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TERVETULOA!

Wintti
avoinna  23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

Perjantaina 12.11.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 4 € sis.ep

Lauantaina 13.11.
Lippu 10€ sis.ep

Rakkaus on ikuista, mutta me emme ole. Vakuuttakaa 
toisenne. Henkivakuutus ei ole iso kustannus, mutta 
tosipaikan tullen se turvaa, että puolisosi ja lastesi elä-
mä jatkuu taloudellisesti ennallaan. Perheellesi riittävä 
turva selviää osoitteessa op.fi/henkivakuutuslaskuri

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Jarkko Honkanen

TULOSSA!
Tulossa Sway

Huom! 10.12. Matti Nykänen

Huom! Nyt Isänpäivänä ka-
tetaan pöytä, (klo 12-13)

salaattipöytä (seisovassa),
leipä, voi, kotikalja. Läm-

minruoka Pudisleike/uuni-
lohta. Täytekakkua ja kah-

via, hinta 20€! Lapsille
nakit+lihapullia ja ranska-
laiset, jäätelöä,hinta 7€.

TOM TOM
Start Nordic
navigaattori

LAHJAKSI ISÄLLE

139,-

AH-Telepiste

SNOOPER
navigaattori
henkilö-, 
rekka-autot

299,-
(ovh 499,-)

PRAKTICA
DVC. 10.1 
HDMI video-
kamera 199,-

PRAKTICA
DPix 1100z 
digikamera 
10,0 MP

99,-

BUFFALO
Ministation 500GB
ulkoinen kovalevy

89,-

LOGITACH
Clear Chat PC 
Wireless
-laadukkaasti 
toistava 
langaton 
PC-kuuloke-
mikrofoni

99,-
PS. LAHJAKORTTITARJOUS

voimassa 13.11. saakka

BLUETOOTH 
musiikki-
vastaanotin 
kotistereoihin

49,-
Monikäyttöinen
SNOOPER 
GPS 
seurantalaite
Autot, veneet, jne.

149,-

Lenkkikaveriksi
PHILIPS 4 GB 
MP3-soitin 55,-
A4 PAPERI-
SILPPURIT 35,-

esittely-
laite vain

3G 
ANTENNIT 39,-

alk.

alk.
KOKKO
ANTERO
yrittäjä,
eläkeläinen

KUUNTELEEKO
KIRKKO?

KOKOOMUSLAISEN
SEURAKUNTAVÄEN

EHDOKASLISTA

EKDAHL
AUNE
MARKETTA
yrittäjä

PUURUNEN
TERTTU
IRJA ANNELI
apteekkari
(sit.)

34

35

36

Pudasjärven lukio 50 v,
katso sivut 3-11

Sotainvalidien Veljesliiton
Pudasjärven osasto

70 v, lue takasivulta

Puh. 0400 385 281, lehti@pudasjarvi-lehti.fi

KKKKKaikaikaikaikaikenlaiset painopalvenlaiset painopalvenlaiset painopalvenlaiset painopalvenlaiset painopalvelut kauttammeelut kauttammeelut kauttammeelut kauttammeelut kauttamme
-Esitteet
-Kirjepaperit- ja
 kuoret

-Käyntikortit
-Tabloid -lehdet
-Valokuvauspalvelut

PudasjärPudasjärPudasjärPudasjärPudasjärvi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehti

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 TYÖKALUOSASTO P. 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
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HK:N
SININEN 
LENKKI
siivu 
300g

PULLA  PIRTTI 
OHRARIESKA
3 kpl 660g

TM HANA

POIKIEN COLLEGE
puserot
housut
takit

KYLPYPYYHKEITÄ
70x140 cm
9,90

STORY PAITA

ATRIA
PINAATTI- JA 
VERIOHUKAINEN
400g
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TUOKSU 
LAHJAPAKKAUS
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UMPI KYPÄRÄ
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PULLA  PIRTTI 
PIRTEÄT PULLAT
5 KPL 300G

NYT

ISÄLLE RIBBI 
NEULETAKKI

LANNEPYYHE

ISÄLLE

AFTER EIGHT
KONVEHTI
400g

ONNEA KAIKILLE ISILLE!
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HK:N KYPSÄ 
KANANPOJAN
PANEROIDUT PIHVIT
300g
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ATRIA
BROILERIN 
FILESUIKALE 
630G 
hunaja 
ja pehmeä 
pippuri

TYTTÖJEN
- farkkuja
- housuja
- paitoja
- mekkoja

1460 
 2290 

 

1590
1950

WILD MICRO 
FLEECE 
KERRASTO

UUTUUS!
IHANA MUSTIKKA-
VALKOSUKLAA JA 
SITRUS 
JUGURTTI 
400g

50 kpl erä astia
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani
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Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 23%.

