirjoit-
tivat sopimuksen. Olimme 
otettuja tästä yllättävästä 
arvostuksen osoituksesta. 
Vierailun päätteeksi taide-
tiedekunnan hallintohenki-
löt esittelivät meille tiede-
kunnan toimintaa. 

Yhteistyösopimus 
ja vierailukutsu 
Pudasjärvelle
Torstain iltapäivä huipentui 
Vylkortin uuteen ja upeaan 
käsityökeskukseen tutustu-
miseen. Tämän käsityökes-
kuksen johtaja, Valerij To-
ropov, on koko Pudasjärvi-
Komi –yhteistyön isä. Hänen 
tyttärensä, vararehtori Jelena 
Menikova ja Syktyvdinin 
piirin päämies Rudolf Ar-
tur Albertovits esittelivät 
uuden käsityökeskuksen, 
jossa saimme tutustua komi-
laiseen taiteen ja kulttuurin 
arvoon. Käsityökeskuksessa 
korostuu selkeästi lasten ja 
nuorten luovuuden arvos-

taminen. Tutustumiskier-
roksen jälkeen oli vuoros-
sa tämän Komin matkan 
varmasti tärkein tilaisuus, 
eli yhteistyösopimuksen 
allekirjoittaminen Syktyv-
dinskin kunnallisen alueen 
ja Pudasjärven kaupungin 
kanssa. Sopimuksen alle-
kirjoittivat Syktyvdinskin 
kunnallisen alueen kunnalli-
sen muodostuman hallinnon 
päämies - Syktyvdinskin 
alueen hallinnon johtaja Ru-
dolf Artur Albertovits ja Pu-
dasjärven kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila. Juhlalli-
sen allekirjoitustilaisuuden 
jälkeen oli tiedotustilaisuus. 
Paikalla oli Komin TV, Venä-
jän TV, kaksi radiokanavaa 
ja lisäksi lehdistöä. Tämän 
sopimuksen allekirjoitus no-
teerattiin samana iltana niin 
Komin kuin Venäjän uutis-
lähetyksissä. Olimme tilan-
teessa, jonka juuret lähtevät 
vuosilta 2005-2006 silloisen 
kaupunginjohtaja Pauli Har-
jun, rehtori Hilkka Parkki-
senniemen, kulttuurisihteeri 
Birgit Tolosen ja muutamien 
muiden pudasjärveläisten 
vaikuttajien yhteistyöpyrki-
mysten kautta. Oulun läänin 
maaherra Eino Siuruainen, 
jolla on vahva tietämys ja 
kokemus yhteistyöstä itäi-
sen naapurimme kanssa, on 
antanut vahvan ja arvoval-
taisen tuen tälle hankkeelle, 
sen ensiaskeleista lähtien. 
Vastavuoroisesti esitimme 
vierailukutsun Syktyvdins-
kin alueen hallinnolle sekä 
tässä yhteistyöhankkeessa 
mukana olleille ystävillem-
me Komissa. 

Suuri kanala
Perjantain aamupäivän 
saimme olla tutustumas-
sa Zelenezkajan suurkana-
laan. Kanalan johtaja Niko-
lai Chernuj esitteli meille 

valtavan suuren kanalan 
toimintaan alkaen kanan 
munimisesta kanasta saa-
taviin valmiisiin tuotteisiin. 
Kanala on yksi Venäjän 
suurimmista. Kanalan alue 
käsittää n. 120 hehtaaria. 
Tuotantomääriä kuvatkoon 
se, että esim. teurastuslinjan 
kautta menee 16 000 kanaa 
puolessatoista tunnissa. Ja-
lostusaste on huippuluok-
kaa. Tuotenimikkeitä on 
120 erilaista, lihatuotteista 
lannotteisiin. Kaikki tuo-
tanto- ja jatkojalostusosastot 
ovat huipputekniikalla va-
rustettuja ja tuotantotilojen 
hygieniataso on suoma-
laisittainkin todella korkea. 
Tämä kaikki on Johtaja Ni-
kolai Chernuj kehittänyt ja 
rakennuttanut viimeisen 20 
vuoden aikana. Lähtötilan-
teena oli ollut konkurssissa 
oleva kolhoosikanala. Niko-
lai Chernuj on todellinen Pu-
dasjärven ystävä. Joka kerta 
kun Pudasjärven delegaatio 
on vieraillut Komissa, hän 
on halunnut antaa aikaansa 
pudasjärveläisille. Tämä joh-
taja kuuluu Venäjän viiden-
toista vaikutusvaltaisimman 
yritysjohtajan joukkoon.

Yhteistyön syventämistä
Matkan tarkoituksena oli 

solmia ystävyyskuntasopi-
mus Syktyvdinskin alueen 
kanssa, syventää yhteistyö-
tä Syktyvkarin kaupungin 
ja koko Komin Tasavallan 
kanssa. Komin Tasavalta on 
yksi Venäjän federaatioon 
kuuluva tasavalta ja se on 
yksi voimakkaimmin kehit-
tyvistä alueista Venäjällä. 
Komin alueella, erityisesti 
Syktyvkarissa, näkyy myön-
teinen taloudellinen kehitys. 
Komissa halutaan oppia 
suomalaista yrittäjyyttä ja 
erityisesti luontomatkai-
luun liittyvät odotukset ja 
haasteet ovat ajankohtaisia. 

Komilaisen lentoaseman tunnelmaa. Ahdasta oli.

Vylgortin käsityökeskuksessa lapset saavat toteuttaa luovuuttaan.
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Näissä asioissa pudasjärve-
läisillä olisi annettavaa. Voi 
sanoa, että Komin alueella 
kaikki yrittäminen ja tuo-
tantolaitosten rakentaminen 
on käynnistynyt 90-luvun 
lopulla ja kehittämiskohteita 
riittää. Neuvostoliiton aika-
na sukulaiskansamme itse-
tunto ajettiin alas. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana 
tätä kansallista itsetuntoa on 
kasvatettu lapsille ja nuorille 
juuri taiteen, kädentaitojen ja 
muun kansallisen kulttuurin 
avulla. Olemme puolestam-
me olleet opintomatkalla 
oppimassa paikallisen kult-
tuurin merkityksestä paik-
kakunnan identiteettiin.

Vesa Riekki 

Sadat tuhannet kanat saavat liikkua vapaasti osastollaan. Jalostus on tehokasta.

Yliopiston rehtori Vasiliv Zadorognuj ja kansalaisopiston rehtori Hilkka Parkkisenniemi allekirjoittamassa sopimusta kaupunginjohtaja Kaarina Daavittian  ja hallituksen 
vpj:n Paavo Tihisen valvonnassa.

Syktyvdinin piirin pää-
miehen Artur Rudolfin ja 
Pudasjärven kaupungin-
johtajan Kaarina Daavitti-
lan allekirjoitus yhteistyö-
sopimukseen.
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Myöhemmin hän on ollut 
myymälänhoitajana sekä 
kauppiaana Hyrynsalmella, 
Haapavedellä ja tavaratalo 
Anttilan ruokaosaston pääl-
likkönä Tampereella, Kajaa-
nissa ja Lahdessa S-Market 
päällikkönä sekä itsenäisenä 
SPAR kauppiaana Suonen-
joella. 90-luvulla hän toimi 
jonkin aikaa myös linja-
auton kuljettajana Lahdessa 
ja Tampereella.

Kauppiaan poika palasi juurilleen
Pudasjärven Ala-Siurualta syntyisin oleva 

kauppiaan poika Reijo Aho palaa juurilleen, 
aloitettuaan IVT lämpöpumppuja markkinoivana 

yrittäjänä Pudasjärvellä. Reijo on perheen 
vanhin poika ja pienestä pitäen ollut töissä 

muun muassa ajamassa kalkkia isän kanssa ja 
täyttelemässä myymäläautoa. Reijon ollessa 

15-vuotias perhe muutti Vihantiin isän jatkaessa 
siellä kauppiaana. Iän karttuessa Reijo toimi 

myyjänä ja myymälänauton hoitajakuljettajana. 

Tämän vuosituhannen 
alkupuolella Reijo Aho toimi 
useita vuosia kiinteistövä-
littäjänä. Siinä työssä hän 
huomasi, että ihmiset olivat 
jatkuvasti kiinnostuneet 
vuokrattavien tai ostettavi-
en huoneistojen lämmitys-
kuluista. -Huomasin, että 
lämmityskulujen säästöjen 
myynti voisi olla tämän 
ajan ja tulevaisuuden ala ja 
aloitinkin ensin LämpöP-

lussan ja myöhemmin IVT 
lämpöpumput Oy:n yrittä-
jien palveluksessa Oulussa, 
kertoo Reijo Aho. Kuluvana 
vuonna tuli mahdollisuus 
aloittaa itsenäisenä yrittäjä-
nä ja toimialueeksi muotou-
tui synnyinseutu Pudasjärvi 
sekä lisäksi Taivalkoski. 
Sopivat tilat löytyivät Pu-
dasjärveltä M-Tavaratalosta, 
jossa Reijo Aho avaa IVT 
lämpöpumppujen myynti-

pisteen perjantaina 6.11. 
-IVT lämpöpumppu hyö-

dyntää kallioon, maahan, 
veteen tai ilmaan varastoitu-
nutta aurinkoenergiaa, tuot-
taen lämpöä ja käyttövettä 
taloihin. Hyödyntämällä 
tätä pysyvästi ilmaista ener-
giaa, on mahdollista säästää 
energiakuluissa rahaa jo en-
simmäisenä vuonna, kertoo 
yrittäjä Reijo Aho. Hän esit-
telee johtavan eurooppalai-

sen valmistajan IVT:n läm-
pöpumppuja myymälänsä 
tiloissa, mutta mieluummin 
hän käy asiakkaiden kodeis-
sa paikan päällä. Sopivan 
lämpöpumpun löydyttyä 
sovitaan asennuksesta, jon-
ka tekee IVT:n valtuuttama 
ammattiasentaja asiakkaan 
kanssa sovittuna ajankoh-
tana. Näin pystytään an-
tamaan laitteille ja työlle 
viiden vuoden takuu.

