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Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti netistä

www.pudasjarvi-lehti.fiMITTATILAUSTYÖNÄ 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

HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Lauantaina 21.11.

lippu 10€, sis. ep

TULOSSA mm.

MEDISET

Pe myös KARAOKE

28.11. Frisco
4.12. Anne Mari &
 Sateenkaari
5.12. Kisällit

www.kurenkoski.fi
Katso lisää osoitteesta:

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

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

20. - 21.11. Tanssiorkesteri Vega

TULOSSA:
27. - 28.11. Tanssiorkesteri Marko Juhani Group
4. - 5.12. Tanssiorkesteri Frisco

TERVETULOA!

PE ja La disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

To 19.11. Tapani Linna, ortopedi
To 26.11. Liisa Karinen, gynekologi (täysi)
Ma 30.11. Liisa Karinen (täysi)
Ke 16.12. Liisa Karinen
Ti 1.12. Jarkko Huusko,
 yleisl. erik. lääkäri

MDental Oy

HAMMAS-
LÄÄKÄRI

JA LÄÄKÄRI-
ASEMA

Kauppatie 5, 2. krs
93100 PUDASJÄRVI

Ajanvaraukset 
ma-pe 8-15.30

Puh. (08) 823 380
Fax (08) 823 381

Helppo IVT-ratkaisu meiltä!

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

Markkinoiden laajimmassa
lämpöpumppumallistossa

on valinnanvaraa!

No 359001

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

LAHJAKORTIT
6.11. avajaispäivän arvonnassa

M-tavarataloon voittivat:

Onnittelut voittajille. Onnettarena oli Leena Tamola

- Antero Kokko 200 €
- Iida Hallikainen 50 €
- Pirjo Kouva 50 €

IVT lämpöpumpun ostajalle joko 100, 200
tai 300 euron lahjakortti M-Tavarataloon.

Pudasjärveläisten metsäs-
täjien toimesta tehty hirvi-
kannan jälkilaskennan tulos 
valmistui ja kertoi suuntia 
hirvikannantilasta ennen 
talvilaitumille siirtymistä. 
Tilanne eri hirvitalousalu-
eilla yhtä lukuun ottamatta 
oli suhteellisen tasainen, 
alueellisia tihentymiäkin 
tosin löytyi monin paikoin 
mutta oli mukana myös hei-
kompia alueita. Laskennassa 
metsästysseurat antoivat 
arviot yksityismailta ja val-
tionalueilta myös seurueet 
olivat aktiivisesti mukana 
touhussa. Alla olevassa tau-
lukossa näkyy kunkin ta-
lousalueen laskennan piiris-
sä ollut pinta-ala prosentti-
osuutena koko alueesta sekä 
laskennantulokseksi saatu 
hirvitiheys 1000 hehtaarilla. 
Laskennan yhteydessä pyy-
dettiin havainnoimaan myös 
suurpetojen jälkiä ja muuta-
ma ilveksen jälkihavainto 
tulikin rekisteröityä pitäjän 
itä- ja pohjoisosissa. 

Osalla seuroista/seuru-
eista hirviluvat alkavat olla 
lopussa, ja kiinnostus Pu-
dasjärven hirvenpyynnin 
/Rantalan yhteisluvan ns. 
pankkihirvilupia kohtaan on 
ollut kohtalaisen korkealla. 
Lupia yhteisluvan osakkaat 
voivat hakea kuluvan kuun 
loppuun ja pankkiluvat 
ovatkin käytössä heti joulu-
kuun alusta.

Lupien myöntämisen 
perusteenahan on, että ai-
emmin myönnetyt luvat on 
loppuun käytetty ja pank-
kiluvilla pyritään ehkäise-
mään taimistovahinkoja. 
Hakuohjeet löytyvät yhdis-
tyksen kotisivuilta ja vielä 
muistutus hirvennahkojen 
keräyspäivistä: Ensimmäi-
nen vastaanotto on Hanhi-
ojalla 4.12 klo 14.00. 

Pitäjän kaatoprosentti 
nousee kohtalaisesti ja al-
kaa olla 79 % tuntumassa 

kun Taivalkoskella ollaan 
jo päälle 94 % tuloksessa. 
Metsästyksen etenemistä 
voi seurata yhdistyksen 
kotisivuilta, josta löytyy 
myös muut uusimmat tie-
dotukset.

Mikko Lehtola

Hirvet laskettu

Alue: Laskettu % Hirviä/ 1000ha 
Kouva 64,0 2,9
Pintamo 65,0 0,8
Puhos 47,0 2,6
Hetekylä 42,0  2,5
Siurua 55,0 2,8

Hirvikannan arviolaskenta 7-8.11.09
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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
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Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,20 e/pmm. 
Takasivu  1,00 e/pmm. 
Sisäsivut  0,90/pmm. 
Hintoihin 
lisätään  alv 22%.

Toritie 2
(käynti sisäpihan puolelta)
93100 Pudasjärvi
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

Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain nimi vaih-
telee eri kirkoissa. Joissain kirkoissa puhutaan 

vain viimeisestä sunnuntaista ilman lisämääreitä. 
Suomessa otettiin vuoden 1958 evankeliumikirjaan 
Ruotsin esikuvan mukaisesti nimitys tuomiosun-
nuntai. Tästä päivästä käytetään myös nimitystä 
Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Nämä kaksi 

erilaista aihetta muodostavat kuitenkin kokonaisuu-
den: kirkkotaiteessakin Kristus viimeisen tuomion 

toteuttajana on kuvattu maailmankaikkeuden valti-
aaksi (Khristos Pantokrator).

Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee 
aikojen lopulla ”kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä 

kanssa ja istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle” 
(Matt. 25: 31). Näin kirkkovuoden viimeinen sun-
nuntai liittyy samalla seuraavaan sunnuntaihin, 
adventtiin. Kirkkovuoden alussa ja lopussa - tai 
lopussa ja alussa - kuuluu sama viesti: Jumala 
lähestyy meitä Kristuksessa ja asettaa meidät 

kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan 
ja tekemättä jättämisistään. Viimeisessä tuomiossa 

Jumalan vanhurskaus toteutuu lopullisesti.

Kristus, kaikkeuden Herra

Tuomiosunnuntai
(Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)

Rakkaamme 

Väinö Aatami Alatalo

Kaivaten
Elsa ja Pentti perheineen
Jorma ja Irja perheineen
Marjatta ja Esko perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Taivas on korkea
pilvien tie on pitkä
tuuli soi vainioilla

Jos muulloin sä murhetta
kantanut niin tänään
on hyvä olla.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä 
ollessa 24.10.2009.
Lämmin kiitos osanotosta!

 14.12.1949 Pudasjärvi
 08.10.2009 Pudasjärvi

Messu
su 22.11. klo 10. seurakun-
takodissa. Toimittaa Juha 
Kukkurainen, avustaa Jaak-
ko Sääskilahti, kanttori Keijo 
Piirainen.
Kirpputori
ke 25.11. klo 10-13 talkoo-
tuvassa.
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityöta-
lon yläkerrassa ma 23.11. 
klo 18.
Ystävän kammari
ti 24.11. klo 12-14 seurakun-
takodissa.
Kuorot:
lapsikuoroa ei ole to 19.11. 

lapsikuoro to 26.11. klo 17., 
nuorisokuoro to 19.11. ja 
26.11. klo 16.30, kirkkokuoro 
to 19.11. ja to 26.11. klo 18, 
Sarakylän kuoro to 26.11. 
klo 18.45, Vox Margarita ke 
25.11. klo 18.
Leikkivä pyhäkoulu
su 22.11. klo 12-13 seurakun-
takodissa.
Perhekerho
to 19.11. ja to 26.11. sekä ma 
23.11. klo 10-13 seurakunta-
kodissa ja ke 25.11. klo 10-13 
Petäjärinteen kylätalolla.
Lapsiparkki
ke 25.11. klo 10-13 seurakun-
takodissa.
Muskari
to 19.1 klo 16-17 Sarakylän 
koululla ja ma 23.11. klo 
16.30 seurakuntakodissa.
Rönö
pe 20.11. klo 18-22
Koillismaan kuulovam-
maisten
virkistyspäivä Pudasjärvel-
lä ke 25.11. Kokoonnumme 
klo 11.00 Pudasjärven kirk-
koon, tutustumme uusiin 
urkuihin ja saamme kuulla 
urkumusiikkia. Ruokailu 

seurakuntakodissa klo 12. 
ja ohjelmaa. Lähtökahvit klo 
14. Liikkuminen omin kyy-
dein. Ilmoittautuminen ma 
16.11. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon 08-8823100.
Diakoniatyön
päivystys ja ajanvarausaika 
maanantaisin klo 9-11. Hen-
na Savilampi 0400-866480.
Rauhanyhdistykset:
Lähetysseurat su 22.11. klo 
17 seurakuntakodissa, Jouko 
Okkonen, Pentti Koppe-
roinen. Myyjäisseurat pe 
27.11. klo 19 Jongulla Ritva 
ja Osmo Pesälällä. Lähetys-
seurat to 19.11. klo 10 Sara-
kylän kappelissa, pe 20.11. 
klo 19, Puhoksella Helena ja 
Timo Kosamolla, Kosamon-
tie 155, la 21.11. klo 19.00 
Hirvaskoskella Soili ja Paavo 
Kortetjärvellä, Kopukantie 
21, Jouko Okkonen, Pentti 
Kopperoinen. Lauluseurat 
su 22.11. klo 19. Sarakylässä 
Antti Kummalalla.
Kuollut:
Emma Kustaava Soronen 
80, Eino Johannes Iinatti-
niemi 86

Ohjelmassa mm: 
kirppis, kasvonaamioita,
ongintaa, askastelua...

Huom!
Kaarina Nevanperän nukke-

teatteri klo 10:30!

Tervetuloa!
Pöytävaraukset

p. 040-5177 126
tekstiviestillä iltaisin.

Kirppiksen pöytämaksu 5 €.
Myytävänä vohveleita,kahvia ym. 

MLL:n Kirppis ja lastenpäivä 21.11.2009 klo 10-13 
entisissä Mirkun vaatetuksen tiloissa (Varsitie 6) 

Korpimylly ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

SYYSKOKOUS 
pidetään

Rajamaan asukastuvalla
5.12. klo 14.00

torttukahvin merkeissä.
Hallitus kokoontuu klo 13.

Tervetuloa kaikki
Korpimylly ry:n toiminnasta 

kiinnostuneet paikalle. 
www.korpimylly.fi

Joulunavaus pe 27.11.
Pudasjärven Joulunavaus järjestetään pe 27.11 klo 18 torilla, kuten edellisinä 

vuosina. Yhdistysten joulutori alkaa klo 16. Myyntipaikkojen varaus
Eila Puurunen p. 0400 514 692

Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
SYYSKOKOUS 

la 28.11. klo 18 Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa Kauppatie 7, Pudasjärvi.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Pikkujoulu on heti syyskokouksen jälkeen, jossa palkitaan
Pudasjärven Vuoden Yrittäjä ja luovutetaan ansiomerkkejä ja yrittäjäristejä.

 Esiintymään tulee taikuri Henri Kemppainen Hyrynsalmelta.
Toisena esiintyjänä on lauluryhmä Eiku Syötteeltä. 

Ennakkoilmoittautumiset ke 23.11 mennessä Harri Piipposelle
puh. 050 380 0661, harri.piipponen@k-supermarket.fi 

Tervetuloa joukolla mukaan!