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 ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Valvomisen sunnuntai

HARTAUS

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Suomen Punainen Risti pe-
rustettiin vuonna 1877. Pää-
sihteeri on Kristiina Kumpu-
la. Hallituksen puheenjohta-
ja on Erkki Liikanen. Pudas-
järven osasto perustettiin
8.11.1950. Puheenjohtajana
toimii tällä hetkellä Tarja
Hemmilä.

Toiminta jakaantuu Suo-
messa 12 piiriin ja 500 osas-
toon. Juuri osastoissa vapaa-
ehtoisvoimin tehty työ luo
pohjan yhdistyksen toimin-
nalle. Punaisen Ristin vapaa-
ehtoistyö keskittyy kotimaa-
han, jossa tehtäväkenttä on
monipuolinen. Yksi tehtävä
on järjestää erilaisia kursseja
kuten ensiapu-, pelastuspal-
velu-, rinnepäivystys-, päih-
deneuvoja-, ja ystävätoimin-
takursseja.

SPR:n Pudasjärven osasto täyttää 60 vuotta
Suomen Punainen Risti toimii yli 90 000
jäsenen ja noin 45 000 aktiivisen vapaa-
ehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen

suurimmista kansalaisjärjestöistä. Pudas-
järven osastossa jäseniä on 125.

Paikallisesti ensiapu- ja
pelastuspalvelutoiminta ovat
erittäin tärkeässä asemassa.
Myös rinnepäivystystoimin-
ta on aloitettu viime vuonna.

-Punainen Risti puolustaa
pakolaisten ja turvapaikan-
hakijoiden oikeusturvaa ja
ihmisoikeuksia.

Koulutamme ystäviä ja
tukihenkilöitä ja järjestämme
yhteistä vapaa-ajan toimintaa
tänne muuttaneille. Myös
vanhusten parissa tehtävä
ystävätoiminta on käynnisty-
mässä uudelleen, kertoo pu-
heenjohtaja Tarja Hemmilä.

Suomen Punaisen Ristin
rasisminvastainen kampanja
järjestetään joka vuosi YK:n
rasisminvastaisena päivänä
21.3, jolloin järjestetään va-
paaehtoisten kanssa tapahtu-

mia ja kouluille tarjotaan
malleja sekä tehtäviä rasis-
min ja syrjinnän käsittelemi-
seen.

Hemmilä kertoo, että nuo-
risotyössä on valmistettu pro-
jektien avulla erilaisia tanssi-
esityksiä. Aiheinamme ovat
olleet mm. huumeidenvastai-
suus, musiikki ja ilmaston-
muutos. Lisäksi olemme osal-
listuneet festarityöhön, jossa
yhdessäolon lisäksi tarjoam-
me huumevalistusta ja ehkäi-
syneuvontaa. Olemme järjes-
täneet myös erilaisia tapahtu-
mia (esim. lemmikkieläin-

näyttely), joilla keräämme
varoja toimintaamme. Kou-
luyhteistyö on tärkeä osa
nuorisotyötä.

-Vuosittain osallistumme
erilaisiin keräyksiin, niistä
tunnetuin on syksyllä toteu-
tettava nälkäpäiväkeräys.
Jouluna osallistumme Hyvä
Joulumieli- kampanjaan jaka-
malla vähävaraisille lapsiper-
heille lahjakortteja.

Suomen Punaisen Ristin
Veripalvelu toimii valtakun-
nallisesti. Myös Pudasjärvel-
lä verta voi luovuttaa noin
kahden kuukauden välein.

Jokavuotiseen Nälkäpäiväkeräykseen osallistutaan myös
Pudasjärvellä. Kuva kuluneen syksyn kerääjistä.