Reijo Aho kertoo, että 
pääosa lämpöpumpuista on 
joko ilmalämpö-, maalämpö- 
tai ilmavesilämpöpumppuja. 
Toki suurella kansainvälisel-
lä yhtiöllä on tuotevalikoi-
massaan laaja valikoima 
muitakin energiaa säästäviä 
tuotteita mm. aurinkoener-
gian hyödyntämiseen. 

Ilmalämpöpumput tarjo-

avat säästöä lämmityskului-
hin ja puhtaampaa sisäilmaa 
sähkö- tai öljylämmitysta-
loissa. Aho tarjoaa myös 
ratkaisuja lämmitysjärjestel-
män vaihtamiseen. Jos talon 
läheinen maaperä on sopiva, 
niin maalämpöpumppua 
suosittelen ensimmäiseksi. 
Putket porataan enimmil-
lään 200 metrin syvyyteen, 
josta löytyy vielä varastoi-
tuna auringon tuottamaa 
lämpöenergiaa. Tarvittaessa 
tehdään kaksi porausta. Jos 
sopiva alue on tarjolla ja se 
on savi-peltomaapohjaista 
maata, keruuputket voidaan 
kaivaa maahan noin metrin 
syvyydelle, kertoo Reijo 
Aho.

Heimo Turunen

Pudasjärveläissyntyinen Reijo Aho on aloittanut IVT lämpöpumppu yrittäjänä Pudasjärvellä. 

Uusi kuntokeskus avattiin maanantaina 2.11 entisissä apteekin 
tiloissa torin laidalla. Kuntokeskuksesta löytyvät kuntosali, hieroja, 

infrapunasauna ja tilat hierojalle. Yrittäjänä toimii fysioterapeutti Katja 
Huurinainen, joka on toiminut alan yrittäjänä Pudasjärvellä maaliskuun 

lopulta lähtien. Avajaispäivänä oli kahvitarjoilu ja avoimet ovet ja paikalla 
kävi runsaasti väkeä.

Kuntokeskuksella
avoimet ovet

Pudasjärven Yrittäjät Ry:stä Harri Piipponen ja Aune Ekdahl onnittelemassa Katja 
Huurinaista. Kuva Annika Heikkinen

Nyt on aika päättää pikkujoulun pitopaikka
sekä jouluaterian sisältö.

Tarjoamme Teille erilaisia vaihtoehtoja.

VALITTAVANA ON: Orkesteri joka lauantai vuoden loppuun saakka!!!
Esim. 28.11. Risto Ryynänen & Yölintu-orkesteri.
5.12. Mari Ylikärppä orkestereineen. Jne.

Soita, niin neuvotellaan
ryhmällesi parhaiten sopiva paikka
ja ateriakokonaisuus.
Jouko puh. 0400 169 475
Ravintola Jussan Pirtti puh. 016-355 1844
Hotelli Ilveslinna puh. 016-355 1201

Ranua, 016-355 1201, www.hotelliilveslinna.fi

•ELÄINPUISTON JUSSAN PIRTTI
A-oikeudet, 200 asiakaspaikkaa

•ELÄINPUISTON KOTA
A-oikeudet, 40 asiakaspaikkaa,
myöskin oma kotamenuu!

•LOUNAS-PIZZERIA VAAKA
Kirkonkylän keskustassa

•HOTELLI ILVESLINNA

VALITTAVANA ON:

Meiltä myös
vakuutusvahinkokorjaukset
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Ruuhensuon Metsästysseuralla juhlapeijaat  

Liikkeen tuotevalikoimaan 
kuuluvat aseet, patruunat, 
optiikka, erävarusteet ja 
-tarvikkeet, eräasut, jalkineet 
sekä lahja-artikkelit. 

Anon Ase ja Tukku –liik-
keestä löytyy kaikki luonto-
retkellä tarvittavat välineet. 
Toisen polven yrittäjä Juha 
Tenhunen on asiantunteva 

Riistakamera sopii eränkävijälle
Anon Ase ja Tukku –liike Kauppatien varressa 

on hyvin varusteltu metsästystarvikkeiden 
kauppa. Tavaravalikoima on laaja, sillä 

koko Tenhusen yrittäjäperhe on aktiivinen 
metsästyksen harrastaja ja valikoima sen 
mukainen. Anon Ase ja Tukku on toiminut 
Pudasjärvellä vuodesta 1977 lähtien. Liike 

palvelee kaikkia luonnossa liikkuvia ja 
metsästystä harrastavia. Liikkeen asiakkaita 

ovat metsästäjien lisäksi luonnossa liikkujat ja 
ammuntaa harrastavat.

nykyajan tekniikkaa vaati-
vissa asioissa, ja hän opastaa 
ja neuvoo tarvittaessa oikean 
ostopäätöksen tekemisessä. 
Koska en omista pyssyä, 
mutta olen kiinnostunut 
luontoon liittyvistä asioista, 
hän suositteli minulle riista-
kameraa.

Riistakameralla saa hyviä 

kuvia esimerkiksi lintujen 
ja eläinten ruokintapaikoil-
ta. Myös yöaikaan otetut 
kuvat laadukkaita ja tark-
koja, Juha Tenhunen selvitti 
riistakamera-asioista, joten 
ostopäätös oli helppo.

Kamera sopii vaikkapa 
isänpäivälahjaksi, jos luon-
toasiat vain kiinnostavat, 
hän esitteli viime vuosina 
markkinoille tulleita ka-
meroita, joita liikkeestä on 
myyty jo aika paljon.  

Anon Ase ja Tukku -liik-
keestä löytyy hyvä valikoi-
ma ampuma-aseita sekä 
ampumatarvikkeita. Yrittäjä 
Ritva Tenhunen kertoi itse-
kin harrastavansa metsäs-

Hirvilupia seuralla oli tänä 
vuonna 20 aikuista ja sa-
man verran vasoille. Siitäkin 
huolimatta vaikka hanka-
lat lumikelit tuli aikaisessa 

Ruuhensuon Metsästysseuran tämän 
metsästyskauden hirvipeijaat pidettiin 40-
vuotisjuhlan merkeissä lauantaina 31.10 

entisellä Haapalan koululla. Juhlapeijaisissa 
kävi nauttimassa nuoresta aikuisesta hirvestä 
valmistettua käristystä, perunamuusia sekä 

muita lisukkeita noin 70 henkilöä.
vaiheessa hirvenmetsästys 
on sujunut hyvin. Viime 
viikonloppuun mennessä 
oli kaadettu 16 aikuista ja 13 
vasaa eli 75 % luvista. 

Metsästysseuran puheenjohtaja Matti Väärälä luovutti 
kunniajäsenkirjan seuran perustajajäsenille Paavo 
Lehtolalle ja Vilho Toloselle 

Juhlassa Riistanhoito-
yhdistyksen puheenjohtaja 
Jorma Kemppainen ja toi-
minnanohjaaja Mikko Leh-
tola palkitsivat pronssisella 
ansiomerkillä Rauno Rytin-
gin, Erkki Keräsen ja Matti 
Väärälän. Seuran perusta-
jäsenille Paavo Lehtolalle ja 
Vilho Toloselle luovutettiin 
seuran kunniajäsenkirja. 

Jari Keränen

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Kemppainen ja toimin-
nanohjaaja Mikko Lehtola palkitsivat pronssisella ansiomerkillä Rauno Rytingin, 
Erkki Keräsen ja Matti Väärälän.

Lopuksi juotiin kakkukahvit.  

Peijaisia edeltävänä päivänä perjantaina juuri kokik-
si valmistuneet tytöt olivat valmistaneet maukkaan 
käristyksen nuoresta aikuisesta hirvestä, lisukkeena 
perunamuusi ja muita höystettä 

Ritva Tenhunen on itsekin innokas metsästäjä.

tystä. Tosin viime aikoina 
metsästys on hänellä jäänyt 
hieman vähemmälle. Hirvi-
jahtiin hän ei ole tänä syksy-
nä ollut halukas menemään, 
mutta pienempi riista vielä 
kiinnostaa. 

Toissa syksynä sain am-
muttua ketun jäniskoiran 
ajosta, Ritva kertoi saaliis-
taan. Myös yrittäjämiehet 
Ano ja Juha ovat mielellään 
metsällä, jos suinkin jouta-
vat.  Tälle syksylle heidän 
hirviporukallaan on vielä 
osa hirvistä kaatamatta. 

Anon Ase ja Tukku on 
toiminut Pudasjärvellä vuo-
desta 1977 lähtien. Liike 
palvelee kaikkia luonnossa 
liikkuvia ja metsästystä har-
rastavia. Liikkeen asiakkaita 
ovat metsästäjien lisäksi 
luonnossa liikkujat ja am-
muntaa harrastavat.