Pudasjärven Yrittäjät ry

Hallitus

Puunpoltto ei lisää ilmake-
hän hiilidioksidipitoisuutta, 
mutta palamisessa syntyy 
pienhiukkasia, jotka ovat ai-
heuttavat ongelmia erityises-
ti taajamissa. Järkevin tapa 
puuttua tähän on vanhentu-
neen tulisijakannan uusinta. 
Nykyaikaisella tekniikalla 
varustetut tulisijat polttavat 
nimittäin puun aiempaa 
puhtaammin. Tulisijateknii-
kan lisäksi valmistajien olisi 
syytä panostaa myös käytön 

Viime aikoina ovat puunpolton päästöt olleen 
jälleen otsikoissa. Pääkaupunkiseudun 

yhteistyövaltuuskunnan, YTV:n, selvityksen 
mukaan pääkaupunkiseudun omakotitalojen 
tulisijojen päästöt ovat kolmanneksen siitä, 

mitä liikenne tuottaa pakokaasuina. Kuluttajan 
ei kannata kauhistua uutisista, vaan selvittää 

mahdollisuutensa vaikuttaa päästöjen määrään.

Puulämmitys kunniaan

opastukseen.

Tulisijojen käytössä
parantamisen varaa
Tulisijojen käytöllä on polt-
totekniikan lisäksi suuri 
merkitys puun polton pääs-
töihin. Tulisijassa poltetaan 
aina kuivaa, käsittelemätön-
tä puuta. Sytytysvaiheessa 
käytetään ohuempia puita 
kun taas myöhemmissä vai-
heessa paksumpia puita.

Sytytysvaihetta pidetään 
kriittisenä vaiheena, sillä sil-
loin syntyy paljon päästöjä. 
Sen vuoksi sytytysvaihee-
seen kannattaa panostaa. Oi-
kean sytytystavan voi tarkis-
taa tulisijan käyttöohjeesta. 
Tiilitulisijoissa ja kiukaissa 
suositellaan yleisesti päältä-
sytytystä, mutta esimerkiksi 
NunnaUuneissa puut syty-
tytetään alta ja sivuilta, jotta 
puiden kaasuuntuminen 
pääsee tehokkaasti käyntiin 
ja alkuvaiheenkin päästöt 
jäävät vähäisiksi.

Vanhalla tekniikalla va-
rustetuissa tulisijoissa pala-
mistulokset vaihtelevat pal-
jon. Nykyisellä tekniikalla 
varustetussa tulisijoissa käy-
tettävyyteen on panostettu ja 
palaminen on hallittua jota-
kuinkin kaikissa olosuhteis-
sa. Näin ollen palamistulos 
on tasaisen hyvä.

Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti netistä

www.pudasjarvi-lehti.fi
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”Olisiko teillä mahdollisuus 
lähettää lentokone hake-
maan tapaturmaisesti louk-
kaantunutta lasta Sindenis-
tä sairaalahoitoon?” Näin 
soitti Gorokan kaupungin 
puhelimesta tuttu terveys-
viranomainen minulle SIL:n 
lennostoon. (SIL on kansain-
välisen Wycliffe Raamatun-
kääntäjien sisarjärjestö).

Toimiessani Papua-Uu-
dessa-Guineassa Ukarum-
pan lähetyskeskuksessa SIL-
lennoston kenttätoimintojen 
johtajana saimme eräänä 
päivänä myöhään iltapäi-
vällä tuollaisen pyynnön 
noutaa pieni poika meidän 
Aiyuran kentästämme ete-
lään sijaitsevalta vuoris-
toalueelta lääkäriin. Poika 
oli saanut viidakkoveitsen 
piston vatsaansa ja tarvitsi 
pikaista hoitoa. 

SIL:n lennosto on ensi-
sijaisesti perustettu kuljet-
tamaan raamatunkääntäjiä 
perheineen Ukarumpan 
lähetyskeskuksesta kieli-
alueilleen tuossa maassa, 
jossa vuoristot sekä alavien 
maiden viidakot, suot ja jo-
kien suistot tekevät kattavan 
maantieverkon rakentami-
sen vielä liian kalliiksi kehi-
tysmaalle, niinkuin Papua-
Uusi-Guineakin on. Luon-
nollisesti lennostoa tarvitaan 
myös yhteyksissä muuhun 
maailmaan Ukarumpan 
lähetyskeskuksen ja pää-
kaupungin Port Moresbyn 
välillä. Mahdollisuuksien ja 
tarpeen mukaan lennetään 
muitakin lentoja, mm. vuo-
ristoissa kasvatetun kahvin 
kuljetusta Aiyuraan, josta se 
viedään edelleen maanteitse 
jatkojalostettavaksi.

Lentokoneitamme käyte-
tään myös erilaisiin sairas-

Lähettikirje pudasjärveläisille:
Pieni poika lentämällä sairaalahoitoon
Pudasjärven seurakunnan nimikkolähetit, Liisa 

ja Jouko Berghäll ovat olleet lähetystyössä 
Papua Uusi Guinessa, ovat nyt tulleet takaisin 

Suomeen.  He lähettivät Pudasjärvelle lehdessä 
julkaistavaksi kirjoituksen omina terveisinään.

lentoihin tarvittaessa aina 
Australiaan asti. Valitet-
tavasti lentäminen ei ole 
halpaa, eikä paikallisella 
väestöllä ole sellaisia vakuu-
tuksia turvanaan kuin meillä 
ulkomaisilla työtekijöillä. 
Aina on ensiksi selvitettävä, 
mistä saadaan lentoon tar-
vittavat rahat. Useimmiten 
maan paikallinen terveysvi-
ranomainen tai jokin lähe-
tysjärjestö maksaa lennon. 

Haittapuoli asiassa on se, 
että sairaslentopyynnöt tule-
vat useimmiten iltapäivisin 
kello 15-16 aikoihin ja pi-
meä tulee jo kello 18. Aikaa 
tarpeellisiin järjestelyihin 
lennon varmistumiseksi 
jää vähän, eikä lentoken-
tillekään laskeuduta enää 
pimeän tultua. Lisäksi vuo-
ristoalueilla iltapäivän pilvi- 
ja sadeolosuhteet pakottavat 
monesti lopettamaan lennot 
aikaisin näille alueille. 

Alussa mainittu sairas-
lentopyyntö tuli myöhään 
iltapäivällä kuten tavallista. 
Kyseinen kiitorata vuoristos-

sa sijaitsi noin 20 minuutin 
lentomatkan päässä. Valtuu-
tuksen lentoon antoi läheisen 
Gorokan kaupungin terveys-
viranomainen, ja se onneksi 
tuli suhteellisen nopeasti. 
Me päätimme lentää pojan 
saattajineen Aiyuraan ja 
kutsua 10 kilometrin päässä 
olevasta Kainantun kaupun-
gin sairaalasta ambulanssin 
noutamaan poika hoitoon.

Onneksi meillä oli juuri 
siihen aikaan jopa kaksi 
lentokonetta palaamassa 
Ukarumpaan, toinen kaa-
kosta ja toinen luoteesta, ja 
kummassa tahansa oli riittä-
västi tilaa ottaa matkustajia 
mukaansa. Lentotoimintojen 
johtaja valitsi kaakosta tule-
van koneen. Itse yritin sin-
nikkäästi saada puhelimitse 
yhteyttä sairaalaan, mutta 
kukaan ei vastannut heidän 
ainoaan puhelinnumeroon-
sa. Siihen aikaan kännykät 
eivät vielä olleet saapuneet 
ylänkömaillemme. Soitin 
myös sveitsiläiselle lähe-
tysasemalle Kainantussa. 
Heilläkin on ambulanssi, 
mutta tuona iltana sille ei 
ollut kuljettajaa. 

Lentokoneemme saapui 
tuoden noin viisivuotiaan 
pojan. Mukana tulivat myös 
äiti ja isä sekä isoäiti. Pojan 
vatsan ympärille oli kie-

dottu villakaulaliina. Mat-
kaeväänään heillä oli iso 
banaaniterttu. Avasimme 
kaulaliinan ja totesimme, 
että haava ei näyttänyt kovin 
vaaralliselta, mutta sen puh-
distus ja jälkihoidon saami-
nen oli tärkeää tulehduksen 
välttämiseksi. Vanhempien 
kertoman mukaan poika oli 

vahingossa juossut päin jon-
kun sukulaisen kädessään 
pitämää veistä.

Meillä oli nyt ongelma: 
miten saada poika saattaji-
neen Kainantun sairaalaan, 
kun ambulansseja ei ollut? 
Vaihtoehdot olivat vähissä 
ja pian tulisi pimeä, jolloin 
teillä liikkuminen ei ole enää 
turvallista. Soitin Liisalle ja 
pyysin häntä tuomaan pa-
rikymmentä vuotta vanhan 
Toyota Corolla-automme 
lennostoon. Perhe lastattiin 
auton takapenkille ja banaa-
nit takakonttiin. Yksi alaisis-
tani, kansallinen työntekijä 
Rodney, tuli mukaan. Alkoi 
jo olla pimeä, kun lähdimme 
kohti Kainantua. Liisa sai 
kyydin lennoston pikkubus-
sissa takaisin Ukarumpaan, 
joka on kolmen kilometrin 
päässä Aiyurasta.

Hiljattain Australian 
avulla kestopäällystetty Kai-
nantun tie oli hyvässä kun-
nossa myös henkilöautojen 
kulkea ja houkutteli ajamaan 
nopeammin kuin entisel-

leen jätetyt mutkat ja mäet 
oikeastaan sallivat. Jarrut 
joutuvat ajossa koetukselle. 
Lähestyessämme joen yli 
risteävää siltaa erotin juuri 
ja juuri kapealla, yksikais-
taisella sillalla täysin pimeän 
bussin tulossa vastakkaisesta 
suunnasta. Bussin kuljettaja 
oli jo lähtenyt peruuttamaan 
välttääkseen onnettomuu-
den, mutta valoja hän ei vie-
läkään sytyttänyt. Meidän 
automme pysähtyi kauniisti 
ennen siltaa, ja bussi pääsi 
ohittamaan meidät ja jat-
kamaan matkaansa.  Taisin 
olla molempien ajoneuvojen 
matkustajista ainoa, joka ei 
säikähtänyt.  

Saapuessamme sairaa-
laan siellä näytti kovin hiljai-
selta. Ulkona odotti joukko 
ihmisiä. He sanoivat hoitajan 
tulevan pian ja ottavan pojan 
saattajineen hoitoonsa. Niin 
me jätimme perheen sinne 
heille vieraaseen ympäris-
töön luottaen siihen, että he 
saisivat tarvitsemansa hoi-
don ja että Gorokan terve-
ysviranomainen huolehtisi 
heidän tulevista tarpeistaan, 
esimerkiksi kotimatkasta. 
Seuraavana päivänä olin 
vielä puhelinyhteydessä 
tähän viranomaiseen ja se-
lostin hänelle kuljetuksen 
yksityiskohdat.

Vaikka päätehtävämme 
onkin tuoda Jumalan Sanaa 
papua-uusi-guinealaisille 
heidän omilla, monilla kie-
lillään, meidän tulee tämän 
saman Sanan mukaan myös 
auttaa lähimmäisiämme. 
Sairaslennot on yksi tapa 
auttaa ja pelastaa ihmishen-
kiä, joita Herra rakastaa yhtä 
paljon kuin meitäkin, mutta 
joilla ei ole sellaisia väli-
neitä ja varoja kuin meillä. 
Hyvä lukija, sinun tukesi ja 
rukouksesi on ollut ja on jat-
kossakin tässä työssä hyvin 
tärkeässä osassa.

Jouko Berghäll

Pienkoneessa matkalla jäähyväiskäynnille Moroon.