Kuva nuorten Warming-tanssiprojektista  vuonna 2008.

Katastrofirahastoon kerätyis-
tä varoista annetaan apua
yksilöille ja perheille, jotka
ovat äkillisissä onnettomuuk-
sissa joutuneet kohtuuttoman
vaikeaan tilanteeseen. Tällai-
nen tilanne voi olla vaikkapa
tulipalo, tulva tai rikoksen
uhriksi joutuminen. Esimer-
kiksi kotinsa menettänyttä
perhettä voidaan auttaa talo-
udellisesti, jotta perheenjäse-
net voivat ostaa itselleen ruo-
kaa ja vaatteita.

Punaisen Ristin liike nou-
dattaa kaikessa toiminnas-
saan seitsemää perusperiaa-
tetta: inhimillisyys, tasapuo-
lisuus, puolueettomuus, riip-
pumattomuus, vapaaehtoi-
suus, ykseys ja yleismaail-
mallisuus.

Messu
seurakuntakodissa su 14.11.
klo 10, Kimmo Helomaa,
Keijo Piirainen.
Kuorot:
eläkeläisten musiikkipiiri ke
10.11. klo 13, lapsikuoro ke
10.11. ja ke 17.11. klo 17.-
17.45, Vox Margarita ke
10.11. ja ke 17.11.klo 18,
nuorisokuoro to 11.11. ja to
18.11. klo 16.30, kirkkokuoro
to 11.11. ja to 18.11. klo 18.

Lähetyksen kirpputori
keskiviikkoisin klo 10-13,
tuoretta pullaa, kahvia ja
arpoja.
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityötalon
yläkerrassa ma 15.11. klo 18.
Ystävänkammari
seurakuntakodissa tiistaisin
klo 12-13.30.
Yhteisvastuukerääjät!
Suuri kiitos vielä tämän vuo-
den keräyksestä, joka tuotti
1,64  seurakuntalaista koh-
den. Nyt on aika ilmoittautua
Kiiminkiin 2.12. tehtävään
yhteisvastuukerääjien koulu-
tustilaisuuteen. Lähdemme
seurakuntakodin pihasta klo
9.45 ja palaamme klo 16-17.
Koulutusreissu on ilmainen.
Myös uusia kerääjiä toivotaan
mukaan. Ilmoittautuminen
kirkkoherranvirastoon puh.
08-8823100. Juhan haaste
teille kaikille: Eiköhän panna
linja-auto täyteen kerääjiä
kiiminkiläisten ihmeteltäväk-

si!
Perhekerhot
: Seurakuntakodissa
maanantaisin klo 10 - 13 ja
torstaisin klo 10 -13, Petäjä-
rinteen kylätalossa maanan-
taisin klo 10 -13 ja Puhoksen
koululla torstaisin klo 10-13.
Lapsiparkki
ke 17.11. klo 10-13.
Seurakuntavaalit
seurakuntakodin rippikou-
lusalissa su 14.11. klo 11.30-
20.00 ja ma 15.11. klo 9.00-
18.00. Rauhanyhdistykset
: Ompeluseurat pe 12.11. klo
18. Yli-Livolla Aini ja Lauri
Koivukankaalle (A.
Niskasaari). Raamattuluokka
pe 12.11. klo 19 Sarakylässä
Jaakko Jurmulla. Seurat su
14.11. klo 17 Kurenalan ry:llä
(E. Illikainen, J. Jaakkola).
Kastettu:
Iida Maria Outila, Emilia
Lahja Tuulikki Salmela ja
Paulo Rikhard Linnanmäki

Valvokaa!