Liikkeen tuotevalikoi-
maan kuuluvat aseet, pat-
ruunat, optiikka, erävarus-
teet ja -tarvikkeet, eräasut, 
jalkineet sekä lahja-artikke-
lit. (rr)

Juha Tenhunen esittelee markkinoilla olevaa riistaka-
meraa, jolla saa hyviä kuvia ja videoita.
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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)

Kokouksen tärkeimpänä 
tavoitteena oli saada yhteen 
eri toimijoiden ajatuksia ja 
toiveita siitä, kuinka autojen 
väärin pysäköinti saataisiin 
loppumaan. Tarkoituksena 
on myös herätellä ihmisiä 
huomaamaan, kuinka hel-
posti he voivat lisätä oman 
asuinalueensa turvallisuutta 
ja viihtyvyyttä. Osalle rivi-
taloissa vuokralla asuvista 
on tullut käytännöksi jättää 
auto oman ulko-oven eteen, 
vaikka autolle on varattu 
paikka merkityllä parkki-
paikalla. Syyksi tällaiseen 
käytökseen osa asukkaista 
on ilmoittanut parkkipaikka-
alueiden valaistuksen puut-
teellisuuden, mikä heidän 
mielestään lisää ilkivallan 
riskiä. Valaistusongelmaan 

Asiaa oikean autopaikoituksen tärkeydestä
Keskiviikkona 28.10.2009 Pudasjärven 

kaupungintalolla kokoontui joukko eri alojen 
virkamiehiä keskustelemaan keskustan 

alueella vallitsevasta pysäköintiongelmasta. 
Paikalla olivat niin palolaitoksen, ensihoidon, 
kiinteistöhuollon kuin poliisinkin edustajat. 
Kokouksen vetäjinä toimivat Iiris- hankkeen 

projektipäällikkö Jaana Valkola ja Mikko 
Kaukoranta Pudasjärven Vuokratalot Oy:stä.

on kuitenkin saatavissa hel-
posti apua ottamalla yhteyt-
tä isännöitsijään.

Suurimpia ongelmia au-
tojen väärin pysäköinnistä 
aiheutuu palo- ja pelastus-
laitoksen väelle, joiden tar-
vitsee hädän hetkellä päästä 
nopeasti asukkaan kotiovel-
le. Oikein parkkeerattu auto 
säästyy kolhuilta hätätilan-
teessa ja ensihoitoväki pää-
see paarien kanssa nopeasti 
sisälle. Avuntarvitsijaa ei 
tarvitse lähteä kuljettamaan 
monia kymmeniä metrejä ja 
hoitoon pääseminen nopeu-
tuu. Joskus auto voidaan pa-
kottavasti syistä siirtää pois 
hinaamalla palolaitoksen 
väen toimesta. Tällaisissa 
tapauksissa mahdolliset 
korvauspäätökset tehdään 

sen mukaan, missä auton 
olisi oikeasti kuulunut olla. 
Palotarkastaja Pasi Nyman 
sanoo, että auto tulisi aina 
säilyttää siten, ettei auton 
syttyessä palamaan olisi 
asuinrakennuksen ja asuk-
kaiden turvallisuus uhat-
tuna. 

Ensihoidon henkilökun-
nasta Eija Kokko ja Mauri 
Loukusa kokivat osoite-
merkintöjen olevan joskus 
epäloogisia ja hidastavan 
avun saapumista perille. 
Puutteellisesta tai virheel-
lisestä merkitsemisestä 
kannattaa olla yhteydessä 
kiinteistöyhtiöön, joka hoi-
taa tarvittavat muutokset 

eteenpäin. Syrjäkylillä talon-
numerot on usein merkitty 
vain talonseinään ja usein 
ne eivät näy tielle asti, var-
sinkaan pimeässä. Asukkaan 
tulisi huolehtia talonnumero 
myös postilaatikkoon näky-
välle paikalle. Näin ensiavun 
henkilökunta löytää nope-
ammin oikean osoitteen.

Invataksien kuljettajat 
toivovat myös, että autoja ei 
jätettäisi aivan oven eteen. 
Asiakkaan saaminen turval-
lisesti kotiovelle pyörätuolin 
kanssa helpottuu paljon, jos 
tien tukkeena ei ole useita au-
toja. Kiinteistöhuolto Riekki 
Oy:stä Jaakko Riekki kertoi 
väärin pysäköityjen autojen 

haittaavan lumenaurausta 
ja hiekoittamista talvisin. 
Sulanaikaan ongelmana on 
pihanurmien tallautuminen 
pilalle. Käyttämättömänä 
seisova auto, joka ei seiso 
omalla varatulla parkkiruu-
dulla, tulisi siirtää kokonaan 
pois piha-alueelta.

Pudasjärven poliisiase-
malta Esa Erkkilä muistutti, 
että kaikilla piha-alueella 
sijaitsevilla liikennemer-
keillä tulisi olla raken-
nusviranomaisen lupa. 
Kiinteistöyhtiö voi hakea 
uuteen merkkiin luvan ra-
kennusvalvonnasta. Myös 
parkkipaikka-alue tulisi olla 
merkittynä selkeästi. Kun 

virallinen merkintä täyttää 
lain vaatimat edellytykset, 
poliisi voi sakottaa väärästä 
pysäköinnistä. Poliisin ta-
voitteena on kuitenkin aina 
ensin huomauttaa asukasta 
ja vasta sen jälkeen siirtyä 
muihin keinoihin.

Jokainen voi omalla toi-
minnallaan lisätä asuin-
alueensa viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta. Muutaman 
askeleen lisääminen päivit-
täin parkkipaikalta kotio-
velle antaa myös terveellisen 
happihypyn.

Annika Heikkinen

Kuvassa vasemmalta oikealle Mikko Kaukoranta (Pudasjärven Vuokra-asunnot Oy), Jaakko Riekki (Kiinteistö-
hulto Riekki), Esa Erkkilä, Eija Kokko(ensihoito), Mauri Loukusa (ensihoito) ja (palotarkastaja) Pasi Nyman. 
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-Teemme kurssin aikana yh-
teistyötä sekä työnantajien 
että työvoima- ja elinkeino-
toimiston kanssa. Kurssi-
laiset suorittavat myynnin 
ammattitutkinnon ja osal-
listuvat K-ryhmän Mes-
tarimyyjäkilpailuun, joka 
käsittää kuusikymmentä 
kysymystä myynnin kaikilta 
osa-alueilta.

Koulutukseen sisältyy 
reilun kolmen kuukauden 
mittainen työharjoittelu ja 
kurssilaiset ovat kirjoittaneet 
itsestään myyntipuheen pa-
rin kysymyksen perusteella: 
Miksi minä olen hyvä myy-
jä/asiakaspalvelija? Mil-
laiseen paikkaan haluaisit 
harjoitteluun/töihin?

Sauli Tauriainen
-Olen hyvä myyjä ja asia-
kaspalvelija, koska olen 
ulospäin suuntautuva, po-
sitiivinen, puhelias, ihmis-
läheinen sekä reipas ja työtä 
pelkäämätön. 

Teija  Räisänen
-Uudet haasteet ovat mah-
dollisuuksia – ei rasitteita. 
Olen ulospäin suuntautu-
nut, työtä pelkäämätön 38-
vuotias nainen.

Irma Kortesalmi
-Olen 54-vuotias reilut 20 
vuotta myyjän töitä tehnyt 
nainen. Kokemusta löytyy 
monipuolisesti: tilaukset, 
kassa, lääkekaappi, posti, 
veikkaus, siivous, ym. kau-
pan alan tehtävistä. Olen 
työtä pelkäämätön, työhön 
rohkeasti tarttuva. Kurssilta 
haen päivitystä osaamisee-
ni.

Heili Manninen ja
Helena Kerola
-Olemme ystävällisiä ja ah-
keria asiakaspalvelijoita. 
Tulemme toimeen erilais-
ten ja eri-ikäisten ihmisten 
kanssa. Harjoittelupaikka 

Pudasjärvellä Pohjantähdessä on parhaillaan meneillään PSK 
aikuisopiston myynnin ammattitutkintokoulutus, joka alkoi lokakuun 

alussa ja päättyy kesäkuussa. Osallistujia on 16 ja kurssilaiset valittiin 
papereiden ja haastattelun perusteella. Vastuukouluttaja Katja Vanhanen 

PSK:sta kertoi, että koulutus järjestettiin tarpeeseen ja 
idea on lähtenyt työnantajien toiveesta. 

Tähtäimessä työpaikka
Aikuisopiskelijat myynnin
ammattitutkintokoulutuksessa

on jo alustavasti katsottuna. 
Tämä koulutus on hyvä pon-
nahduskivi haasteelliseen 
myyntityöhön.

Anna Holappa
-Olen iloinen , ahkera ja 
kielitaitoinen. Opin nopeasti 
uutta ja nautin haasteista. 
Luonteeseeni kuuluu vah-
vasti halu auttaa muita, 
joten koen että asiakaspal-
veluhenkisyys on minulle 
luontaista.

Minna Veijanen
-Olen sosiaalinen ja rakastan 
työskennellä ihmisten lähel-
lä. Olen oma-aloitteinen, en 
pelkää ongelmatilanteita, 
vaan pyrin selvittämään ne 
yksin ja yhdessä muiden 
kanssa. Minulla on halu 
oppia koko ajan uutta ja 
kehittyä niin työssä kuin 
elämässä. Omaan huumo-
rintajuisen persoonan ja 
olen muutenkin tällainen 
rempseä Lapin tyttö, joka on 
aina sanavalmis. Osaan ottaa 
kritiikkiä vastaan ja pyrin 
käyttämään sitä hyväksi ke-
hityksessäni työelämässä.

Olen ollut noin 3 vuotta 
markkinointitoimistoissa 
promoottori- ja pr-henkilö-
nä, mutta nyt päätin vihdoin 
viimein hankkia ”mustaa 
valkoiselle” ammattitai-
doistani. Vaikka olenkin itse 
oppinut työhöni, niin tämän 
koulutuksen avulla saan 
kehitettyä ammattitaitojani 
ja pystyn palvelemaan asiak-
kaista vielä paremmin.

Todennäköisesti menen 
työharjoitteluun ST1:een.