Yksimoottorinen pienkone juuri lähdössä vuoristokentältä nousuun.

Sairaslento lähdössä Australiaan.
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Tilaisuudessa kuultiin ajan-
kohtaistietoa, ennusteita ja 
haasteita sekä koulutuspal-
velujen tulevaisuudesta että 
kuntien asemasta koulutuk-
sen järjestäjinä. Lisäksi väki 
sai uusia vinkkejä omaan 
opetustyöhönsä työpajatyös-
kentelyn keinoin. Päivän 
eväistä riittääkin rapistel-
tavaa ja oppilaille jaettavaa 
pitkäksi aikaa.   

Tapahtuman pääpuhuja 
Anneli Kangasvieri, Kunta-
liiton johtaja, esitteli tark-
kaavaisena kuunnelleelle 

ePulpetista luovuuden värinään:
Opettajat uutta oppimassa ja tulevaan suuntaamassa

Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon ja Iin 
opetushenkilöstö vietti lauantaina 7.11. erilaisen 

työpäivän Opin eväät 2009 -tapahtumassa. 
Lähes 300 peruskoulujen, lukioiden ja 

kansalaisopistojen opettajaa oli kokoontunut 
Pudasjärven lukion ja Rimminkankaan 

koulun tiloihin yhteiseen seutukunnalliseen 
täydennyskoulutustilaisuuteen. 

yleisölle vankan tietopaketin 
tehdyistä selvityksistä ja 
haasteista, jotka määrittävät 
koulujen tulevaisuuden-
suuntia ja kehittämistyötä. 
Ne myös ohjaavat koulutuk-
sen järjestäjiä miettimään ja 
toteuttamaan uusia selviyty-
miskeinoja mahdollisimman 
laajan, laadukkaan ja alueel-
lisesti tasapuolisen koulu-
tustarjonnan turvaamiseksi. 
Hänen mukaansa kyse on 
sekä kansallisesta että alu-
eellisesta strategiasta, johon 
liittyy monia kipupisteitä 
mutta myös aivan uudenlai-
sia mahdollisuuksia. 

Myös Oulun lääninhal-
lituksen koulutoimentar-
kastaja Arja-Sisko Holappa 
painotti tulevia arvovalin-
toja ja muutoksien välttä-
mättömyyttä koulutuksen 
uudistamisen puristuksessa. 
Sopeuttamis- ja säästötoi-
mien kurimuksessa kes-
tävät ratkaisut voivat olla 
hakusessa, mutta esimer-
kiksi oppilaitosten välinen 
yhteistyö ja tavoitteellinen 
kehittäminen voisivat toimia 
avaimena sellaiseen järjes-
telmään, joka takaa hyvät 
koulutusmahdollisuudet 
varhaiskasvatuksesta korke-
an asteen opintoihin.

Pudasjärven kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila 
puolestaan kiinnitti huomio-

ta uuteen valtionosuusjärjes-
telmään, joka on erityisen 
epäoikeudenmukainen Pu-
dasjärven kaltaisia pitkien 
etäisyyksien kuntia kohtaan. 
Daavittila havainnollisti 
pohjoisen haja-asutusalue-
kaupungin vaikeuksia ope-
tuspalvelujen turvaajana 
selostamalla tiivistetysti 
kaupunkimme kouluverk-
koratkaisuja ja niiden vai-
kutuksia. 370-vuotiaan kau-
punkimme juhlavuoden 
viettämisestä hän mainitsi 
myös puheessaan. Sekä juh-
lateemaa että paikallisten 
koulujärjestelyjen nykytilaa 
ja kehittämissuunnitelmia 
kuvaakin osuvasti täyden-
nyskoulutustapahtuman 
motto ”Perustana perinteet 
- tavoitteena tulevaisuus”. 

Työpajatyöskentely sai 
innokkaan vastaanoton
Faktapohjaisen aamun jäl-
keen osallistujat hajaantuivat 
eri opetustiloihin etukäteen 
valitsemiinsa työpajoihin, 
joita oli tarjolla lukuisista 
aiheista ja monenlaisille koh-
deryhmille. Valittavana oli 
ollut liki 30 pajaa, joiden si-
sällöt vaihtelivat toiminnal-

lisesta harjoittelusta uusiin 
opetusmetodeihin ja luoviin 
työtapoihin. Ohjaajina hyö-
dynnettiin seutukuntien 
omaa ammattitaitoista opet-
tajakuntaa sekä eri puolilta 
maata saapuneita asiantun-
tijoita. Työpajatyöskentely 
saikin osallistujissa innok-
kaan vastaanoton, ja niiden 
sisältöjä sekä asiantuntevia 
vetäjiä kiiteltiin yleisesti.

Koulutuspäivä päättyi 
eri-ikäisten koululaisten kek-
simien teknisten innovaa-
tioiden esittelyyn, ja todeta 
täytyi, että moni valloittava 
tekninen vempele soveltuisi 

Ei pelkkää tietotaitoa vaan myös kulttuuria! Taitavat Iin laulupelimannit panivat 
parastaan ja tarjosivat osallistujille hyvän mielen kotiinlähtötunnelmat.

Lääninhallituksen kou-
lutoimentarkastaja Arja-
Sisko Holappa puhui kou-
lujen ja jopa lääninhallituk-
sen toimintaa leimaavista 
suurista muutoksista ja 
niiden vaikutuksista.

Rimminkankaan koulun oppilastöin somistettu sali tarjosi viihtyisät puitteet täyden-
nyskoulutustapahtuman aloitus- ja päätäntätilaisuuteen.

massatuotantoon vaikka heti 
pienen jatkojalostamisen 
jälkeen. Kotimatkalle osal-
listujat saateltiin Iin laulu-
pelimannien tahtiin. Päivän 
aikana opetushenkilöstöä 
hemmoteltiin myös muilla 
tasokkailla laulu- ja musiik-
kiesityksillä, joista vastasivat 
Alpo Puhakka (laulu), Sari 
Hukari (kantele) ja Timo 
Pesiö (harmonikka).

Koulutukseen kuului 
myös perjantaina Syötteellä 
pidetty rehtoreiden ja kou-
lunjohtajien erillinen osuus, 
jossa luennoitsijoina toimi-
vat sekä Anneli Kangasvieri 

että rehtori, KT Martti Hell-
ström, joka haastoi kuulijan-
sa pohtimaan tulevaisuuden 
koulua ja sen menestyste-
kijöitä. Koulutusten järjes-
telyistä vastasivat Oulun 
lääninhallitus, seutukuntien 
sivistystoimet, Pudasjärven 
kansalaisopisto ja lukio sekä 
Rimminkankaan koulu.

Mikäli mahdollista, vas-
taavaa seutukunnan yh-
teistä täydennyskoulutusta 
järjestetään myöhemmin 
uudelleen. Lähekkäisten 
kuntien ja koulujen yhteis-
työ on osapuolille antoisaa ja 
nykysuuntausten mukaista 
toimintaa, joka mahdollistaa 
mielekkäät koulutussisällöt 
sekä asiantuntevat luennoit-
sijat ja ohjaajat. Virkistävää 
on myös tavata kollegoja ja 
kerätä vertailukokemuksia 
koulujen käytänteistä, kehit-
tämistyöstä ja painotuksista. 
Lääninhallituksen osuus jär-
jestelyissä on ensiarvoinen, 
joten toivoa sopii sen voivan 
sytyttää alueen opetushen-
kilöstöä useamminkin - ja 
taas olisi intoa singota uusia 
kipinöitä oppilaillekin!

Eeva Harju 

Pudasjärven 370-vuotis-
juhlan kunniaksi kaupunki 
myönsi kaikille Pudasjärvel-
lä lukiossa, OASO:n ammat-
tiopistossa  ja erityisammat-
tiopisto Luovissa kuluvana 
syksynä aloittaneille pai-
kallisille nuorille 370 euron 
arvoisen stipendin. Sen voi 
käyttää opiskeluun liittyvi-
en tarvikkeiden hankintaan 
paikallisista liikkeistä.

Syksyllä lukion aloitta-
neet opiskelijat Hilla Ollila 
ja Jenna Kälkäjä ovat in-
noissaan stipendin tarjoa-
mista mahdollisuuksista. 
Tytöt kertovat: ”Stipendi 
on aivan loistava asia. Se 
tarjoaa tarvittua tukea opis-
kelulle.” He aikovat käyttää 
rahat suurimmaksi osaksi 
koulukirjojen ostoon, koska 
Pudasjärvellä rahoille ei 
ole paljon muuta käyttöä. 
Kaikkia stipendi ei kuiten-
kaan miellytä. Vanhemmat 
opiskelijat ja muualle opis-
kelemaan lähteneet ovat 

Pudasjärvellä aloittaneet opiskelijat saivat 370 euron stipendin
kateellisia ja ehkä jopa hie-
man katkeria arvokkaasta 
stipendistä. ”Kyllä siitä on 
tullut muutama kommentti, 
mutta ei se mitään vakavaa 
ole ollut”, he selventävät.

Kaiken kaikkiaan stipen-
din saaminen kannustaa ja 
tukee nykyisiä opiskelijoita. 
Lukiokirjoihin menee paljon 
rahaa, ja opiskelun ohessa 
työnteko ei aina ole mah-
dollista. Kaupungin myön-
tämä stipendi olikin hieno 
ele opiskelijoiden elämän 
helpottamiseksi.

Lokakuisessa juhlatuoki-
ossa lukion salissa kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila 
luovutti stipendit sekä luki-
on että Luovin opiskelijoille, 
yhteensä 60 pudasjärve-
läisnuorelle. Puheen pitä-
nyt kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma korosti, kuinka 
Pudasjärvellä on mahtavaa 
nuorisoa, jonka 2. asteen 
koulutusta halutaan tällä-

kin tavalla tukea ja samalla 
osoittaa, kuinka varteen-
otettavia jatko-opintomah-
dollisuuksia oma kaupunki 
tarjoaa. Oinas-Panuma sanoi 
olevansa vakuuttunut siitä, 
että kaupunginvaltuuston 
viimetalvisen juhlakoko-
uksen päätöksiin lukeutu-
nut opiskelustipendi tulee 
nuorilla käytettyä hyvin 
hyödyksi ja että se osaltaan 
kannustaa paitsi jäämään 
vielä Pudasjärvelle opiske-
lemaan myös lisää oman 
kotikaupungin arvostusta. 
Myös rehtori Eeva Harju 
kiitti kaupunkia kaukonä-
köisestä kädenojennuksesta 
ja arveli arvokkaan lahjan 
tulevan opiskelijoille todella 
tarpeeseen. Salissa istuneita 
nuoria hän kuvaili onnek-
kaaksi ikäluokaksi, joka sai 
olla näin omakohtaisesti, 
konkreettisesti ja historial-
lisesti osallisena kaupungin 
juhlavuodesta.     
Kimmo Martimo ja Miia Tyni

Jenna Kälkäjä (vas.) ja Hilla Ollila ylpeänä esittelevät saamaansa juhlastipendiä. 
Lahjaksi saadulla summalla he hankkivat tuiki tarpeellisia opiskelutarvikkeita. Kuva 
Miia Tyni.
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Poikien lentopallosarjassa 
ei tänä vuonna Pohjois-Suo-
mesta ollut muita joukkueita 
kuin Rimminkankaan koulu. 
Tästä johtuen Rimmin pojat 
joutuivat pelaamaan karsin-
nat Itä-Suomen lohkossa, 
jossa pelasivat meidän lisäk-
si Pielavesi, Outokumpu ja 
Nurmes. 27.10. Pielavedellä 
pelatussa karsintaturna-
uksessa voiton ja ainoan 
jatkopaikan vei puhtaalla 
pelillä Pielavesi. Rimmin po-
jat sijoittuivat turnauksessa 
toiseksi, mutta tappio isän-
täjoukkueelle vei SM-finaa-
lipaikan Pielaveden pojille. 
Rimminkankaan joukku-
eessa pelasivat Jaakko Ter-
vonen, Janne Huhta, Miikka 
Timonen, Mikko Tolkkinen, 
Joel Rinne, Juhopekka Luh-
taniemi, Mikko Sammelvuo 
ja Aleksi Mustonen.