Valvomisen sunnuntai on kirkkovuoden viimeistä
edellinen sunnuntai. Tämän sunnuntain sanoma ko-
rostaa hengellistä valvomista ja Kristuksen paluun
odotusta. Väsymisen ja välinpitämättömyyden vaa-
ra on suuri. Ihminen kotiutuu helposti tähän maail-
maan ja unohtaa, ettei hän elä täällä pysyvästi. Kris-
tityn tulisi olla joka hetki valmis lähtemään tästä
elämästä. Valvominen ei kuitenkaan ole voimia ku-
luttavaa jännitystä vaan turvallista luottamusta sii-
hen, että Jumala vie meissä aloittamansa hyvän työn
päätökseen. Jumalan lupauksen mukaisesti kristi-
tyt odottavat »uusia taivaita ja uutta maata, joissa
vanhurskaus vallitsee» (2. Piet. 3: 13).
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Valtioneuvosto myönsi
5.5.1960 kannatusyhdistyk-
selle luvan suomenkielisen
yksityisen lukion perustami-
sesta Pudasjärvelle. Tästä sai
alkunsa Pudasjärven kor-
keinta opetusta siitä asti an-
tanut koulutusmuoto. Lukio-
opiskelun aloittikin jo saman
vuoden syksyllä 31 oppilas-
ta Poroputaan talosta vuok-
ratussa luokkahuoneessa.
Heistä 24 oli pudasjärvisiä, 3
Puolangalta, 1 Ranualta, 1
Ristijärveltä, 1 Taivalkoskel-
ta ja 1 Oulusta - vanhimmat
19-vuotiaita, nuorimmat 16-
vuotiaita. Oman lukioraken-
nuksen saamiseksi käynnis-
tettiin tammikuussa 1961
mittava puutavaran keräys.
Rakennustyö käynnistyi sa-
man vuoden huhtikuussa, ja
hankkeen toteuttamiseksi
paljon uurtanut naistoimi-
kunta järjesti peruskiven
muurauksen kesäkuussa.
Luokkatilat valmistuivat
syyskuun tullen Lukiontien
varteen, ja myöhemmin sa-
maan pihapiiriin nousi toi-
nenkin koulurakennus.

Poroputaan pirtistä alka-
nut kunniakas lukiotoimin-
nan taival jatkui 46 vuoden
ajan Lukiontien toimitiloissa
ja on edennyt nykyvaiheisiin-
sa Rimminkankaan koulun
yhteyteen. Lukuisat ovat yli-
oppilaat, jotka ovat ponkais-
seet mm. akateemisiin jatko-
opintoihin lukion antaman

 - elinvoimainen, aktiivinen ja ulospäinsuuntautunut
Pudasjärven lukio

50-vuotias

yleissivistävän koulutuksen
siivittämänä ja päässeet hy-
vinkin pitkälle ammatinva-
linnassaan ja urakehitykses-
sään. Yhteistä eri ikäpolville
on kuitenkin se, että niin vart-
tuneet opiskelijasukupolvet
kuin vastikään ylioppilaiksi
päässeet kertovat kotilukios-
taan yhtä mukavia muistoja
ja legendaarisia tarinoita. Eri-
laisia persoonia muistellaan
jälkikäteen hymyssä suin,
kulttuurikasvatukselle ja it-
sensä toteuttamiselle annet-
tua sijaa osataan arvostaa ja
työnteon opettamista oman

menestymisen turvaajana kii-
tetään viimeistään siinä vai-
heessa, kun vaativat jatko-
opinnot ovat alkaneet. Huo-
mattavaa onkin, ettei toimi-
tilojen, oppilassukupolvien ja
opettajakunnan vaihtuminen
vuosikymmenien aikana ole
häivyttänyt Pudasjärven lu-
kiolle ominaista, aivan eri-
tyislaatuista yhteishenkeä ja
yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta. Sen vaaliminen on yhä tär-
keää.

Yksi lukiomme hyvän
ryhmähengen osoitus on tä-
män 50. lukuvuoden aikana

vietettävät tilaisuudet, joiden
suunnittelussa oppilaskunta
on ollut aloitteellinen ja joi-
den järjestelyt hoituvat hen-
kilökunnan ja oppilaiden va-
kiintuneena yhteistyönä.
Myös lauantain 50-vuotisjuh-
lapäivä on ohjelmasisällöl-
tään suunnattu sekä nuorille
nykylukiolaisille että lukios-
ta aiemmin jo valmistuneille.
Toivottavasti eri-ikäisten ja
eri näkökulmista lukion vuo-
sikymmeniä tarkastelevien
ajatukset välittyvät lukijoille
hyvin myös tämän juhlaliit-
teen sisällön myötä: tarkoitus
on luodata merkkivuottaan
viettävän lukion monipuoli-
suutta muistelusten, haastat-
telujen ja kuvien avulla. Jos-
pa liitteestä välittyisi sekin
todellinen kuva, että monis-
ta suurista muutoksista huo-
limatta Pudasjärven viisi-
kymppinen 2. asteen oppilai-
tos  on edelleen vireessä ja
voimissaan - kiitos verratto-
man henkilökunnan ja aivan
mainioiden oppilaiden! (Ellet
usko, tule lauantaina katso-
maan.)