Kati Saukko
-Olen työtä pelkäämätön, 
iloinen, kielitaitoinen, enkä 
pelkää tarttua haasteisiin.

Suvi Kipinä
-Olen iloinen, reipas ja asia-
kaspalvelu on mun juttu.

Nea Ojala
-Olen hyvä myyjä, koska tu-
len ihmisten kanssa toimeen 
ja haluan olla ihmisten kans-
sa tekemisissä. Haluan oppia 
uutta ja ottaa vastaan uusia 
haasteita. Olen positiivinen, 
kärsivällinen, vastuuntun-
toinen j ailoinen ihminen.

-Työharjoittelupaikkaa en 
ole vielä paljon miettinyt ja 
en oikein tiedä mihin haluai-
sin menne. Ravintola-alalta 
on hieman työkokemusta.

Outi Ojala
-Valmistuin keväällä 2009 
matkailupalvelujen tuot-
tajaksi. Koulun ohella olin 
vuoden verran osa-aikais-
töissä Totalparts Oy:ssä 
huoltamotyöntekijänä.

-Olen hyvä asiakaspal-
velija ja myyjä koska olen 
ahkera, nopea oppimaan ja 
haluan oppia uusia asioita. 
On työkokemusta, hallitsen 
englannin kielen taidon erit-
täin hyvin ja pystyn helposti 
siirtymään työtehtävästä 
toiseen. Mestarimyyjäkil-
pailun osa-alueena minulla 
on vapaa-aika.

Oili Kemppainen
-Olen ollut aikaisemmin 
myynti- ja asiakaspalvelu-
työssä ihan murkkuikäisestä 
lähtien, työharjoittelussa 
työmarkkinatuella ja ”tuu-
raajana”, muun muassa 
Kiimingin AarreArkussa, 
Pudasjärven Hautaustoimis-
to ja Kukka Ky:ssä, Muoti-
kulma Saimi Kuusistolla… 
Nautin asiakaspalvelutyös-
tä, koska siinä saa olla te-
kemisissä ihmisten kanssa, 
tuttujen ja tuntemattomien. 
Olen sosiaalinen ja välitön, 
tykkään auttaa ihmisiä eri 
asioissa, pähkäillä heidän 
kanssaan erinäisiä ”pulmia” 
ja etsiä niihin ratkaisuja. 
Erityisiä vahvuuksiani on 
se, että minulla on ”silmää 
kauneudelle”, toisaalta taas 

se, etä minulla on sen verran 
hyvä itsetunto, että pystyn 
ottamaan myös kritiikkiä 
vastaan ja nauramaan it-
selleni.

-Jos en jotain osaa, opet-
telen sen, jos en jotain tiedä, 
otan asiasta selvää. Kun 
kysymyksessä on asiakas/
työnantaja, pyrin tekemään 
kaiken mahdollisimman hy-
vin ja huolellisesti, minut on 
kymmenpäisen sisaruskat-
raan vanhimpana kasvatettu 
tuntemaan vastuu ja kanta-
maan korteni kekoon.

Toiveeni harjoittelupai-
kan suhteen on päivittäista-
varakauppa, koska se alue-
valtauksena on täysin uusi, 
mutta erittäin kiinnostava 
monipuolisuutensa vuoksi. 
Sillekin puolelle tulee tietoa 
koko ajan, koska Mestari-
myyjäkoulutuksessa linjana 
minulla on elintarvikkeet.

Anu Mourujärvi
-Olen sosiaalinen ja tulen 
hyvin toimeen erilaisten ih-
misten kanssa, minkä uskon 
auttavan tulevassa myynti/
asiakaspalvelutyössä. Olen 
luonteeltani myös iloinen ja 
ulospäin suuntautunut. 

-Ennen tätä koulutusta 
työskentelin ilmoitusvalmis-
tajana lehdessä. Ammatilta-
ni olen media-assistentti eli 
minulla on vahva ATK-alan 
osaaminen. Uskon, että siitä 
on hyötyä tulevassa työssä. 
Työkokemusta minulla ei ole 
myyntityöstä, mutta uskon 
että into oppia ja korkea työ-
moraali korvaavat puutteita 
sillä saralla.

Teija Anttonen
-Olen Suomussalmelta läh-
töisin, 2003 valmistunut 
ravintolakokki. Työkoke-
musta päivittäistavarakau-
poista, pääasiassa elintar-
vikeosastoilta. Tavoitteeni 
on päästä työharjoitteluun 
päivittäistavarakauppaan, 
jossa mahdollisuus hankkia 
kokemusta työskentelemällä 
eri osastoilla. Olen sosiaali-
nen ja tykkään työskennellä 
erilaisten ihmisten kanssa. 
olen tiedonhaluinen, perus-
teellinen työskennellessäni 
ja opin helposti uusia asioita. 
Tartun innokkaasti uusiin 
haasteisiin. (s-lt)

Pudasjärven Pohjantähdessä järjes-
tettävässä PSK aikuisopiston myynn-
nin ammattitutkintokoulutuksessa on 
mukana 16 kurssilaista.

Maanantai marraskuun 2. 
päivän aamu oli vähitellen 
valjennut varsin harmaana. 
Siinäpä sitä sitten Ruskossa 
bussipysäkillä seisoskelin ja 
odottelin. Mutta niinpä vain 
odotus palkittiin; toimisto-
bussi tuli ja noukki minut 
kyytiin kellon ollessa noin 
7:55. Aloitin ensimmäisen 
työmatkani toimistobus-
silla. 

Työmatkalle olin sopinut 
palaverin Mikko Kälkäjän 
kanssa. Tavoitteenamme oli 
suorittaa visualisointipro-
jektin ensimmäinen katsel-
mointi. Mikko tulisi kyytiin 
vasta Kiimingistä, joten mi-
nulla olisi noin 15 minuuttia 
aikaa saada verkkoyhteys 
bussin lähiverkkoon ja sitä 
kautta myös internetiin. 

Tällä kertaa internetyhteyttä 
tarvittiin aivan oikeasti, sillä 
kokousmateriaalimme oli 
yrityksemme palvelimella. 

Yhteyksien muodosta-
minen tapahtui normaalin 
protokollan mukaan; ”Äh! 
Argh! Ei toimi! Eikäku... 
nips ja naps asetukset oikein. 
Toimiihan tämä sittenkin.” 
Juuri sopivasti, kun tullaan 
Kiiminkiin. Nappaan kupin 
kahvia samalla, kun bussi 
jarruttaa pysäkille ja poimii 
Mikon kyytiin. 

Sen enempää small tal-
kia harrastamatta käymme 
suomalaisittain asiaan. Siis 
palaveri käyntiin samoin 
tein, mutta silti loppui matka 
hieman kesken. Ehdimme 
kuitenkin käsitellä oleelli-

Ensikokemukset 
toimistobussista

simmat juuri kun saavuttiin 
Pudasjärvelle. Kello näytti 
jokseenkin tarkasti 9:00. 
Aamuinen työmatka tuli 
tällä kertaa käytettyä varsin 
tehokkaasti hyödyksi.

Paluumatka alkaa jo klo 
15:05 linja-autoaseman py-
säkiltä. Työaika toimistolla 
jäi näin pari – kolme tuntia 
normaalia työpäivää ly-
hyemmäksi. Kotimatkalla 
ehdin kuitenkin hoitaa muu-
tamia asioita sähköpostil-
la ja puhelimella. Matka 
Pudasjärveltä Ouluun on 
kuitenkin liian lyhyt, joten 
vielä jäi kotitöitäkin.

Mitä bussikokeilun en-
simmäisestä reissusta jäi 
reppuun? Kokonaistalou-
dellisesti on jokseenkin se 
ja sama ajanko bussilla vai 

omalla autolla. Ekologisesti 
ajatellen, bussi on selvästi 
fiksumpi vaihtoehto. Ja to-
dennäköisesti niin on myös 
liikenneturvallisuuden kan-
nalta. Yhdensuuntainen 
matka-aika bussilla kaikkine 
siirtymisineen on noin 15 mi-
nuuttia pidempi kuin omalla 
autolla. Toisaalta noin tun-
nin matka-ajasta valtaosan 
sai hyödynnettyä, joten eh-
käpä kotona tehtävä työaika 
jäi tunteroisen tavanomaista 
lyhyemmäksi ja vapaa-aikaa 
on näin hieman enemmän 
käytettävissä. Eipä siis aivan 
huono juttu. Itse asiassa juu-
ri päinvastoin. 

Matti Matero, Vireal Oy

Toimistobussin ensimmäisen päivän matkapala-
verissa Matti Matero (Vireal Oy) ja kehitysjohtaja 
Mikko Kälkäjä.

Bussi saapui Oulun päätepysäkille Kallisenkujalle en-
simmäisen päivän matkaltaan täsmällisesti 16.30.
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HERKULLISET
KEBAB ANNOKSET

Ranuan Shell
Keskustie 37
puhelin 016-3551057
Arto 040-5693390
Avoinna ark.6-21 la 7-21 su 9-21

PIKAPESUKONETTA
ASENNETAAN

TULOSSA PALJON UUSIA JUTTUJA!

TALVIRENKAAT
NYT TODELLA
EDULLISESTI!
HUOLLOT JA
KORJAUKSET

Ystävän kammarin toiminta 
lähti pienestä liikkeelle nel-
jä, viisi vuotta sitten. Nyt 
kammariin tulee viikoittain 
väkeä 30 – 50 henkilöön 
vanhusten asuintaloista ja 
palvelukeskuksesta, kertoi 
viime viikolla vetovastuussa 
ollut Tuulikki Tihinen. 