Lentopallotytöt aloittivat 
karsinnat 5.11. Suomussal-
mella. Turnauksessa olivat 
mukana Rimminkankaan 
koulun lisäksi kaksi jouk-
kuetta Suomussalmelta sekä 
Tenetin koulu Sotkamosta. 
Tytöt aloittivat turnauksen 
hienosti voittamalla Suo-
mussalmen ykkösjoukkueen 
puhtaasti 2 - 0. Toinen peli 
Suomussalmen kakkosjouk-
kuetta vastaan meni myös 
Rimmin tyttöjen komen-
nossa. Selkeä 2 - 0 voitto, 
ja jatkopaikka oli taskussa. 
Viimeinen peli oli Sotkamoa 
vastaan, jonka hävisimme 2 
- 0. Tappiolukemat johtuivat 
osin pelisysteemien muu-
toksista, joita kokeilimme 
molemmissa erissä. 

Turnauksesta tiensä Poh-
jois-Suomen aluefinaaliin 
selvittivät siis Tenetin koulu 
Sotkamosta ja Rimminkan-
kaan koulu. Aluefinaaliin 
ovat karsinnoista selvinneet 
myös Pihtipudas ja Oulun-
salo. Aluefinaalin voitosta 
ja pääsystä SM-lopputurna-

Rimmin oppilaita Koulu-
liikuntaliiton palloilusarjoissa

Rimminkankaan koulun tyttöjen ja poikien  
lentopallojoukkueet ovat tänä vuonna mukana 
KLL:n valtakunnallisessa lentopallosarjassa. 
Tyttöjen sarjassa on tänä vuonna mukana 36 

yläkoulua ja poikien sarjassa 12. Viime vuonna 
Rimmin pojat sijoittuivat hienosti neljänneksi 

kotiyleisön edessä pelatussa finaalissa. 
Liikuntahallin mahtava tunnelma sai kiitosta 
vierailevilta joukkueilta turnauksen jälkeen. 

Hyvä Rimmi!  

ukseen pelataan lähiviikko-
jen aikana. Suomussalmen 
turnauksessa pelasivat Anu 
Honkanen, Jenni Timonen-
Nissi, Sanna Kokko, Heidi 
Valkola, Maria Väyrynen, 
Johanna Sutinen, Veera Pi-
rinen ja Janika Kokko.

Tänä vuonna Rimmin-
kankaan koululta tytöt osal-

listuivat myös jalkapallon 
valtakunnalliseen Snickers-
cupiin. Tyttöjen taival kui-
tenkin päättyi harmittavasti 
jo ensimmäisellä kierroksella 
Kiimingissä 23.9. pelatus-
sa karsintaturnauksessa. 
Joukkueessa pelasivat Sa-
ra-Maria Luhtaniemi, An-
na-Karoliina Ojala, Sonja 
Seppänen, Laura Heikkilä, 
Sini-Tuulia Pahkala, Tiia 
Lehmikangas, Hanne-Reeta 
Vikström, Janika Kokko, 
Milla Jurmu, Jenna Laak-
konen, Tiia Valkola, Katri 
Lehtola, Julia Piipponen ja 
Neea Puro.

Eri lajien (mm. jalkapal-
lo, lentopallo, salibandy) 
palloilusarjoihin olemme 
osallistuneet melko säännöl-
lisesti viime vuosien aikana. 
Innokkaita pelaajia on ollut 
niin paljon, että kaikkia ha-
lukkaita ei ole aina pystytty 
turnauksiin lähettämään. 
Hienoja pelihetkiä on kui-
tenkin koettu ja koetaan 
varmasti tulevaisuudes-
sakin. Kiitoksia oppilaat! 
Teidän kanssanne on ollut 
ilo edustaa Rimminkankaan 
koulua.

Mikko Raappana,
Rimminkankaan koulun 

liikunnan ja terveystiedon 
lehtori

LightLife Ny on meidän 
9G:n Rimminkankaankou-
lun oppilaiden oma yritys. 
Haluamme auttaa Rimmin-
kankaan nuoria elämään 
terveellisemmin. Tavoittee-
na olisi saada koulustamme 
Suomen tervein koulu. 

Olemme hiljattain aloit-
taneet yrityksen toimintaa. 
Tämän viikon aikana olem-
me tehneet terveysvihkoja 
jotka sisältävät eri terveyden 
osa-alueita kuten liikuntaa, 
parempaa ruokavaliota ja 
unta. Rekrytoimme Rimmin 
oppilaita ja opettajia mukaan 
yrityksen toimintaan.  He 
saavat valita vihosta yhden 

LightLife
- terveemmän elämän puolesta

tai useamman osa-alueen, 
jossa parantaa. He asettavat 
itselleen taivotteen ja siihen 
päässeet osallistuvat kevään 
suureen arvontaan. 

Yritys on lähtenyt ihan 
hyvin liikkeelle ja olemme 
saanet paljon oppilaita ja 
opettajia toimintaan mu-
kaan. Koulumme kioskissa 
Batukassa myymme terveel-
lisempää purtavaa. Yrityk-
semme pitää liikuntakerhoa 
Aittojärvellä ja Poijulaan 
on suunnitteilla sellaisen 
aloitus.

Järjestimme Uimahallis-
sa kunnan liikuntatoimen 
kanssa yhteisesti yöuinti-

Pudasjärven lukion 50-
vuotista merkkivuotta on 
ideoitu vietettäväksi monin 
tavoin varsinkin 50. luku-
vuoden aikana 2010 - 2011. 
Juhlateemaa sisällytetään jo 
olemassa oleviin ja perintei-
siin kurssitoteutumisiin ja 
vahvaan kulttuurisisältöön, 
kuten koulun vuosittaisiin 

Lukion 50 -vuotisjuhlatapahtumia suunnittelemassa Eeva Harju, Sari Hukari, Jorma 
Suvanto, Pauliina Piri, Ulla Kaijala, Pirkko Polvi ja Mika Timonen.

Pudasjärven lukion 50-v. juhlavuoden 
suunnittelu käynnissä

juhliin, joulukonserttiin ja 
lastennäytelmään, mutta 
onpa tulossa jotain uuttakin 
kulttuuritarjontaa, kuten 
kevätkonsertti esimerkiksi 
äitienpäivän aikaan. 

Toukokuussa lukion nuo-
ret viettävät omaa koulun-
päättäjäisiltaansa juhlatee-
man mukaisesti. Pääjuhla 

pidetään alkusyksyllä, ja 
sen yhteydessä pyritään jär-
jestämään mm. valokuva- ja 
taidenäyttely. Juhlatoimi-
kunta tahtoo osoittaa, että 
Pudasjärven lukio on vireä 
viisikymppinen, joka muis-
taa perinteensä mutta myös 
seuraa aikaansa ja uudistuu 
edukseen. (eh)

Jennikan kilpailutyö on yksi 
375000 kilpailutyöstä, jot-
ka ovat matkalla leijonien 
kansainväliseen rauhanju-
listekilpailuun. Jennikan 
juliste etenee kovatasoiseen 
kilpailuun: ensin kotimaan 
kierrokselle ja sitten -  jos 
hyvin käy  - kansainväliselle 
tasolle. Lions Club Inter-
national järjestää kilpailun 
korostaakseen maailman-

rauhan merkitystä nuorille. 
Viimevuotisten  kilpailujen  
pääpalkinnon ja kunnia-
palkinnon voittajia voi käy-
dä katsomassa osoitteessa 
www.lionsclubs.org.

Pudasjärvellä kilpailuun 
osallistuivat Kurenalan 
koulun ja Lakarin koulun 
viidesluokkalaiset. Kilpai-
lun tuomareina olivat Juha 
Pätsi, Mervi Sammelvuo ja 

Marja-Leena Törrö. Oppilai-
den ilmaisukyky ja luovuus 
tekivät suuren vaikutuksen 
kilpailun tuomareihin. Pal-
kituista töistä järjestetään 
näyttely paikallisen Osuus-
pankin ikkunaan, josta niitä 
voi käydä ihailemassa.

Virpi Eskola ja 
Janne MoilanenKuvassa on Lions Clubien rauhanjulistekilpailun voittanut työ. Sen on tehnyt Ku-

renalan koulun 5B-luokan oppilas Jennika Karppinen.

Jennikan juliste
rauhanjulistekilpailun voittoon

Kurenalan koulun 5B-luokan oppilas Jennika Karppinen on ottanut 
ensi askeleen kohti tulevaa kansainvälistä taiteilijanuraa voittamalla 

LC Hilimojen sponsoroiman paikallisen rauhanjulistekilpailun. Hilimat 
lahjoitti Pudasjärven eri koulujen parhaille palkinnoksi yhdeksän 

lahjakorttia kirjakauppaan taiteilijantarvikeostoksia silmälläpitäen.

tapahtuman,  joka oli ter-
veellinen yhteinen aloitus 
syyslomalle. 

Tiedotusvälineet ovat ol-
leet kiinnostuneita meistä ja 
Osuuspankki tukenut muka-
vasti, kiitos siitä. Joulumyy-
jäisiin olemme varanneet 
pöydän jossa myymme kai-
kenlaista terveellistä syötä-
vää ja kerromme mielelläm-
me lisää yrityksestämme. 

Ruusa Lauhikari, 
viestintäpäällikkö ja

 muita yrityksen osakkaita
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Lukion tukioppilaat järjes-
tivät ohjaajansa Pia Räsäsen 
avustuksella perinteisen 
halloween-illan, jota tosin 
tänä syksynä vietettiin poik-
keuksellisesti jälkikäteen 
viime viikon perjantaina. 
Ajankohdasta huolimatta 
pukeutumisteema oli en-
tisellään, ja illan mittaan 
nähtiinkin toinen toistaan 
näyttävämpiä gootti- ja 
halloween-henkisiä asuja ja 
maskeerauksia. 

Osallistujille oli tarjolla 
silmänruoan lisäksi myös ai-
dosti herkullista oikeaa ruo-
kaa ja juomaa, joiden nimet 
tosin eivät juuri ruokahalua 
herättäneet. Alkuillasta ylei-
sö johdatettiin tunnelmaan 
Marjo ja Hilla Ollilan sekä 
Salla-Mari Pesälän upealla 
kuva-musiikki-teoksella, 
jonka tarina kertoi paina-
jaisesta ennen halloweenia. 
Tapahtuman muu ohjelma 
muodostui vauhdikkaasta 
discosta sekä tukareiden 
järjestämistä leikkimielisistä 
kilpailuista.

Eeva Harju

Halloween -tunnelma valloillaan lukiolla

Abiturientti Suvi hieman 
epätavallisemmassa kou-
luasussaan.

Savu ja valot loivat saliin salamyhkäistä tunnelmaa discomusiikin tahtiin jytäävien 
nuorten iloksi.

Gourmet-pöydän salaattiherkkuja käsidesikastikkeella.