Eeva Harju, va. rehtori,
joka kutsuu mukaan pääjuh-
laan 13. päivänä ja kiittää
lämpimästi kaikkia liitteen il-
moittajia sekä sisällön laati-
miseen osallistuneita

Pudasjärven lukion 50-vuo-
tisjuhlaa vietetään ensi lauan-
taina 13.11 lukiolla Rimmin-
kankaalla. Juhlapuhujaksi
saapuu lukion entinen oppi-
las, maaherra Eino Siuruai-
nen ja valtiovallan terveh-
dyksen esittää samoin lukion
entinen oppilas, hallitusneu-
vos Tuula Lybeck. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen
tervehdyksen esittää läänin
sivistysneuvos Pertti Kokko-
nen. Ohjelmassa on runsaas-
ti musiikkia ja oppilaiden ja
opettajien edustajien puheen-
vuoroja. Oppilaille juhlapäi-
vä on koulupäivä, joten kaik-
ki lukion oppilaat ovat mu-
kana juhlassa.

Lukiolaisille järjestettiin
maanantaina 8.11 tiedotusti-
laisuus, jossa rehtori Eeva
Harju selosti kuluvan viikon
ohjelmaa ja samalla koko syk-
syn tapahtumia. Hän toivoi
juhlasta ikimuistoista tunnel-
maa, silti rentoa meininkiä.
Torstaina 11.11 on abipäivä,
jolloin abit vierailevat Oulun
yliopistolla. Perjantaina 12.11

Ahkerointia ajan hengessä – hieman historian havinassakin
on 50-vuotisjuhlan valmiste-
lupäivä.

Juhlaan osallistuvat kaik-
ki oppilaat. Moni oppilaista
on mukana myös ohjelman
esittäjinä juhlassa. Juhlapäi-
vän aamuna koululle saapuu
oppilaita ja henkilökuntaa
viihdyttämään kaksi näytte-
lijää Oulun kaupungin teat-
terista. Tämä ohjelma toteu-
tetaan nimenomaan oppilai-
den toivomuksesta, kertoi
Harju.

Juhlan jälkeisellä viikolla
tiistaina 16.11 on vanhenpain
ilta ja perjantaina 19.11 on
oppilaiden itsensä puuhaa-
ma Halloween ilta.

Tämän syksyn ylioppilas-
kirjoitusten tulokset julkiste-
taan viimeistään 23.11. Pu-
dasjärven lukiosta on valmis-
tumassa kaksi ylioppilasta
syksyllä.

Torstaina 9.12 saapuu lu-
kiolle Kajaanin kaupungin te-
atterista Elling –komedia
näytäntö, ja tiistaina 21.12 on
lukion joulujuhla yöjuhlana
alkaen klo 22.30.

Juhlapäivä lukiolla Rimmintie 15Juhlapäivä lukiolla Rimmintie 15Juhlapäivä lukiolla Rimmintie 15Juhlapäivä lukiolla Rimmintie 15Juhlapäivä lukiolla Rimmintie 15
lauantaina 13. marraskuuta 2010lauantaina 13. marraskuuta 2010lauantaina 13. marraskuuta 2010lauantaina 13. marraskuuta 2010lauantaina 13. marraskuuta 2010

Ahkerointia ajan hengessä

hieman historian havinassakin

Pääjuhla juhlasalissa klo 12.00,Pääjuhla juhlasalissa klo 12.00,Pääjuhla juhlasalissa klo 12.00,Pääjuhla juhlasalissa klo 12.00,Pääjuhla juhlasalissa klo 12.00,
jota ennen on mahdollistajota ennen on mahdollistajota ennen on mahdollistajota ennen on mahdollistajota ennen on mahdollista
-osallistua juhlaruokailuun ruokasalissa
-tutustua valokuvanäyttelyyn ja
 nykyisen lukion tiloihin
-tavata tuttuja ja jättää kankainen kädenjälki