Ystävän kammarin toi-
minta on nykyisin vapaa-
ehtoisten vetäjien vastuulla. 
Vetäjäkaartiin kuuluu kym-
menen henkilöä, jotka ta-
vallaan toimivat diakonissa 
Henna Savilammen ja diako-
niapappi Juha Kukkuraisen 
ohjeistuksessa.

Pidämme syksyllä ja tam-
mikuussa palaverin, jossa 
katsotaan vetäjät ja tiistait. 
Jokainen vetäjä saa miettiä 
päivän aiheet, jotka tieten-
kin osittain noudattelevat 
kirkkovuoden tapahtumia. 
Seuraamme myös yhteis-
kunnallisia tapahtumia ja 
otamme niitäkin huomi-
oon tiistaipäivien ohjelmien 
suunnittelussa. 

Joskus kutsumme tänne 

vieraita kertomaan josta-
kin ajankohtaisesta asiasta. 
Silloin laitamme juttua leh-

teen, jos on tiedossa jokin 
selkeä aihe, joka kiinnostaa 
ihmisiä. Koska tällä viikolla 
vietämme seurakunnassa 
kirkkomusiikkiviikkoa, sii-
hen liittyen veisaamme tällä 
kertaa mukana olijoiden 
lempivirsiä, Tihinen totesi 
viime viikon kammarin oh-
jelmasta. 

Yksi Ystävän kammarin 
aktiiveista ja puuhanaisista 
on Kerttu Hemmilä. Hän oli 

Ystävän kammari pyörii vapaaehtoisvoimin
Joka tiistai on Pudasjärven seurakunnassa 

Ystävän kammaripäivä. Seurakuntakotiin tullaan 
tapamaan toisia ja virkistymään yhdessäolosta 
kahvittelun lomassa. Ahkerimmat mukana olijat 

voivat osallistua diakoniatyöhön kutomalla 
arpajaisvoittoina oleviin villapeittoihin lappusia. 

Tuulikki Tihisen työparina. 
Kerttu kertoi menevänsä 
seuraavana päivänä seura-
kunnan kirpputorille kahvia 
järjestämään. 

Ystävän kammarissa käy 
väkeä nelikymppisistä yh-
deksänkymppisiin. Kamma-
ri täyttyi hetkessä puheen-
sorinasta ja kahvikuppien 
kilinästä. Tyyne Kammarin 
ystävistä vanhin ja uskollisin 
kävijä on keväällä 90 vuotta 
täyttävä Hilja Koppström. 
Tyyne Hepola kertoi käy-
vänsä Ystävän kammarissa 
viikoittain virkistymässä. 
Maija Hyttinen kertoi har-
vemmin käyneen kammaril-
la. Vanhusten palvelutalossa 

asuva Hyttinen lähti tällä 
kertaa mukaan virsiä veisaa-
maan. Sylvi Keränen kertoi 
tulleensa virkistymään ja 
aikoi toivoa veisattavaksi 
lempivirtensä 301. Pappi-
lantiellä asuva Anja Kosamo 
kertoi käyneensä kammaril-
la jo kolmatta vuotta. 

Koska täällä on niin mu-
kavaa ja täällä näkee tuttuja, 
Anja Kosamo kiteytti monen 
ajatukset Kammarin toimin-
nasta.

Seurakuntakodin keit-
tiössä pääemännän Ulla 
Salmelan kanssa keittiö-
apulaisena työskentelevän 
Pia Kelahaaran vastuulla on 
ollut kahvittelun järjestämi-

nen kammarin väelle.  Hän 
oli huolehtinut kahvin keit-
tämisestä ja kahvipöydän 
kattamisesta. Lisäksi hänen 
vastuullaan oli jälkitöitä, 
kuten tiskikoneen täyttä-
minen. 

 Pia kertoi tykkäävänsä 
työstään seurakunnan keitti-
öllä, jossa hän on saanut olla 
jo parin vuoden ajan. Hänen 
palkkaamiseensa seurakun-
ta on käyttänyt tänä vuonna 
yhteisvastuukeräystuotosta 
seurakuntaan palautunutta 
keräysrahaa.

Rauni Räisänen

Ystävän kammari täyttyi hetkessä iloisesta puheensorinasta. Tilaisuus alkaa aina 
kahvittelulla. Vasemmalta Kerttu Hemmilä, Tuulikki Tihinen ja Ritva Höglund.

Pia Kelahaara tulee mielellään tiistaisin keittämään 
kahvit Ystävän kammarin väelle. Hänen vastuullaan 
on myös tiskikoneen täyttäminen.
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PUDASTORI

Pudastorilla voi  yksityiset henkilöt ilmoittaa ilmaiseksi. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: 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 nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Myydään Halutaan vuokrata

Ilmoita Pudastorilla
ilmaiseksi!

Vakuutuspalvelut

Taksipalvelut

Rakennuspalvelut

Hautakivet Polttopuita Kuljetus- ja
muuttopalvelut

Pankki- ja
lakipalvelut

Pesulapalvelut

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

puh. (08) 821444

Taksit
24 h
Pudasjärven
taksiasema

Liikehakemisto

4-ovinen Samara vm -89. Ei 
ole katsastettu, on ajokun-
nossa. On seisontavakuu-
tuksessa. Tiedustelut, 040 
7610 829.

Pieni, hyväkuntoinen asun-
to 1h+k tai 2h+k marras-
kuun loppupuolella Pu-
dasjärven keskustasta tai 
sen läheisyydestä. Asunnon 
tarve johtuu työn takia paik-
kakunnalle muutosta. Vuok-
ravakuus ok.
Puh:  040-595 3631/Päivi.

890061

- Määräaikaishuollot
- Korjaukset
- Öljynvaihdot
- Rengastyöt
- BOSCH

vikadiagnostiikka

2

Tule ostamaan uudet
talvirenkaat niin osallistut
skootteriarvotaan!
Rengassarjan 22.12-09 mennessä
ostaneiden kesken arvomme Daelim moposcooterin

Kysy
tarjous!

LVI- JA Rautatarvike Oy
VARASTOTIE 2, 08-823 510

www.lvijarauta.fi

Jatkoroikka 25 m

Erikoistarjous!

hintaan 19,90

Erikoistarjous!

(rajoitettu erä)

Aika laittaa lämmitysjärjestelmät 
kuntoon! Tule keskustelemaan

eri vaihtoehdoista!

SYKSYN TARJOUKSET
Asennuskaapelit
MMJ 2x1,5s 0,65€
MMJ 3x2,5s 0,95€
MMJ 5x1,5s 0,95€

Sulanapitokaapeli
4 m

Öljytäytteinen lämpöpatteri
1000 W siirrettävä  

49€

25€

PYYDÄ
TARJOUS!

Ilmalämpöpumput 
asennettuna.

Avoinna
ma-pe 9-17

Oulu, Moreenikuja 3
Kari Mäki p. 0400 954 628
 Juha Göös 040 352 2455

Pudasjärvi, Kauppatie 
(käynti Varsitien puolelta)
p. 040 350 8905, 040 350 3115

Edullista lämpöä!

www.lvi-center.fi

Kreetan ensi 
kesän matkat 

ovat jo 
myynnissä.

Varmista paikkasi kesäauringossa 

yhdellä Välimeren monipuolisimmista 

saarista. Leppoisia lomapäiviä voit 

viettää Haniassa, Rethymnonissa, 

Agia Pelagiassa, Paleohorassa 

tai Agios Nikolaoksessa. Kirkkaat 

vedet, kuvankauniit hiekkarannat, 

tunnelmalliset kylät ja kreikkalaiset 

tavernat odottavat lomailijaa Kreetan 

upeiden vuoristomaisemien ja 

vehreiden laaksojen kupeessa.

Matkatoimisto
Pudasjärven Matkailu Oy
Avoinna ma-pe klo 9 -17
Kauppatie 3, Pudasjärvi

p. 08-823 400

Kissanruuat 50cent/prk
Koiranruuat alk. 32,-/30 kg
Vehnätön premium 27,-/15 kg
Koiranmakkarat
(lihaa 97%)1,50/800g

Sasta Goretex puvut alk. 320,-

Anon Ase ja Tukku Ay
Pudasjärvi

p. 08 821 337
0400 384 118

ANON ALEPÄIVÄT

Tarjoukset voimassa
15.11. saakka

Käytetyt aseet
uloskantohintaan!

TIKKA T3 kiväärit alk. 780,-
Burris 2-7x35 kiikarit 255,-

alkoivat

Hevostarvikkeet -25%

Verkot ja liinat -15%

Metsäsukset + lumikengät
Teboil voiteluaineet

Apua masennukseen, lihassärkyyn, päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä (Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa)

Ajanvaraus
p. 050 369 0478

Lähivakuutuksen puhelinpalvelu paranee entisestään

vakuutuspalvelumme

020Ê522Ê6000
(ma-peÊ8-12,Ê13-16)

www.lahivakuutus.fi

PudasjŠrvenÊLŠhivakuutuksenÊpuhelinnumeroÊonÊmuuttunut.

UusiÊasiakaspalvelunumerommeÊonÊ020Ê522Ê6000

PudasjŠrvenÊLŠhivakuutusyhdistys
ToritieÊ1,Ê93100ÊPudasjŠrvi
Puh.Ê020Ê522Ê6000

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Moreenikuja 3, 90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

www.pudasjarvi-lehti.fi

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEEAJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

Autokoulukurssi alkaa 
ma 16.11 klo 17.00

Pudasjärven Kajastus 
Ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 

ma 23.11.2009 
klo 18.00 Osviitassa, 

Kauppatie 33.
Esillä sääntömääräiset 

syyskokousasiat.
Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU

Hallitus

Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti netistä

www.pudasjarvi-lehti.fi
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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   
la-su klo   14-17. Puureliefejä 
ja pienoisveistoksia. Karaoke 
30.10. klo 21Hotelli Kuren-
koskessa. 
Henri Stenroth 6.11. Hotelli-
Ravintola Kurenkoskessa.