KOSMETOLOGI SIRPA SARAJÄRVI
 Kasvohoidot, ihonpuhdistukset
 Kestovärjäykset ripsiin ja kulmiin
 Käsien kuorinta ja hieronta
 Intialainen päähieronta
 Lahjakortit
 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin

KOILLISMAAN KUNTONEVA
Kuntosali, Fysioterapia, Hieronta, Infrapunasauna, Kosmetologi

OHJATUT KUNTOSALIRYHMÄT
 ma 11-12, 12-13
 ti 16-17, 17:30-18:30
 ke 11-12
 to 16-17, 17:30-18:30
 ryhmiin ennakkoilmoittautuminen
 Muina aikoina kuntosali vapaasti käytössä
 Kuntosalille käyvät Smartum - liikunta- ja
 kulttuurisetelit
 alennus ja henkilöllisyystodistus esitettävä
 saavuttaessa

Alennus on voimassa ennen klo 14:30 kuntosalille saapu-
ville. Alennukseen ovat oikeutettuja: eläkeläiset, työt-
tömät, koululaiset, opiskelijat, äitiys/vanhempainrahalla 
olevat. Alennukseen oikeuttava todistus ja henkilölli-
syystodistus esitettävä maksettaessa. 

Palveluksessasi:
Fysioterapeutti Katja Huurinainen p. 044 294 4345
Kosmetologi Sirpa Sarajärvi ma, ke, pe p. 040 561 9695
Koulutettu hieroja Eija Juurikka, ti p. 040 024 1610 

KUNTOSALIHINNASTO
 Normaali Alennettu Voimassa- 
 hinta hinta oloaika
Kertalippu 6 € 4 € 1,5 h
10 x sarja 50 € 35 € 3 kk
kk-lippu 45 € 30 € 1 kk

TÄLLÄ SETELILLÄ: INFRAPUNASAUNAN
TUTUSTUMISKÄYNTI 5 € (1 seteli/hlö)
KUNTONEVA, Puistotie 2, 044-294 4345



TERVETULOA RENTOUTTAVAAN HOITOON!
Avoinna ma 10-18, ti 13-19, ke 10-18, to 10-19, pe 10-16

KUNTONEVA, Puistotie 2, Pudasjärvi. 
Puh 044-294 4345
http://kuntoneva.kotisivukone.com
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PUDAS-
TORI

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).

Myytävänä

Ostetaan

VAKUUTUSPALVELUT

KIINTEISTÖVÄLITYSPALVELUT

TAKSIPALVELUT

RAKENNUSPALVELUT

HAUTAKIVETAUTOKOULUJA

HIERONTAPALVELUT

HIEROJAPALVELUT

KOSMETOLOGI-
PALVELUT

POLTTOPUITA

KULJETUS- JA MUUTTOPALVELUT

PANKKI- JA
LAKIPALVELUT

PESULAPALVELUT

MUSIIKKI-
PALVELUT

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

HIEROJA
ILPO PIRI

Fysiopalvelun
tiloissa:

Jukolantie 6
p. 040 865 2005

Myös kotikäynnit
ja ilta-ajat

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

Piipposen Pirtti
ja

TAKSIT

puhelin

0400 388 231
Piipposentie 16

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Hirvaskoskella:
ti, to 

Mäkeläntie 20

Kuntonevassa:
ma, ke, pe 
Puistotie 2

Myös lahjakortit!

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

Tarvitsetko
musiikkia juhliisi?

Esim. perhejuhlat: häät, hau-
tajaiset, syntymäpäivät ym.

Voin esiintyä myös pikkujou-
luissa tai vastaavissa tilai-

suuksissa. Laulajana minulla 
laaja valikoima monenlaista 
tunnelmaa ja tilaisuuteen 
sopivaa laulumusiikkia.
Olen takaisin Ranualle, 

kotikunnaille muuttava välitön 
musiikkimies.

Ota reilusti yhteyttä, niin 
sovitaan lähemmin: Jouko 

Viita-aho, Puh. 050-465 0212
Säilytä ilmoitus! 

Ranuan
Kiinteistövälitys Ky
Kuusitie 4, Ranua, Puh. 0400 893 556

Halutaan ostaa hanuri 5 
rivinen hyväkuntoinen mie-
luummin nuorisokoko. Puh. 
040-5084 673.

Nissan Synny vm. 90. Kah-
det renkaat, katsastettu, ve-
tokoukku. Hinta 570€. Puh. 
0440 923 946.

Pekka Kaijala 0400 268 765
Teemu Kaijala 0400 699 843
Minna Sormunen 040 5893 358

Kaijala Ky

www.kaijala.fi

Konepaja ja
kuljetustoiminta

Poijulan Erän hirvipeijaiset

Viereisessä kuvassa voit-
taja, arpajaisten pääpal-
kintona olleen lämminsa-
vustetun hirvenlavan on-
nellinen voittaja oli Heikki 
Höyhtyä.

Keskimmäisessä kuvassa 
huutokauppa, käristystä 
jäi myös huutokaupat-
tavaksi, meklarina toimi 
Kalle Iinatti.

Perinteinen hirvikäristys 
tarjottiin kyläläisille ja 
maanvuokraajille 15.11. 
Pintamon leirikeskukses-
sa. Kuvassa peijaispöytä, 
seuran perustajajäsenet 
Lauri Kaivorinne ja Sakari 
Alatalo aloittavat juhlapöy-
dästä nauttimisen.

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

Apua masennukseen, lihassärkyyn, päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä (Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa)

Ajanvaraus
p. 050 369 0478
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Pudasjärven apteekkari Anja 
Salminen kertoi apteekin 
125-vuotista toimintaa juh-
litun työn merkeissä. Muu-
toinkin tämä vuosi ollut 
Salmisen mukaan apteekin 
väelle aika kiireinen, kos-
ka siirtyminen nykyiselle 
paikalle viime helmikuussa 
aiheutti joukon ylimääräisiä 
kiireitä ja häslinkiä pitkäksi 
aikaa. 

Flunssa-aika on aptee-
keissa yleensä kiireistä ai-
kaa. Tämäkään syksy ei tee 
poikkeusta. Apteekkia tar-
vitaan jatkossakin. Salmisen 
mukaan kaikkia lääkkeitä ei 
tulisi laittaa itsehoitolääk-
keeksi. Tätä nykyä Lääke-
laitos valvoo tiukasti muun 
muassa lääkkeiden turval-
lisuutta.

125 vuotta sitten apteek-
karit valmistivat kaikki 
lääkkeet itse. Sen jälkeen 
ovat tulleet lääketehtaat ja 
lääketukut, joten nykyisin 

apteekeissa ei valmisteta 
lääkkeitä. Vanhin tehdasval-
misteinen lääke on Salmisen 
mukaan aspiriini, joka on jo 
täyttänyt sata vuotta. Ny-
kyajan apteekeista ei enää 
saa esimerkiksi pirtua eikä 
monia entisajan särkypul-
vereita, kuten Hotaa tai 
Reumatolia. 

Apteekki on
tärkeä paikka  
Pudasjärveläiset arvostavat 
omaa apteekkiaan kovasti. 
Perjantaina 125-vuotiskah-
veilla käyneet asiakkaat 
pitivät apteekkia jopa tär-
keimpänä kauppana koko 
kaupungissa. Asiakkaiden 
mielestä ilman omaa ap-
teekkia olisi vaikea tulla 
ollenkaan toimeen.

- Apteekki on melkeinpä 
tärkein paikka, vaikka kovin 
harvoin minun tarvitsee 
täällä käydä, ikäisekseen 
terveen oloinen Maria Ko-

Pudasjärven apteekki 125 vuotta 
Pudasjärvellä on toiminut apteekki vuodesta 

1884 lähtien. Perjantaina 13. marraskuuta 
apteekissa tarjottiin 125-vuotiskahvit. 

Kahvilla kävijöitä oli liikkeellä runsaasti, sillä 
pudasjärveläiset kokevat apteekin yhdeksi 

tärkeimmistä palveluista.

Lääkkeet ovat kuuluneet sairauksien parannustyöhön jo 
hyvin varhaisissa kulttuureissa. Aluksi lääkkeinä käy-
tettiin pääasiallisesti ympäröivästä luonnosta kerättyjä 
kasveja ja niiden osia sekä niistä valmistettuja uutteita, 
hauteita tai voiteita. Näiden yrttivalmisteiden ohella 
käytettiin myös eläimistä saatuja tai tehtyjä lääkeaineita 
sekä joitakin suoloja ja maaperän aineksia. 

Asutuksen lisääntyessä ja asutuskeskuksien synty-
essä alkoi vähitellen esiintyä erityisiä yrttien ja muiden 
rohdosten kerääjiä ja myyjiä sekä lääkkeiden valmistajia. 
Lääkkeitä myivät maaseudulla mm. kiertelevät kaupuste-
lijat sekä kaupungeissa maustekauppiaat. Aikaa myöten 
saatiin tietää, että oman asuinpiirin, valtakunnan tai 
maanosan ulkopuolelta oli saatavissa myös parempia 

Apteekkari Anja Salminen ehti kaiken kiireen keskellä piipahtaa kahvitarjoilusta 
huolehtineen Seija Outilan puheilla.

samo tuumaili kakkukahvia 
juodessaan. 

- Apteekki on tosi tärkeä 
kauppa. Työnikin vuoksi 
asioin apteekissa aika usein, 
kertoi Taimi Pitkänen, jonka 
mukaan perussärkylääkkeet 
voisivat olla myynnissä esi-
merkiksi päivittäistavara-
kaupoissa.

- Apteekki on aika tärkeä 
kauppa, jos sattuu jotain 
sairastamaan, sanoi lääk-
keitä hakemassa ollut Erkki 
Pietarila. 

Salminen on
1. naisapteekkari
Koska Pudasjärvi oli laaja 
maalaispitäjä ja kaukana 

esimerkiksi Oulun apteek-
kipalveluista, oman apteekin 
saaminen pitäjään oli var-
maankin hyvin tervetullut 
asia 1884. 

Alkuun apteekkiarina 
oli Karl Sandell ja hän piti 
apteekkia Nyynäjän talossa. 
Seuraava apteekkari Arr-
henius piti apteekkia Taka-

lon torpassa, josta se siirtyi 
vuodesta 1900 paikkeilla 
niin kutsuttuun Wiikinkos-
ken taloon. Nimensä talo 
sai apteekkarina olleen Os-
kar Wiikinkosken mukaan. 
Vuodesta 1954 apteekki 
toimi SYPin talossa apteek-
kareiden Pentti Jyrkämän 
ja Edgar Gillbergin aikana. 
Apteekkariksi tullut Edgar 
Fabritius siirsi apteekin ns. 
Fabritiuksen talon Oulun-
tien varteen. Vuodesta 1985 
apteekki on toiminut ap-
teekkareina olleiden Risto 
Saastamoisen ja Anja Sal-
misen aikana torin laidalla 
Iijokiseudun talossa, josta 
apteekki siirtyi helmikuussa 
2009 nykyiselle paikalleen.     

Anja Salminen on kah-
deksas apteekkari Pudas-
järvellä, mutta ensimmäinen 
naisapteekkari. Hän on toi-
minut Pudasjärven apteek-
karina pian kuusi vuotta eli 
helmikuusta 2004 lähtien. 
Hänen mukaansa apteekki 
tulee ainakin hänen apteek-
kariuransa ajan pysymään 
Pudasjärvellä.

Rauni Räisänen

Apteekkilaitoksen historiaa

Lääkekauppa Suomessa ennen apteekkilaitoksen järjestämistä
ja tehokkaampia lääkeaineita. Kehityksen seurauksena 
syntyivät lopulta apteekit ja lääkkeiden tukkukaupat. 