Muistamiset pyydetään osoittamaan
 lukion opiskelijoiden stipendirahastoon

Tili: 536004-254721 / Pudasjärven lukio

Alkusoitto
Avaussanat
Musiikkiesitys kanteleella
Rakkautta novelliesitys
Multimediahistoriikki
Juhlapuhe
Lukion yhtye Darnage, kuoro
Oppilaskunnan puheenvuoro
Tervehdykset
Pianomusiikkia
Päätössanat
Yhteislaulu

Päätöskahvit klo 14Päätöskahvit klo 14Päätöskahvit klo 14Päätöskahvit klo 14Päätöskahvit klo 14

Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!Tervetuloa!

Pääjuhlan ohjelmaPääjuhlan ohjelmaPääjuhlan ohjelmaPääjuhlan ohjelmaPääjuhlan ohjelma

Lukion rehtori Eeva Harju

Pudasjärven lukion oppilaat kokoontuivat maanantaina 8.11 kuulemaan 50-vuotisjuhlapäivästä tietoa. Rehtori Eeva
Harju valotti samalla koko juhlaviikon ohjelmaa ja selvitti myös merkkitapahtumat koko kuluvan loppuvuoden osalta.
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Varmistaakseen omaa tule-
vaisuuttaan eräs nuori kysyi
kerran kokeneelta suuren yri-
tyksen johtajalta, että mille
alalle tässä kannattaisi kou-
luttautua. Hanki hyvä yleis-
sivistys oli kokeneen ja jo
moniin muutoksiin tottuneen
johtajan vastaus.

Lukio on edelleen merkit-
tävin väylä jatko-opintoihin,
mutta jos ymmärretään, että
lukio on vain avain jatko-
opintoihin, on lukion merki-
tys ymmärretty väärin. Luki-
olla on suomalaisessa koulu-
tusjärjestelmässä aivan oma
ja ainutlaatuinen tehtävä toi-
mia monipuolisen ja syvälli-

Lukio syvällisen
yleissivistyksen
antajana

Tutkimusten mukaan nuoret arvostavat
vapautta harrastaa ja olla ystävien ja ka-
verien kanssa ja toisaalta varmuutta, että
olisi riittävä toimeentulo. Yrittäjät toivo-
vat, että nuorilla olisi innostusta ja posi-
tiivinen asenne kaikkeen uuden oppimi-

seen, olisi omia tavoitteita, ideoita ja visi-
oita, joita he haluavat saavuttaa.

sen yleissivistyksen tarjoaja-
na. Toivottavasti lukion opis-
kelijat oivaltavat tämän, ei-
vätkä lyhytnäköisesti ajatte-
le vain valmistautumista yo-
kirjoituksiin panostaen vain
niihin oppiaineisiin, jotka ai-
kovat kirjoittaa yo-kirjoituk-
sissa. Vanha kansa sanoi vii-
saasti; “minkä taakseen jättää
sen edestään löytää”. Emme
tiedä mitä taitoja kukin teis-
tä tämän ajan lukiolaisista 10
- 20 vuoden päästä tarvitsee,
siksi laaja yleissivistys on
kansainvälisessä toiminta-
ympäristössä toimimiselle ja
monialaosaamiselle hyvä
pohja.

Lukioiden
uudistuttava
Maailma ympärillämme
muuttuu. Siksi lukioidenkin
on uudistuttava ja kehitettä-
vä oppimisympäristöjään ja
toimintatapojaan.

Mielestäni lukioiden pa-
kollisten aineiden määrä ja
ryhmittely kokonaisuuksien
hallinnan ja taitojen omaksu-
misen kannalta tulisi ottaa
ennakkoluulottomaan tar-
kasteluun. Samoin lukioiden
ulkoista kuvaa, johtamista ja
viestintää tulee mielestäni
kehittää. Näyttäähän ihan ai-
dosti siltä, että toimintatapo-
jen ja julkisuuskuvan kehittä-
misessä lukiot resurssipulas-
saan ovat jämähtäneet pai-
koilleen ja jääneet ammatti-
opistojen jalkoihin. Siksi toi-
vonkin, että maamme koulu-
tuspolitiikassa panostettai-
siin seuraavaksi yleissivis-
tyksen pohjaan eli peruskou-
luihin ja lukioihin ja lisättäi-
siin niiden resursseja kehittää
toimintojaan ja toimintatapo-
jaan.