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!

Karaoke 6.11. Pärjänkievarilla.
Lasten Karkkibingo 7.11. klo 
19 Pärjänkievarilla.
Tanssiorkesteri Maximum
7.11. klo 21 alkaen Hotelli Iso-
Syöte&Safarilla.
Renne&Aliset 7. 11. Hotelli-
Ravintola Kurenkoskessa.
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

TULOSSA:
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
25.11.2009 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.

Kirjamessujen vetonauloina 
toimivat maamme tämän 
hetken huippukirjailijat 
Sofi Oksasesta Jari Tervoon. 
Vahvasti edustettuna oli 
myös maamme poliittista 
eliittiä keskustelemassa niin 
omista julkaisuistaan kuin 
sanailemassa ajankohtaisista 
teemoista älymystön kanssa. 
Esimerkkinä mainittakoon 
ulkoministeri Stubbin ja 
Tuomas Nevanlinnan kepeä 
sanailu urheilun terveelli-
syydestä. Tuon katkelman 
löytää Helsingin sanomien 
verkkosivuilta, videoleik-
keen muodossa. Antikvari-
aattien osastoilta oli mah-
dollista tehdä kirjalöytöjä 
vanhemmista julkaisuista jos 
kiiltokuva kimallus ei riit-
tänyt tyydyttämään ihmis-
kulttuurin tarpeita. Tarjolla 
oli runsaasti myös vanhaan 
kirjaan pohjautuvaa tutki-
musta.

Viinilehden ja Suomen 
messut Oy:n järjestämä alue 
tarjosi makuelämyksiä ja 
uusia ajatuksia ruoan ja sen 
ympärillä olevan kulttuurin 
maailmaan. Ruoka ja viini 
eivät tarkoita pelkästään 
makua tai nautintoa. Ihmis-
olentoa kiinnostavat myös 
tarinat sekä perinteet tuot-
teiden takana. Esillä olleista 
pientuottajista ja kauppa-
henkilöistä niitä tuntuikin 
löytyvän. Ahaa-elämykset 
ja oivallukset seurasivat 
toisiaan. Näitä oivalluksia 
voi hyödyntää oman palve-
lukokonaisuuden kehittä-
misessä.

Niemitalon juustola oli 
edustamassa Pudasjärveä 
tapahtumassa. Akateemi-
nen ja kulturelli yleisö esitti 
mielenkiintoisia kysymyksiä 
niin leipäjuuston valmistuk-
sesta kuin alueen palvelu-
rakenteesta. Oli yllättävää 
että näinkin sivistyneille 
messukävijöille ei ollut val-
jennut että Etelä-Suomi on 
koillisesta katsottuna peri-
feriaa, jos pidämme ytimen 
määritelmänä etäisyyttä 
pohjoiseen ja Itämeren ran-
nikolle. Olisi ollut mukavaa 
jakaa Pudasjärvitietoutta 
myös esitteiden muodossa, 
sillä alueella sijaitsee paljon 
nähtävää ja koettavaa. Luon-
toa ja hiljaisuutta sekä läs-
näoloa, asioita jotka alkavat 
kaupunkiyhteisössä olla ka-

Niemitalon Juustola
Ruoka, viini ja hyvä

elämä -messuilla
Helsingissä järjestettiin 22- 25.10.2009 Ruoka, viini ja hyvä elämä 
messut. Tapahtuma keräsi yhdessä Kirjamessujen kanssa 76 842 

kävijää. Tämä lukumäärä rikkoi edellisen kävijäennätyksen miltei 6000 
messuvierailijalla. Helsingin messukeskus täyttyi neljän päivän aikana 
kulttuurista ja elämän pienistä nautinnoista kiinnostuneista ihmisistä. 
Niin sanotun taantuman vaikutus, näkyy kiinnostuksena perusasioita 
kohtaan. Krumeluurit ja mainostaulut unohtuvat hetkeksi ja huomio 

keskittyy lähimmäisiä ja omaa ympäristöään kohtaan.

Niemitalon Juustola edusti Pudasjärveä Ruoka, viini ja 
hyvä elämä messuilla Helsingissä.

toavia luonnonvaroja. Mes-
sut voivat parhaimmillaan 
toimia satelliitteina myön-
teisen paikalliskulttuurin ja 
perinteiden esille tuojina.  
Tällainen toiminta vaatii 
huolellista pitkän aikavälin 
suunnittelua ja tekoja. Emme 
vaihda kaupanteon hetkellä 
pelkästään tuotteita vaan 
arvoja. 

Arvot muodostuvat omi-
en juurien tuntemisesta sekä 
niiden vaalimisesta. Jos py-
sähdymme miettimään näitä 
asioita hetkeksi, voimme 
huomata että pystymme 
vaikuttamaan arjen tasolla 
yllättävän paljon omaan 
ympäristöömme ja sen pal-
velurakenteeseen. Tämä 
vaatii yhteisiä päämääriä 
sekä yhteistä toimintaa. Ky-
sytyimpiä palveluita oli-
vat majoituspalvelut sekä 
liikuntamahdollisuudet. 
Voisimmeko olettaa että voi-
makas kauttakulku liikenne 
Pudasjärven läpi muodostuu 
osin perheistä, jotka etsivät 
näitä mahdollisuuksia.

 Pitkät perinteet, kaunis 

luonto, läsnäolo sekä hil-
jaisuus, miksi emme jakaisi 
näitä arvoja ohikulkijoiden 
kanssa. Mietitään keinoja 
joilla saisimme heistä kans-
sakulkijoita. Tällöin paikal-
lisen yritystoiminnan sekä 
arvojen vaihtamisen kautta 
hyvinvointia on helpompi 
jakaa myös paikallisella ta-
solla. Niemitalon juustola 
vie seuraavan kerran Ii-
jokimaiseman ilosanomaa 
etelään 5-8.11.2009. Helsin-
gissä järjestetään silloin Elma 
Helsingin maaseutumessut. 
Tämän vuoden vieraileva 
maakunta on Lappi.  Vuo-
denvaihteessa esittäydym-
me myös Matkamessuilla. 
Niemitalon juustola ei pel-
kästään tarjoa maakunnan 
perinneherkkua urbaaneil-
le kulkijoille vaan aitoja 
vinkkejä tulla nauttimaan ja 
kokemaan Pudasjärven sekä 
Iso-Syötteen luontoa, ympä-
ristöä sekä konstailematonta 
tunnelmaa.

Aki Niemitalo

”Niemitalon juustola vie seuraavan kerran 
Ii-jokimaiseman ilosanomaa etelään 5-8.11.2009. 
Helsingissä järjestetään silloin Elma Helsingin 

maaseutumessut. Tämän vuoden vieraileva maa-
kunta on Lappi.  Vuodenvaihteessa esittäydymme 

myös Matkamessuilla. ”

Syötteen luontokeskuksessa 
surisevat ja pörisevät luon-
tomme tärkeät pikkuötökät 

”Yäääk, ötökkä!”
-lasten tapahtumapäivä
Syötteen luontokeskuksessa
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Kuvat: Sieppo 

LASTEN TAPAHTUMAPÄIVÄ
LA 7.11.2009 Klo 11–14 

SYÖTTEEN LUONTOKESKUKSESSA

Puuhaa kaikenikäisille sisällä ja ulkona 

Etsi hattimantiaisia hangelta 
Askartele ötökkä 
Kierrä korpikolvan polku 
Rakenna pistiäispönttö 
Paista oma toukkapulla nuotiolla 

Säänmukainen vaatetus! 

Lounaspöydän herkut 10 € / 5 €

VAPAA PÄÄSY – TERVETULOA! 

Syötteen luontokeskus 
puh. 0205 64 6550

Ku
va

t: 
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”Monipuolista touhuttavaa riittää sekä sisällä 
että ulkona. Pääset rakentamaan pistiäispönt-
töjä, askartelemaan omia mielikuvitusötököi-
tä, ratkaisemaan korpikolvan tehtäväpolkua, 

etsimään hattimantiaisia hangelta sekä kokei-
lemaan toukkapullan paistoa luontokeskuksen 

laavulla.”

ensi lauantaina 7.11 klo 11-
14. Ötökät, joilla usein tar-
koitetaan hyönteisiä, muo-

dostavat biomassaltaan ja la-
jimäärältään maapallon suu-
rimman biologisen luokan 
ja siksi on tärkeää muistaa 
heidän asemansa luonnossa. 
Ötököillä on monipuolisia ja 
tuiki tärkeitä tehtäviä myös 
Syötteen kansallispuistossa. 
Lasten tapahtumapäivänä 
luontokeskuksen väki tarjo-
aa mahdollisuuden tutustua 
ötököiden maailmaan ilman 
kauhunsekaisia tunteita.

Ötökkäpäivä vie sinut 
iloisten tapahtumien pyör-
teisiin ja lapset ja lapsen-
mieliset pääsevät tutustu-
maan luontokeskukseen 
ja lähiluontoon pikku ötti-
möntiäisten perspektiivistä. 
Monipuolista touhuttavaa 
riittää sekä sisällä että ulko-
na. Pääset rakentamaan pis-
tiäispönttöjä, askartelemaan 
omia mielikuvitusötököitä, 
ratkaisemaan korpikolvan 
tehtäväpolkua, etsimään 
hattimantiaisia hangelta sekä 
kokeilemaan toukkapullan 
paistoa luontokeskuksen 
laavulla. Mukana menossa 
ovat luontokeskuksen omat 
ystävälliset ötökät.  Lisäksi 
luontokeskuksen ravintolan 
seisova pöytä notkuu lasten 
herkkuruokia.