Apteekkarien ammattikunnan synty 
Suomessa järjestelmällisen lääkekaupan kehitys oli 

varsin hidasta. Ruotsissa, jonka osana Suomi oli vuo-
teen 1809 asti, ei apteekkarina toimivilta vaadittu ennen 
1600-luvun loppuvuosia minkäänlaista tutkintoa ja am-
mattitaito saavutettiin oppipoikana toimimalla. Apteekin 
perustamiseen tarvittiin kuitenkin kuninkaan kussakin 
tapauksessa antama erioikeus, johon liittyi usein joitakin 
velvoittavia säännöksiä. Kaarle XI antoi vuonna 1675 en-
simmäisen yhteisen erioikeuskirjan Tukholman kuudelle 
silloiselle apteekkarille. Siinä kiellettiin kaikilta muilta 
paitsi apteekkareilta oikeus lääkkeiden valmistamiseen 

ja myyntiin kaupungissa. 
Vuonna 1683 annettiin kuninkaallinen säädös apteek-

kariseuralle Ruotsissa ja sen alaisissa provinsseissa. Sillä 
muodostettiin apteekkarien ammattikunta ja samalla 
apteekkarien yksinoikeus valmistaa ja myydä lääkkeitä 
tuli valtakunnalliseksi. Lääkintätoimen keskuselimen 
Collegium medicumin vuonna 1688 vahvistettu ohjesään-
tö muodosti valtakunnan silloisen lääkintäjärjestyksen. 
Sen mukaan apteekkariksi aikovien oli suoritettava 
kuulustelu Collegium medicumille, apteekit oli tarkas-
tettava vuosittain ja apteekkeja oli hoidettava annettujen 
määräysten mukaisesti. Ensimmäiset uusien säännösten 
mukaiset apteekit avattiin Suomessa vuonna 1689. 

Lähde: www.google.fi/apteekkilaitos

Kansainvälinen kiinteistö-
välitysketju RE/MAX avasi 
franchise-yrityksen Ouluun 
syyskuussa 2009. Niin ko-
tien ostajat kuin myyjätkin 
voivat nyt hyötyä RE/MAX 
Kotiportaan palveluista Ou-
lun seudulla ja ympäryskun-
nissa.  Uusi toimisto sijaitsee 
Oulussa osoitteessa Kaup-
purienkatu 23. Pudasjärvellä 
RE/Maxin myyntineuvotte-
lijana on aloittanut Tuomo 
Jokikokko marraskuun alus-
ta lähtien. Tuomon tavoittaa 

Tuomo Jokikokko työs-
kentelee projektipäällikkö-
nä Karhupajalla. Iltaisin ja 
viikonloppuisin hän toimii 
myös kiinteistövälitys-
alalla.

RE/MAX kiinteistönvälitystä nyt
myös Pudasjärvellä

asuntoasioissa parhaiten 
arkisin klo 16.00 jälkeen ja 
viikonloppuisin.   

RE/MAX Kotiportaan 
omistaa kiinteistönvälittäjä 
ja metsänhoitaja Marko Ne-
valainen, jolla on kokemus-
ta kiinteistönvälitysalalta 
reilun viiden vuoden ajalta 
Helsingistä ja Oulusta. Ai-
kaisemmin hän on toiminut 
yli kymmenen vuoden ajan 
kansainvälisessä paperi-, 
sellu- ja kartonkiteollisuu-
dessa, työuraa ja opiskelua 

hän on kartuttanut Suomen 
lisäksi muun muassa Yh-
dysvalloissa, Hollannissa ja 
Ruotsissa.

Tavoitteena on myydä 
koteja parhaaseen hintaan 
mahdollisimman nopeasti 
- määrittelemällä oikean, 
realistisen hinnan asiak-
kaan kodille ja valitsemalla 
sopivimman mahdollisen 
markkinointikanavan var-
mistuu paras lopputulos.  
Kaiken aikaa tärkeistä yk-
sityiskohdista huolehtien, 

jotta asiakas voi keskittyä 
muuttoonsa uuteen kotiin.  
Alusta loppuun saakka asi-
akas voi luottaa sitoutumi-
seen ja ammattitaitoon.

Heimo Turunen



Syötteellä tapahtuu

Pärjänkievarin Isännän, 
Pekka Kimpimäen mukaan 
uudelle yrittäjälle oli kaksi 
toivomusta ylitse muiden, 
jatkuuhan karkkibingo ja 
karaoke. Toivomuksiin on 
ollut helppo vastata; molem-
mat jatkuvat. Pärjänkievarin 
karaokelevystö on nyt mo-
nipuolisempi kuin koskaan. 
Levyarkisto käsittää yli 1000 
kappaletta, ikivihreistä uu-
tuuskappaleisiin. Nykyisen 
karaokelaitteiston kappale-
valikoimaa on helppo päivit-
tää jatkossa tarpeen mukaan 
vaikka viikottain.

Ensi viikonloppuna Pär-
jänkievarin Legenda salissa 
pidetään jättikirppis. Myyn-

nissä on mm. tehtaan erä 
uusia pulkkia, liukureita, 
rattikelkkoja, minisuksia 
yms. Lisäksi löytyy käytet-
tyjä suksia ja vaatteita niin 
lapsille kuin aikuisille. Kirp-
putori on avoinna klo 10-17. 
Kimpimäen mukaan vapaita 
myyntipöytiä kannattaa 
kysyä vielä numerosta 0400 
499215. Ravintola palvelee 
koko päivän. Pärjänkievaril-
ta saa vieläkin seutukunnan 
herkullisimpia pizzoja ja 
alacarte annoksia, lupaa 
Kimpimäki. 

Lisää tietoa Pärjänkieva-
rin ohjelmistosta saa netistä 
osoitteesta www.syote.fi  tai 
www.syotecaravan.fi 

Pärjänkievarissa
monipuolisia
tapahtumia

Menneenä viikonvaihteena Pärjänkievarissa 
Syötteellä jo perinteiseksi muodostunut 

Karkkibingo sai uuden nimen. Bingo on nyt 
Fazer-karkkibingo Fazer Makeisten kanssa 

solmitun yhteistyösopimuksen mukaan.   
Karkkibingo on kerännyt joka lauantai-ilta 
kymmeniä lapsia ja aikuisia Pärjänkievarin 

LegendaSaliin. 

Karkkibingo on kerännyt joka lauantai-ilta kymmeniä 
lapsia ja aikuisia Pärjänkievarin LegendaSaliin.  

Kyläyhdistyksen puheenjoh-
taja Laura Kokko kertoi sa-
malla yhdistyksen uutisena, 
että kylätalolle saatiin maa-
lämpö käyttöön marraskuun 
alussa isänpäivää edeltävänä 
torstaina. Aikaisemmin läm-
mönlähteenä toiminut öljy 
jää varalämmön lähteeksi. 
Kyläyhdistys pitää joulu-
markkinat 28.11, jossa ovat 
mukana muun muassa en-
nustaja Ritva Halmetoja, 
koulutettu hieroja Petri 
Tolkkinen, PSC-alusasuesit-
telijä, Anwayn kosmetiikka 
ja –pesuaine-esittelijä. Laura 
Kokon mukaan pöytäpaik-
koja on vielä jäljellä, joita voi 
varata. (ht)

Lämminhenkinen
isänpäivälounas Syötteellä

Syötteen 
Kyläyhdistyksellä on vilkasta 

toimintaa. Isänpäivänä järjestettiin isänpäivälounas, jossa 
lounaalla kävi 40 henkeä. Ruokavieraiden joukossa oli myös 
ammattikokki, joka arvosteli ruoat erinomaisiksi. Tilaisuus oli 

muutenkin lämminhenkinen, jossa ihmiset viihtyivät hyvin. Pisimmästä 
matkasta ruokavieraat tulivat Oulusta ja Etelä-Suomesta saakka. 

Syötteen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Laura Kokko, hallituksen jäsen Pauli 
Särkelä ja Paulin perhettä.

Lauantaina 21.11. klo 20 alkaen
Texas Hold’em pokeri-ilta

Avoinna pe-la 9-24
Vapaa pääsy!
Romekievarintie 4
(Safaritalo)
93280 Syöte
Puh. 040 356 1335

Iso-Syötteen Matkailu Oy:n 
yrittäjät Teija Sarajärvi ja 
Reijo Väisänen avasivat vii-
me perjantaina 13.11 Safa-
ritalossa Syötteellä koko 
perheen Revontuli ravinto-
lan.  Perjantaina tarjottiin 
kävijöille täytekakkukahvit. 
Lauantaina klo 17 viihdetai-
teilijat Eero Schroderus ja 
Renne Karppinen laulattivat 
lapsia ja esittivät mukaansa 
tempaavaa ohjelmaa. Eero 
ja Renne esiintyivät myös 
illalla hauskojen lauluhupai-
lujen ja sketsien merkeissä 
sekä soittivat ja lauloivat 
myös tanssimusiikkia. 

-Avajaisissa saamamme 
positiivinen palaute antoi 
uskoa tulevaisuuteen, totesi 
Teija Sarajärvi

Yritys työllistää oman 
perheen lisäksi neljä työn-
tekijää. Ravintolassa on 120 
anniskelupaikkaa, josta pöy-
täpaikkoja on 70.  Teija Sara-

Ravintola Revontuli avasi Syötteellä

järven mielestä ruokalistalla 
täytyy näkyä paikallisuus. 
-Hankimme raaka-aineet 
leipäjuustot,  marjat  ja  lihan 
paikallisilta toimittajilta, lei-
vän leivomme paikanpäällä 
itse.

Ravintolan lisäksi paik-
ka tarjoaa mahdollisuuden 
hemmotteluun ja rentou-

tumiseen viihtyisällä sau-
naosastolla, jossa on omat 
tilat myös kelkkailijoiden 
varusteille. 

Pokeri-ilta ensi 
viikonloppuna
Ensi lauantaina ravintolassa 
on Texas Hold’en pokeri-ilta, 

jossa pelaaminen asiakkaille 
on ilmaista ja mukavaa ajan-
vietettä. Jokaiselle annetaan 
pelimerkkejä, joilla pelataan.  
Parhaat pelaajat pääsevät 
jatkoon suurempiin kilpai-
luihin. 

Sirkka-Liisa Tuomaala

Lumimuutos – Elämää ja perinnettä -näyttely 
26.9.2009 - 31.12.2009 Syötteen luontokeskuksessa. 
Näyttely koostuu Mika Niemisen valokuvista, Eero 
Murtomäen installaatiosta ja Saija Lehtosen luonnon-
materiaalitaiteesta. Näyttely on osa perinteisiin pohjaa-
van suomalaisen yhteisön, Osuuskunta Lumimuutok-
sen työtä. Lumimuutoksen päämääränä on rakentaa ja 
ylläpitää tervettä luontosuhdetta käytännön keinoin.
Tanssiorkesteri Vega Hotelli Iso-Syöte  20.-21.11. 
klo 21.
Veijo Ullakko tanssittaa Pärjänkievarilla 20.11.
klo 22.00. 
Jättikirppis 21.11.  klo 10-17 Pärjänkievarin Legenda-
salissa. 