Juhliva Pudasjärven lukio
kerää oppilaansa laajalta alu-
eelta ja on näin ollen seudul-
linen lukio, jonka merkitys
innokkaille ja lahjakkaille
nuorille hyvän yleissivistyk-

sen ja jatko-opiskeluvalmiuk-
sien antajana vain entisestään
korostuu. Vaikka aika muut-
tuu, tekniikka kehittyy, ih-
misten asenteet ja tärkeänä
pitämät asiat muuttuvat, pi-
dän tärkeänä, että kun tämän
koulu aikanaan viettää 75v
juhliaan kuulisimme entisten
oppilaiden suusta näitä asi-
oita: meidän koulussa oli in-
nostava ja kannustava työil-
mapiiri, opettajat kannusti-
vat meitä oppimaan ja kasva-
maan ihmisinä, meidän luo-
kassa ja ryhmässä oli hyvä
luokkahenki. Me saimme
koulusta hyvät eväät elämää
ja työelämää varten.

Näillä sanoilla tuon tähän
arvokkaaseen juhlaan valtion
aluehallinnon tervehdyksen.
Samalla haluan kiittää tämän
koulun entisiä ja nykyisiä
opettajia ja muuta koulun
henkilöstöä hyvin suoritetus-
ta opetus- ja kasvatustyöstä.

Paljon onnea juhlivalle lu-
kiolle ja koko Pudasjärven
kaupungille!

Pertti Kokkonen
läänin sivistysneuvos

Läänin sivistysneuvos Pertti Kokkonen Oulusta tuo Poh-
jois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuk-
sen tervehdyksen.

Tieto lukion aloittamisesta
vuonna 1960 Kurenalla oli
uutisena Kalevassa. En
muista olinko edes haaveil-
lut koulun jatkamisesta kes-
kikoulun jälkeen. Ainakaan
minulla ei ollut mitään
suunnitelmia pyrkiä Ou-
luun kouluun niin kuin
monet aiemmilta luokilta
olivat tehneet. Kun luin
uutisen kotonani Heteky-
lässä, innostuin valtavasti.
Mikä onnenpotku! Juoksin
pellolle isän luokse ja huu-
sin, että saanko pyrkiä lu-
kioon, se alkaa syksyllä.
Lupa tuli välittömästi.

Opiskelu aloitettiin Po-
roputaan kodikkaassa pir-
tissä ja myöhemmin siirryt-
tiin valmistuneeseen lukio-
rakennukseen.  Koulussam-
me monien aineiden opet-
tajat vaihtuivat tiheään. Py-
syviäkin toki oli, kuten reh-
tori Aino Granstöm, kirkko-
herra Timo Hämäläinen
sekä kuvaamataidon opet-
taja Paavo Tolonen.

Ensimmäinen vuosi lu-
kiossa oli melko tavallista
koulunkäyntiä, mutta sitten
alkoi opettajien taholta kir-
joituksiin valmistaminen.
Heillä oli selvästi paineita
saada meidät ymmärtä-
mään, miten tärkeä tuleva
kirjoituskevät on. Latinan
kielen preliminääri on jää-
nyt erityisesti mieleeni. Piti
kääntää latinan kielestä
suomeen jokin kappale.
Oppilas yritti, mutta ei on-

Tervehdys
nistunut. Rouva Korhonen
tuskastui ja kysyi: Voi hy-
vänen aika, mistä kohti Sinä
osaisit kääntää.

 Opettajat myös kasvat-
tivat meitä kaikkiin asian-
mukaisiin juhlaperinteisiin.

Meillä oli hyvin komeat
“penkkarit” autoajeluineen
ja pilapiirroksineen. Illan-
vietto penkinpainajaispäi-
vänä pidettiin Livolla luok-
katoverimme Marja-Leena
Illikaisen kotona. Sinne me
kaikki tytöt pukeuduimme
juhlavasti kansallispukui-
hin.