Tule ja koe, ötökät anta-
vat ainekset hauskanpitoon. 
Luontokeskukselle toivotaan 
tulevan runsaasti lapsia. Pue 
päälle myös säänmukaiset 
varusteet tai oma ötökkäasu. 
Tapahtumaan on vapaa pää-
sy, tervetuloa!
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Kuren kylän Pylkön talossa 
on yleensä aina muistettu 
perheen isää Kauko Lanttoa 
isänpäivän aikana. Saman 
katon alla asuvat myös Kau-
kon vanhemmat Annikki ja 
Ossi Lantto, joten talossa 
juhlitaan kahden sukupol-
ven isiä. Niin tehdään tänä-
kin vuonna. 

-Koulussa olemme yleen-
sä aina tehneet isänpäivä-
kortteja, kertoi Kaukon kuu-
desluokkalainen Mari-tytär, 
jonka mukaan isä Kauko 
on hiljainen, kiireinen ja 
vitsikäs.

Marjan ja Kaukon tyttä-
ristä kolme on jo tavallaan 
lentänyt kotoaan pois. Kes-
kimmäiset tyttäret Laura ja 
Maija opiskelevat Oulussa. 
Tyttäristä vanhin on Riitta ja 

Isiä juhlitaan ensi sunnuntaina
Ensi sunnuntaina on isäinpäivä. Tuolloin muistetaan isiä kukkasin, 

kortein ja lahjoinkin. Monet isät pitävät yhdessäoloa lastensa kanssa 
tärkeänä ja luonnollisena asiana muulloinkin kuin juhlapäivänä. 

hän asuu Kurenalla. Hänkin 
pitää isäänsä rauhallisena ja 
mukavana miehenä.

-Hänellä on ollut auktori-
teetti sillä tavalla hallinnas-
sa, ettei hänen ole piiskaan 
tarvinnut tarttua, esikois-
tytär Riitta kertoi ja mai-
nitsi isänpäivään kuuluvan 
korttien lisäksi jokin lahja 
ja äidin tekemä täytekakku 
sekä isälle että ukille.

Kauko on maatilayrittäjä 
ja poromies, joten hänelle 
kulunut syksy on ollut kii-
reistä aikaa. Hän hoitaa po-
roisännän virkaa Pintamon 
paliskunnassa, jossa ovat 
poroerotukset meneillään.

-Isänpäivänä saattaa tulla 
lähtö poroon, Kauko arveli 
isänpäivänvietto-ohjelmas-
taan, johon voi kuulua hir-

venmetsästystäkin, jos hirviä 
on vielä kaatamatta. 

Kauko kertoi käyneensä 
tyttäriensä kanssa kalalla ja 
metsällä. Myös poromies-
ten työt ovat tulleet tytöille 
tutuiksi. 

Riitta-tytär on töissä Kyl-
mäsen liikkeessä ja hoitaa 
Pudasjärven pienteurasta-
molla palkisten esimiehen 
tehtäviä.

-Olen pienestä saakka 
ollut isäni ja ukkini muka-
na porohommissa. Sieltä 
varmaan juontaa juurensa, 
että olen käynyt porotalo-
usyrittäjäkoulutuksen ja 
lihanleikkaaja- ja teurastaja-
kurssin, Riitta kertoi isältään 
saamistaan vaikutteista.  

Kauko kertoi aikoinaan 
osallistuneensa lastensa hoi-

Tapasin Maija Naamangan 
viime viikolla kotonaan. 
Hän istui keittiönpöydän 
ääressä lukemassa tuoreim-
pia sanomalehtiä. Hän kertoi 
näkevänsä ihan hyvin ja luki 
malliksi jonkin otsikonkin. 

Omaishoitajana toimiva 
tytär Marja-Liisa oli haas-
tatteluhetkessä mukana. 
Hän kertoi äitinsä tulleen 
väsyneemmäksi viimeisen 
vuoden aikana, joten päi-
väunien tarve on kasvanut. 
Kun kesken juttelun meinasi 
uni tulla silmään, Maija 
Naamanka naurahti hyvän-
tuulisesti:

-Minuthan saa herättää.
Maija Naamanka pärjää ko-
tihoidossa omaistensa turvin 
ja liikkuu sisätiloissa rol-
laattorin avulla. Eniten hän 
tarvitsee omaistensa apua 
peseytymisessä ja vessa-
käyntiensä aikana. Omaiset 

Pudasjärven vanhin asukas täyttää marraskuussa 100 vuotta:  
Maija Naamanka ilahtuu vieraistaan
Pudasjärven vanhin asukas (Hilja Maria) Maija 

Naamanka täyttää marraskuun 23. päivänä 
100 vuotta. Hän on ikävuosistaan huolimatta 

virkeä ja aikaansa seuraava. Tähän saakka hän 
on pärjännyt kotonaan omaistensa hyvässä 

hoidossa. 

myös huolehtivat virkeänä 
pysyneen vanhuksen ruo-
kahuollosta. 

Sotavuodet pysyvät 
mielessä
Lokakuun 15. päivänä 70 
vuotta sitten sairaanhoitaja 
Hilja Maria Kananen nyk. 
Naamanka sai määräyksen 
siirtyä Tarinaharjun paran-
tolaan Siilinjärvelle. Hänen 
lisäkseen siellä oli yhdeksän 
muuta sairaanhoitajaa odot-
tamassa sodan syttymistä. 
Tuolloin komennus oli turha, 
joten Maija palasi takaisin 
rajaseutusisaren tehtäviin 
Sallan Tuutikylään.

Marraskuun viimeisenä 
päivänä tulee kuluneeksi 
70 vuotta talvisodan syt-
tymisestä. Nuo ajat ovat 
piirtyneet Maija Naamangan 
muistiin lähtemättömästi. 

Vieläkin hän muistaa sota-
vuosiin liittyvät tapahtumat 
aika tarkasti. Hän työskente-
li talvisodan aikana Kuopion 
sotasairaalassa ja sodan lo-
puttua Kuusamon siirtoväen 
sairaalassa Pudasjärvellä. 
Jatkosodan syttyessä hänet 
komennettiin Oulun sota-
sairaalaan. 

Mukana monissa 
luottamustehtävissä
 Maija avioitui 1941 kello-
seppä Armas Naamangan 
kanssa. Heidän perheeseen-
sä syntyi neljä lasta. Vaikka 
kotona riitti tekemistä, Maija 
oli kiinnostunut myös kodin 
ulkopuolisista luottamusteh-
tävistä, joihin hänet valittiin. 
Hänen sydäntään lähellä oli 
erityisesti sosiaali- ja terve-
ysala. Hän kuului aikanaan 
vanhainkodin johtokuntaan 
ja sosiaali- ja terveyslauta-
kuntaan, joissa hän pääsi 
hyödyntämään sairaanhoi-
tajakoulutustaan ja koke-
muksiaan hoitoalalta. 

Maija Naamanka silloinen 
Kananen valmistui sairaan-
hoitajaksi Oulun diakonissa-
laitokselta 15.5.1938. Opiske-

luaikana hän sai kokemuksia 
Päivärinteen parantolasta 
ja Oulun lääninsairaalasta 
sekä kaupungin kotisairaan-
hoidosta. 

Maija Naamanka on ollut 
aktiivinen toimija myös Pu-
dasjärven seurakunnassa, 
jossa hän kuului kirkko-
neuvostoon vuosina 1951 
- 1966. Varsinkin diakonia 
oli hänelle tärkeä työmuoto. 
Ompeluseuroilla kerättiin 
tuohon aikaan varoja vähä-
varaisten auttamiseen ja jou-
lunaikaan hän oli useinkin 
järjestämässä lahjapaketteja 
yksinäisille vanhuksille ja 
suurperheille. 

Pudasjärven vanhin asu-
kas Maija Naamanka on syn-
tynyt Sotkamossa. Hän on 
kotiutunut erittäin hyvin Pu-
dasjärvelle ja asuu edelleen 
kotonaan lähiomaistensa 
turvallisessa hoidossa. Hän 
ilahtuu kovasti ystäviensä 
ja sukulaisten vierailuista ja 
tapaamisista.

Raini Räisänen

Kauko Lanton mukaan lastenkasvatusvastuu sekä 
äidillä että isällä. Hän on opastanut tyttäriään muun 
muassa metsästyksen ja kalastuksen pariin.

Maija Naamanka suhtautuu tulevaisuuteen ja 100-vuo-
tisjuhliinsa rauhallisin mielin. Taustalla omaishoitajana 
toimiva tytär Marja-Liisa.

toon, joten vaipanvaihto-
kin on sujunut sutjakkaasti. 
Myös muita kotitaloustöitä 
hän on tehnyt jonkin ver-
ran eli mitä on kiireiltään 
joutanut. 

-Olen ollut synnytyksis-
säkin mukana, Kauko kertoi 
ja arveli kasvatusvastuun 
yleensä ottaen olevan enem-
män perheiden äitien kuin 
isien vastuulla. 

Tyttärethän usein valit-
sevat isänsä kaltaisen puo-
lison. Se ei tunnu Kaukosta 
ollenkaan huonolta asialta, 
jos niin tekevät. Silloinhan 
heillä on hyvätapainen ja 
ahkera mies.

Kauko on myös kätevä 
käsistään. Hän on tehnyt 
puutöitäkin harrastukse-
naan. Varsinkin kuopus Mari 
haluaisi perehtyä puutöihin 
isänsä opastuksella. (rr)  

Oikaisu
Viime lehteen sivun 5 hirvipeijaisjuttuun oli livahtanut 
väärä kuva, mutta oikealla kuvatektillä. Oikealla on 
oikea kuva ja alla kuvateksti kyseiseen kuvaan.