Fazer Karkkibingo 21.11. klo 19 Pärjänkievarilla.
Texas Hold’em pokeri-ilta Ravintola Revontulessa 
21.11. klo 20 alkaen.
Mikon Karaoke 21.11. klo 21 Pärjänkievarilla.
TULOSSA:
Lumimaan viralliset avajaiset 11.12.2009 klo 17-18.
Lumimaan Avajaiskemut 12.12.2009 klo 12.00
Valmistuvasta Lumimaasta löytyy 2 leveää rinnettä, nappi-
hissi, karusellihissi, jossa voi harjoitella tasapainoa suksilla, 
taikamattohissi, kumpareikko, pulkkamäki, leikkipaikka, 
lastenhoitopaikka, nuotiopaikka, poroajelua ja
ihka-aidot porot nimeltään Musti ja Lysti.
Audi Rinnerieha 31.12.2009 klo 12.15
Soihtulasku 31.12.2009 klo 23.55

Lumimaanvirallisetavajaiset 
11.12.09 klo 17-18!

Syötteen tapahtumakalenteri

Viihdetaiteilija Eero Schroderus (vas.) esiintymässä lauantai-iltana hauskojen lau-
luhupailujen ja sketsien merkeissä.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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. 
Sukkatanssit 
20.11. klo 18.00 Salikissa. Pudasjärven kansalaisopiston 
orkesterit ja musiikkiryhmät esiintyvät.
Tanssiorkesteri  Vega Hotelli Iso-Syöte  20.11.klo 21.
Tutustumismatka Haaparannan Ikeaan 21.11. Lähtö 
Tuurituvalta klo 8.30.  Varaukset ja hintatiedustelut Marko 
Koivula 0400 771 118 tai Tuuritupa 0400 363133. Järjestä-
jä Pudasjärven Urheilijat ry
Fazer Karkkibingo 21.11. klo 19 Pärjänkievarilla.
Tanssiorkesteri Vega Hotelli Iso-Syöte  21.11. klo 21.
Mediset esiintyy  21.11 Hotelli-Ravintola Kurenkoski. 
Kaarinan päivän kuntamarkkinat ke 25.11 kaupun-
gintalolla klo 11.00-17.00. Edellisvuoden tapaan kaupungin 
yksiköt ja hankkeet esittelevät toimintaansa tarjoilujen ja 
esitysten lomassa. Tervetuloa!  
Kaamoksen kaatajaiset ke 25.11.2009 klo 18.00 alkaen 
Jyrkkäkosken hiekkamontulla.
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun 26.11. 
Kärpät-Jokerit, lähtö Tuurituvalta klo 17.00. Tarkemmat 
hintatiedustelut ja varaukset viimeistään 7 vrk ennen peliä: 
Marko Koivula 0400 771118 tai Tuuritupa 0400 363133. 
Järjestäjä Pudasjärven Urheilijat ry.
Pudasjärven joulunavaus 27.11. klo 18 torilla.
Tanssiorkesteri Marko Juhani Group pe 27.11.  Ho-
telli Iso-Syöte klo 21.00
Tanssit la 28.11. klo 21-02 Möykkälässä. Esiintyjänä Anna-
Liisa Räsänen yhtyeineen.
Tanssit 28.11. klo 21-01 Siuruan työväentalolla. Esiintyjä-
nä Matti Esko yhtyeineen.
Frisco esiintyy la 28.11. Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa.
TULOSSA:
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun 5.12. 
Kärpät-Blues, lähtö Tuurituvalta klo 15.. Tarkemmat hin-
tatiedustelut ja varaukset viimeistään 7 vrk ennen peliä: 
Marko Koivulalta tai Tuurituvasta. Järjestäjä Pudasjärven 
Urheilijat ry 
Itsenäisyyspäivän tanssiaiset 5.12.2009 Liikuntahallilla.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Pudasjärvellä 
6.12.2009 kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.Järjestäjä Kulttuuritoimi ja Pudas-
järven seurakunta 
Kauneimmat joululaulut joulupuurolla 13.12.09 klo 14 
alkaen Livon koululla.

SYÖTTEELLÄ:
Lumimuutos – Elämää ja perinnettä -näyttely 
26.9.2009 - 31.12.2009 Syötteen luontokeskukses-
sa. Näyttely koostuu Mika Niemisen valokuvista, Eero 
Murtomäen installaatiosta ja Saija Lehtosen luonnonma-
teriaalitaiteesta. Näyttely on osa perinteisiin pohjaavan 
suomalaisen yhteisön, Osuuskunta Lumimuutoksen työtä. 
Lumimuutoksen päämääränä on rakentaa ja ylläpitää ter-
vettä luontosuhdetta käytännön keinoin.
TULOSSA:
Lumimaan viralliset avajaiset 11.12.2009 klo 17-18.
Lumimaan Avajaiskemut 12.12.2009 klo 12.00
Valmistuvasta Lumimaasta löytyy 2 leveää rinnettä, nappi-
hissi, karusellihissi, jossa voi harjoitella tasapainoa suksilla, 
taikamattohissi, kumpareikko, pulkkamäki, leikkipaikka, 
lastenhoitopaikka, nuotiopaikka, poroajelua ja ihka-aidot 
porot nimeltään Musti ja Lysti.
Audi Rinnerieha 31.12.2009 klo 12.15
Soihtulasku 31.12.2009 klo 23.55

Marraskuun viimeisen päi-
vän tapahtumat 1939 ovat 
sotiemme veteraaneilla ja 
invalideilla hyvin muistissa. 
Pirkko Polvi kertoi halun-
neensa järjestää lausunta-
esityksensä Sodan ja rauhan 
isänmaa kunnianosoitukse-
na veteraanisukupolvelle, 
joka joutui taistelemaan it-

Koskettava lausuntaesitys
- Sodan ja rauhan isänmaa

Marraskuun viimeisenä päivänä tulee 
kuluneeksi 70 vuotta talvisodan syttymisestä. 

Äidinkielen ja ilmaisutaidon lehtori Pirkko 
Polvi ja kanttori Keijo Piirainen pitävät yhdessä 
lausuntatilaisuuden Sodan ja rauhan isänmaa 

sunnuntaina 29. marraskuuta kansalaisopiston 
juhlasalissa. Tilaisuuteen kutsuvieraina ovat 
sotiemme veteraanit ja invalidit puolisoineen. 

senäisen kotimaan puolesta 
raskaissa olosuhteissa. Moni 
menetti henkensä ja moni 
terveytensä sotavuosien 
koettelemuksissa. 

Itsekin olen sotaorpo, sillä 
isäni menehtyi sodassa saa-
miinsa vammoihin, Pirkko 
Polvi kertoi perhettään koh-
danneesta menetyksestä. 

Kansalaisopiston juhlasa-
liin järjestettävässä tilaisuu-
dessa Pirkko Polvi lausuu 
useita valitsemiaan runoja. 
Lausunnan ohjaus on Hannu 
Huuskan käsialaa. 

- Runojen valinnassa ete-
nemme kronologisesti eli 
rauhan ajasta sotavuosiin 
ja sodan jälkeiseen aikaan, 
Pirkko Polvi kertoi lausun-
taesityksensä rungosta.  

Keijo Piirainen laulaa 
Polven esittämien runojen 
lomassa useita koskettavia 
isänmaallisia lauluja, kuten 
Sam Sihvon Jääkärin laulun 
ja Veikko Lavin Evakon lau-
lun. Loppuosiossa kuullaan 
Kalervo Hämäläisen Aurin-
gon alla sekä lopuksi Leevi 
Madetojan Kaunehin maa. 

Rauhan ja sota-ajan 
runoja 
Koskettava Pirkko Polven 
lausuntaesitys lähtee liik-
keelle Jorma Eton runosta 
Suomalainen ja jatkuu Pentti 
Holapan runolla Kotomaa-
tani huudan. Esitys jatkuu 
ikään kuin enteenä tulevasta 
sota-ajasta Yrjö Jylhän runol-
la Autio talo ja Väinö Ha-
vaksen koskettavalla runolla 
Testamentti pojalleni. 

Keijo Piiraisen esittämän 
Jääkärin laulun jälkeen seu-
raa Yrjö Jylhän runo Kohtaus 
metsässä ja etenee Helvi Hä-
mäläisen Surupäivään. 

Narvan marssin jälkeen 
kuullaan P. Mustapään runo 
Ruiskukkia, Jevgeni Dolma-
tovskin Taipaleenjoki ja Eila 
Kivikk’ahon Lähtö, jossa sa-
notaan: ”Näinkö ennenkin, 

kotiseutuni taivas, kasasit 
lumesi lähtevien tielle, näin-
kö pidätit kelkkaa, niin kuin 
ei raskasta olisi muuten.”

 Evakon laulu johdattaa 
sodan jälkeistä aikaa kuvaa-
viin runoihin: Aale Tynnin 
Suomen vilja, Vieno Hama-
ran Rauha on tullut ja Paavo 
Haavikon Selvä johdatus 
myöhempään historiaan.

Sodan jälkeistä uutta 
aikaa kuvaavat Wislawa 
Szymborskan runo Loppu 
ja alku sekä Aira Sinervon 
Kalenterivuoden 1945 lap-
set. Niiden jälkeen kuullaan 
Piiraisen esittämänä Kalervo 
Hämäläisen säveltämää lau-
lu Auringon alla.

Esityksen loppuosassa 
ovat elämän jatkumista ja 
toivoa antavat runot, kuten 
Eeva Heilalan On se sitten 
mukavaa ja Aulikki Oksa-
sen Suomi, Suomi. Runot 
päättyvät veteraanipolvea 
puhuttelevaan Niilo Rau-
halan runoon Puut vihreät 
tulen läpi: ”Tuuli puhaltaa 
läpi oksiston / hiljentävän 
iltaviiman. Mutta te jatkut-
te meissä ja lapsissamme, 
elämän ja työn ketju ei kat-
kea.”

Viimeisenä kuullaan Lee-
vi Madetojan Eino Leinon 
runoon säveltämän laulun 
Kaunehin maa.

Pirkko Polvi on pitänyt 
aikaisemmin kahdeksan 
lausuntailtaa ja tehnyt yk-
sittäis- ja ryhmäesiintymisiä 
Pudasjärven lisäksi muun 
muassa Oulussa, Taivalkos-
kella, Kuusamossa, Puolan-
galla, Paltamossa, Vaalassa, 
Helsingissä, Porvoossa ja 
Viitasaarella. Lausunnan 
opettajana Polvi on toiminut 
Pudasjärven kansalaisopis-
tossa 1980 – 2006. (rr)

Äidinkielen ja ilmaisutaidon lehtori Pirkko Polvi lausuu 
29. marraskuuta useita valitsemiaan runoja ja kanttori 
Keijo Piirainen laulaa Polven esittämien runojen lo-
massa useita koskettavia isänmaallisia lauluja, kuten 
Sam Sihvon Jääkärin laulun ja Veikko Lavin Evakon 
laulun.

Ville Pirinen on syksyllä 
aloittanut opiskelut Suomen 
Lentopalloliiton poikien              
valmennuskeskuksessa 
Kuortaneella. Keskuksessa 
valmennetaan urheilulu-
kiossa opiskelevia nuoria, 
lahjakkaita pelaajia. Val-
mennuskeskuksen peruspe-
riaate on valmistaa pelaajia 
huippu-urheilukauteen, joka 
lentopalloilussa ajoittuu 
selvästi lukio-opiskelujen 
jälkeiselle ajalle. Keskukseen 
pääsevät opiskelemaan aino-
astaan maan parhaat nuoret.  
Tavoitteena on tuottaa uusia 
pelaajia lyhyemmällä tähtäi-
mellä liigatasolle ja hieman 
myöhemmin aikuisten maa-
joukkueisiin. Valmennus-
keskukseen vuonna 2009-
2010 valittiin kymmenen 
lentopalloilijaa.