Kalle Kuurola keskustelee nuoremman jahtikaverin 
kanssa menneistä ajoista. Kalle lienee Pudasjär-
ven ensimmäinen hirven kaatoluvan saaja vuonna 
1946.
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IVT Lämpöpumput Oy on osa saksalaista Bosch-konsernia.
IVT on Euroopan suurin lämpöpumppuvalmistaja ja alan
markkinajohtaja kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa IVT
on toiminut yli 15 vuotta.

TERVETULOA
AVAJAISIIN

6.11. klo 10–16
IVT-lämpöpumppujen jälleenmyyjänä tarjoamme Sinulle

• markkinoiden laajimman tuotevalikoiman
• toimintatesteissä menestyneet huipputuotteet
• 5 vuoden IVT-ErikoisTakuun
• IVT-Rahoituksen (kk-erät = kertyvät säästöt)
• ammattitaitoisen asennuksen

No 359001

IVT - Askeleen edellä jälleen
• alan ainoa ympäristömerkitty
• markkinoiden laajin tuotesarja
• tuotteilla 5 vuoden erikoistakuu
• 300 000 lämpöpumpputoimitusta

IVT-Pudasjärvi
Kauppatie 9 (M-Tavaratalossa)
93100 Pudasjärvi
040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.comPudasjärvi

www.ivt.fi

IVT-lämpöpumpulla leikkaat lämmityskulujasi jopa 80 %!

Osallistu arpajaisiin!
Kaikien avajaisissa käyneiden
kesken arvomme
1 kpl 200 euron ja 2x50 euron
lahjakortit M-Tavarataloon!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

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

Pytkynharjun asemakaavan muutos korttelissa 29. Kaavoitet-
tava alue sijaitsee Syötteen Pytkynharjussa. Kaavamuutoksella 
pyritään parantamaan rakennetun korttelin piha-alueiden käyt-
töä. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajien välisiin 
maankäyttösopimuksiin.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta 
ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 
5.11.2009 alkaen.  Kaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukai-
sesti nähtävänä 5.11.- 20.11.2009. Asemakaavaluonnos esitel-
lään 4.11.2009 klo 17:00 Metsähallituksen tiloissa, os. Veteraa-
ninkatu 5 Oulu (1.krs, kokoustila Akvaario).

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä interne-
tissä www.pudasjarvi.fi. Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja 
kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kir-
jallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostitse osoittee-
seen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen 
kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus 
esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelua suunni-
telman riittävyydestä.

Asemakaavoituksesta antavat lisätietoja Pudasjärven kau-
pungilta Maankäyttöinsinööri Markku Mattinen 0400-389972 
ja Arkton Suunnitteluryhmä Oy:stä arkkitehti Harri Lindroos 
0400-917798.

PUDASJÄRVI
Kaavoitusasioita vireillä

Pudasjärvellä  28.10.2009 
Kaupunginhallitus

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla val-
tuuston istuntosalissa (Otava) keskiviikkona 11. päi-
vänä marraskuuta 2009 alkaen klo 17.00.  Luettelo 
kokouksessa käsiteltävistä asioista  on nähtävänä 
kaupungin ilmoitustaululla.  Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa 
maanantaina 16.11.2009 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 2.11.2009
Eero Oinas-Panuma

Valtuuston puheenjohtaja

PUDASJÄRVI

Pudasjärven JHL ry os. 330 
SYYSKOKOUS

PIKKUJOULUT pidetään Ravintola 
Kurenkoskessa lauantaina 28.11.2009. 
Joulupöytä menu, jäsenet 5 € ja seuralai-
set 28 €. Ilmoittautumiset 18.11.2009 
mennessä puh. 040 5459314/Tarja. 
Maksu JHL:n tilille 536004-5137586.

Tervetuloa osallistumaan!

Ravintola Kurenkoskessa
keskiviikkona 18.11.2009. Hallitus kokoontuu klo 16 
ja yleinen kokous alkaa klo 17. Esillä on sääntömääräi-
set asiat, hallituksen kokoonpano sekä puheenjohtajan 
ja luottamusmiesvalinnat. Vieraana aluepäällikkö Risto 
Rossi Oulun aluetoimistosta. Yhdistys tarjoaa iltapa-
lan. Jäsenet tervetuloa!

Pudasjärvellä 1.11.2009
Hallitus

MTK Pudasjärvi järjestää
jäsenilleen pikkujoulun pe 4.12.09

klo 19 alkaen Kurenkoskessa.
Pikkujouluillallinen jäsenille. 

Olemme avanneet
yhdistykselle omat kotisivut

http://mtkpudasjarvi.kosivukone.com
Käy tutustumassa!

MTK Pudasjärven 
syyskokous  to 5.11.2009

klo 10.00 seurakuntatalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Ilmoittautumiset pe 27.11. mennessä
puh. 0400 124 994, veli.hyttinen@pp1.inet.fi

Hammaslääkäri Jorma Kantola
Kitkantie 32 A 1, 93600 Kuusamo

Ajanvaraus: 08 852 3400, 040 731 6828

KANGAS-
JA

KUDEAUTO

Pudasjärven tori
perjantaina 6.11.

Taivalkosken tori
torstaina 5.11.

Palatalo puhelin 
0500 285 040

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

 Avoinna ma-pe 9.00-16.45, la 10.00-14.00

Tuotteet eivät sisällä sokeria, laktoosia, gluteenia, maitopro-
teiinia, eikä hiivaa. Makeutusaineena ksylitoli. Makuna mansik-
ka- ja vadelma-aromi.

D-max-vitamiinit
VARMISTA KOKO PERHEEN
RIITTÄVÄ D-VITAMIININ SAANTI

MYÖS SÄÄSTÖKOKO 300 TABLETIN PURKKI

Hyvänmakuinen
ksylitoli-D3-vitamiinipurutabletti

Lue uusin PUDASJÄRVI -lehti
netistä www.pudasjarvi-lehti.fi
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Petäjäkankaantie, Pudasjärvi, Puh. 020 752 8260. Palvelemme ma-pe 8 - 17, la 9 - 14. Tervetuloa! www.rautia.fi
Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681 Konekauppa: Vesa Huhta 040 538 9626 Konekauppa/maatalous: Heikki Inget 040 587 0856

Alueaura Blizzard
3.4m levene 

VAIHTOKONEET:

4,300,-
2,000,-
1,500,-
3,600,-

750,-

Ski-Doo MXZ 600 -04 6800,-
Ski-DOO MXZ      -98 2200,-
Polaris XC SP500 -07 3950,-
POLARIS 700 XC SP -00 2200,-
Lynx Enduro 600 SDI -07 7600,-
Lynx X-TRIM       -07 7800,-
Lynx Rave  600 SDI 4600,-
Lynx 5900 -98 3600,-

VAIHTOKELKAT:

Yleiskärry teli 

Kron 275 Äes 

Valmet 565 -66 

Paripyörät
14.4x34 ja 12.4x24

ERIKOISHINTAAN

HONDA TRX 420 FM

Kysy 500 fe/fa mallit,
jotka myymme
erikoishintaan

NYT 5490,-
+toimituskulut 200,-

Sähkötie 1,
puh. 0207 890 450
Palvelemme
ark. 8-21, la 8-18

PALVELEMME
ark. 8-21, la 8-18, su 12-21
(Isäinpäivänä su 8.11. suljettu)

Meillä myös

Kierrätys-
piste

Ilman korttia 1,42/ps
(2,84-2,65 kg)Ilman korttia 2,28 /pkt (4,56-3,93 kg) Etu K-Plussa -kortilla

Arla Ingman

JOGURTIT
1 kg
(0,89 kg)

0 1 189 90 19

Ilman korttia
1,57 /tlk (1,57 kg)

Ilman korttia
2,55/3 tlk (3,40 l)
yksittäin 8,85 tlk

tlk ps139
pkt

Etu K-Plussa -kortilla

-39 %
-43 %

Etu K-Plussa -kortilla

-25%

Flora Ruoka

KASVIRASVA-
SEKOITTEET
2,5 dl(2,53 l)

Vaasan

VIIPALEET
maalias-, monivilja
ja rouhe
500 g
(2,38-2,22 kg)

Etu K-Plussa -kortilla

-16%

Ilman korttia
5,72/2 pkt (14,30 kg)
yksittäin 2,86 pkt

Ilman korttia
3,96-4,17/3 tlk (1,23-1,39 l)
yksittäin 1,23-1,39 tlk

Ilman korttia
6,30/2 tlk (0,39 rll) yksittäin 3,15 pkt

4 3 550 00 60
3
tlk

2
pkt

2
pkt

Etu K-Plussa -kortilla

-21%

Marli Vital

MEHUJUOMAT ja 
Natur TÄYSMEHUT
1 l (1,00 l)

Etu K-Plussa -kortilla

-18-28%

Lotus Soft Embo

WC-PAPERI
8 rll
(0,35 rll)

Etu K-Plussa -kortilla

-11%

Saarioinen Kulta-sarjan

LEIKKELEET
200 g
(11,25 kg)

5

2

95

30

Ilman korttia 6,95/kpl (10,42 l)

Ilman korttia 2,59-2,79/plo (5,58-2,59 l)

kpl

kpl

Ariel

EXCEL GEL
667 ml (8,92 l)

Etu K-Plussa -kortilla

-14%

Etu K-Plussa -kortilla

-11-17%

Tolu

PUHDISTUSAINEET
500 ml ja 1 l (4,60-2,30 l)

HK

SININEN
LENKKI
500-580 g
(2,78-2,40 kg)
rajoitus 3 pkt/talous

Marraskuun Plussatarjouksia

Plussatarjoukset voimassa 29.11. saakka.

3
tlk