Lentopalloliiton Kummi-
pelaaja -toiminta käynnistet-
tiin vuonna 2006 tukemaan 
lahjakkaiden junioripelaaji-
en harjoittelua ja kilpailua. 
Pudasjärven Osuuspankki 
on lähtenyt tähän toimintaan 
mukaan tukemaan Villeä.

Ville Pirisestä Pudasjärven Osuuspankin 
kummipelaaja

Lentopalloliiton Kummipelaaja -toiminta käynnistettiin vuonna 2006 tukemaan 
lahjakkaiden junioripelaajien harjoittelua ja kilpailua. Pudasjärven Osuuspankki on 
lähtenyt tähän toimintaan mukaan tukemaan Villeä. Kuvassa ovat Ville Pirinen ja 
toimitusjohtaja Teuvo Perätalo Pudasjärven Osuuspankista, joka on valinnut Villen 
kummipelaajakseen.

Tanssipaikkojen yksi suosituimmista yhtyeistä Souvarit oli 
soittamassa tanssimusiikkia Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa viime perjantaina 13.11. Lehtemme ennakkojutussa 
oli laitettu esiintymispäiväksi virheellisesti viime lauantai. 
Pahoittelemme virhettä. Onneksi lehden etusivulla ollut 
hotelli-ravntola Kurenkosken ilmoitus sekä muut ilmoituk-
set, jossa oli oikea esiintymispäivä, oli luettu tarkemmin. 
Tansseissa oli paljon ihmisiä ja hyvä tunnelma.

Heimo Turunen

Oikaisu:
Souvarit Kurenkoskessa perjantaina
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

Pölkky Metsä hankkii vuosittain yli
1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin
sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Yleiseksi kiinteistöveropro-
senteiksi päätettiin hallituk-
sen ehdotuksen mukaisesti 
0,75, vakituisesta asuin-
rakennuksesta 0,40, muu 
asuinrakennus 0,87, rakenta-
maton rakennuspaikka 2,00 
ja yleishyödyllisiltä yhtei-
söiltä peritään 0,40 prosentin 
kiinteistövero. 

Tämän vuoden talousar-
vion toteutumisesta kolmel-
ta neljännekseltä eli vuoden 
alusta syyskuun loppuun 
luotiin perusteellinen katsa-
us. Se oli eri hallintokuntien 
antaman selvityksen perus-
teella kutakuinkin etukä-
teen asetetuissa tavoitteis-
sa. Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
totesi hallintokuntien otta-
neen vakavasti valtuuston 
asettamat säästötavoitteet. 
Yhtään löysiä ei kestä antaa. 
Samalla hän kiitti kaupungin 
henkilökuntaa, että valtuus-
ton suunnittelemat säästöt 
ovat toteutuneet. 

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila valotti ter-
veyspalveluissa tulevaa yh-

Pudasjärven tuloveroprosentti 
nostettiin 20 prosenttiin

Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti 11.11.09 kokouksessaan 
vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 20. Siinä on nousua yhden prosentin 

verran aikaisempaan. Päätös syntyi valtuustossa yksimielisesti 
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. 

teistoiminta-alueen mallia. 
–Oli viisas päätös lähteä 
usean kunnan yhteiseen toi-
mintaan, jossa on nykyistä 
leveämmät hartiat.

Valtuutettujen taholta ky-
syttiin kaupungin virastota-
lon vesivahingoista ja onko 
olemassa homeongelmaa? 
Kaupunginjohtaja Daavittila 
kertoi, nyt on selvitetty ve-
sivuodon laajuus ja samalla 
mitattu kosteudet. Mitta-
us- ja korjaustöitä on tehty 
asiantuntijavoimin ja heihin 
luotetaan. Daavittila va-
kuutti, että kaupungintalolla 
pystytään työskentelemään 
ilman huoneilmaongelmia. 
Korjaustöiden aikana vesi-
putkistot tuodaan pintaan. 
Korjaustöiden aikana työ-
huoneita on jouduttu tyh-
jentämään. Kaikille työnteki-
jöille on kuitenkin järjestetty 
näissä tilanteissa parhaat 
mahdolliset työtilat. Ensi 
vuoden alussa työt on tehty 
ja muuttamaan joutuneet 
työntekijät voivat palata 
omiin huoneisiinsa. 

Kaupunki päätti myydä 

Paukkerinharjun entisen 
koulun Jongun alueen ky-
läyhdistykselle vajaan kah-
den hehtaarin tilalla olevine 
rakennuksineen 3,70 euron 
kauppahinnalla. 

Jani Uitolle myönnettiin 
ero rakennuslautakunnan 
jäsenyydestä paikkakunnal-
ta muuton vuoksi ja tilalle 
valittiin Jari Uitto ja hänen 
henkilökohtaiseksi varajäse-
neksi Raimo Tapojärvi.. 

Kokouksen alussa pidet-
tiin hiljainen hetki edesmen-
neen pitkäaikaisen luotta-
mushenkilö ja varavaltuutet-
tu Jorma Kemppaisen muis-
tolle. Valtuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma 
lausui muistosanat, jossa 
kertoi hänen ansioistaan eri 
tehtävissä kaupungin luot-
tamushenkilönä. Kaikis-
sa tehtävissä hän mainitsi 
Kemppaisen olleen sanansa 
pitävän mies, joka muisti 
pitää esillä myös huumoria. 

Heimo Turunen

Kaupunginjohtaja kävi kättelemässä kaikki valtuutetut 
ennen kokousta. Kättelyvuorossa Paavo Tihinen. 

Pudasjärven Kokoomus ry valitsi syyskokouksessaan uu-
deksi puheenjohtajakseen Antero Kokon. Viime vuodet 
puheenjohtajana toiminut Helena Huhtamäki toimii nyt 
yhdistyksen varapuheenjohtajana. Yhdistyksen sihteerinä 
jatkaa Sari Ojala ja taloudenhoitajana Juha Pekkanen. Puik-
karissa pidettyyn yleiseen kokoukseen ja puurojuhlaan 
piirin terveiset toi Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry:n 
toiminnanjohtaja Timo Turunen.

Sari Ojala

Antero Kokko Pudasjärven Kokoomuksen 
puheenjohtajaksi

(Vas.) Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi He-
lena Huhtamäki ja sihtee-
rinä Sari Ojala.

Antero Kokko. 

Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliitto

valitsi Puikkarin 
vuoden 2009 uimahalliksi.



Kävelylenkille Raani otti 
usein mukaansa pienen koi-
rani. Runsaaseen kävelyyn 
Raani oli tottunut kotimaas-
saan, mutta kertoi olevan 
syynä myös se, että Suomes-
sa on vaarassa nousta paino 
koska ruoka täällä on niin 
raskasta ja rasvaista. Meillä 
niin tavalliset leivät ja leikke-
leet ovat Intiassa harvinaisia. 
Leipänä on yleensä chapati, 
jonka kanssa syödään kas-
viksia.

Tätä tarinaa kirjoittaessa-
ni Raani odottaa lentokoneen 
lähtöä, suuntana kotimaa In-
tia. Hän kertoi iloitsevansa 
kaikista henkilöistä joita 
tapasi Suomen matkalla. Pu-
dasjärvi jäi erityisesti hänen 
sydämelle. 

Raani asuu Mussooriessa, 
Pohjois-Intiassa. Vuonna 
1994 hän opiskeli ja hän 
halusi jatkaa opiskelua ihan 
yliopistotasolle. Raanilla 
oli hyvin vahva hinduper-
he ja minäkin muistan ne 
monet jumalat pöydällä, 
joita he joka päivä palvoi-
vat. Raani tutustui meihin 
ulkomaalaisiin, kun opetti 
lukemaan hindin koukeroi-

Raani opetti meitä elämällään
Raani tuli luokseni Suomen vierailulle tämän 
vuoden elokuussa Intiasta, jossa sain häneen 
tutustua työssä ollessani. Monet ihmettelivät 
kuka on tuo tumma nuori nainen, joka taittaa 

matkat, jos suinkin mahdollista, kävellen ja on 
kaikille ystävällinen.

ta. Kerran hän tuli luokseni 
kyselemään apua opiskelun 
jatkamiseen ja kysyi meil-
tä rahallista apua, koska 
perhe ei pystynyt opiske-
luja kustantamaan. Annoin 
ohjeen, että rukoile asiassa 
Jumalan tahtoa. Jonkin ajan 
kuluttua hän tuli uudestaan 
kysymään voisinko sittenkin 

häntä auttaa.. Vastasin, että 
rahallisesti en voi auttaa, 
mutta oletko rukoillut? Siitä 
hän suuttui välittömästi. 
Myöhemmin hänellä oli mie-
li lauhtunut ja otin puheeksi 
syntiasian.

Hän ei tiennyt ihmis-
ten syntisyydestä. Selitin 
meidän olevan Aadamin ja 
Eevan jälkeläisiä ja kaikki 
ovat pois poikenneet, kuten 
Roomalaiskirjeessä todetaan. 
Taivaaseen päästäksemme 
tarvitsemme Jeesusta. Kes-
kustelumme ja rukoiltuam-
me Raani käsitti, että Jeesus 
on totuus!

Pian Raani kastettiin ja 

hän alkoi lukemaan Raamat-
tua, joka on edelleen hänen 
päivittäinen aarteensa. Pian 
äiti tuli uskoon ja myöhem-
min kaksi veljenpoikaa ja 
eräs nainen, joiden kanssa. 
Raani tekee hengellistä työ-
tä ja pyrkivät auttamaan 
ihmisiä. 

Raanin elämä on meille 
saarna. Hengelliset asiat ja 
ihmisten kohtaamiset ovat 
hänelle kaikki kaikessa. Hän 
ei Suomen vierailullakaan 
jättänyt kenenkään sydäntä 
kylmäksi. Joka paikassa hän 
tarjoutui auttamaan arkias-
kareissa ja kaikessa, missä 
tarvittiin apua.

 Raani rakastui meidän 
kauniiseen maahan, puh-
taaseen luontoon sekä lu-
meen. Kuitenkin hänelle oli 
vieläkin tärkeämpää, että 
täältäkin löytyy uskovia, 
joiden kanssa tuntee kuin 
lähisukulaisiksi.

Haikein mielin su 8.11 
pidimme Raanin lähtöko-
kousta. Yhdessä söimme 
myös intialaista ruokaa. 
Monet jäivät muistamaan 
häntä rukouksin. Esiruko-
ukset ovatkin tarpeen hänen 
palattuaan kotimaahansa, 
Suomeen verrattuna hyvin 
erilaiseen ympäristöön. 

4En voi nyt mennä Inti-
aan, mutta Intia tuli Raanin 
kautta minun luokse. 

Tuula Suomi

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

Sähköposti: erkki.tauriainen@pp.inet.fi

JoulumarkkinatJoulumarkkinatJoulumarkkinatJoulumarkkinatJoulumarkkinat
la 28.11 klo 10 - 14 Syötteen kylätalolla

Särkisuontie 12, Syöte

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

Syötteen Kyläyhdistys ry

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

Joulumarkkinoilla:
Ennustaja Ritva Halmetoja,
ajanvaraus puh. 044-5454326
Koulutettu hieroja Petri Tolkkinen,
ajanvaraus 040-5875051
PXC-Alusasu esittelijä
Anwayn kosmentiikka- pesuaine esittelijä

PÖYTÄPAIKKOJA ON VIELÄ JÄLJELLÄ

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

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

HYVÄ HAMMAS 
Jyrki Isojärvi

Ajanvaraukset  020 743 3940 tai 040 738 8916

Suomen matkallaan Raani rakastui puhtaaseen luon-
toon sekä lumeen.