Kun katselen noita tuon
ajan valokuvia, tunnen hel-
lyyttä ja kiitollisuutta opet-
tajiani kohtaan. He varmas-
ti halusivat meille hyvää tu-
levaisuutta ja toivoivat, että
pystyisimme näyttämään
maailmalle kuinka 40-lu-
vun lapsi, evakkomatkalla
käynyt, pitkät koulumat-
kansa hiihtänyt tai koulu-
viikot vieraissa perheissä
asunut, pärjää siinä missä
helpommankin lapsuuden
elänyt.  Uskon, että opetta-
jat voivat olla kasvatustyö-
hönsä tyytyväisiä.

Toivotan onnistumisen
kokemuksia Pudasjärven
lukion opiskelijoille ja hen-
kilökunnalle jatkossakin!

Vuonna 1960 Pudasjär-
ven lukion aloittaneiden
puolesta

Inkeri Hietanen
Oulu

juhlivalle opinahjolle!

Vierailimme abien luokas-
sa, jossa oli koolla osa 8 A:n
ja 8 B:n oppilaita ja kyselim-
me oppilailta toiveita ja ter-
veisiä omasta lukiostaan.

-Meillä on pieni lukio ja

Hyvä yhteishenki ja sopu sijaa antaa

hyvä yhteishenki sekä tiivis
porukka.

-Saamme ja meillä on
mahdollisuus vaikuttaa
omaan toimintaamme. Kou-
lun aloittamisjuhla on järjes-

tetty pitkälti oppilaiden toi-
veiden mukaisesti. Lukion
käytävien ja luokkien seinil-
le on hyväksytty maalauksia
viihtyisyyden lisäämiseksi.
Ne tekivät viime vuoden abit.

Huonona puolena oppi-
laat näkivät pienet ja ahtaat
tilat ja käytävillä on myös
ahdasta.

-Hyppytunneilla on vai-
kea löytää tilaa, missä voisi

keskittyä ja käyttää aikansa
hyödyksi vaikkapa opiske-
luun. Samoin välitunneilla
on aulassa aika ahdasta. Tun-
nit ovat monessa eri paikas-
sa ja joskus on vaikeuksia tie-

tää, missä seuraava tunti pi-
detään. Tosin tilanteeseen
tulee helpotusta, kun abit
lähtevät lukulomalle.

Heimo Turunen

8 luokkien oppilaat sanoivat olevansa pie-
nen lukion oppilaita, jossa on hyvä yhteis-
henki ja tiivis porukka. Tilojen ahtauteen
toivottiin parannusta.

Inkeri Hietanen toimitti tietoa lukion
ensimmäisistä oppilaista:
Syksyllä 1960 lukion aloitti 28 oppilasta, joista aika monet keskeyttivät
ensimmäisen vuoden aikana.  Syksyllä 1962 otetussa ryhmäkuvassa oppi-
laita on 19. Ylioppilasryhmäkuvassa keväällä 1963 on 14 ylioppilasta; Poi-
kia on neljä: Antti Pesälä, Mauri Piippo, Alpo Pelttari ja Juho Karvonen.
Tyttöjä on kymmenen: Marja-Leena Uusi-Illikainen (nykyisin Leena Heik-
kinen), Raija Sarala (Sairanen), Helka Virrankari (Löhönen), Heli Salokoski
(Solmu, kuollut), Inkeri Kämäräinen (Hietanen), Liisa Ravaska (Ihme), Hilkka
Pelttari (Telkki), Raija Määttä (Ellilä). Aili Pelttari, Liisa Parhi, (Scala).
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- Pudasjärvi oli minulle hyvä
kasvupaikka ja Pudasjärven
lukiosta on jäänyt mukavat
muistot. Korostan tässä koh-
taa tärkeänä asiana suomalai-
sen tasa-arvoisen koulutus-
politiikan etuja; mahdolli-
suutesi elämässä eivät rajoi-
tu siihen, mistä olet kotoisin
tai missä olet koulusi käynyt.
Olen varma, että myös tänä
päivänä Pudasjärven lukio
antaa erinomaiset valmiudet
jatko-opintoihin.

- Kirjoitin ylioppilaaksi
vuonna 1989 eli lähes 22
vuotta sitten. Muistelen, että
Suvannon Jorman luotsaa-
man lukion opettajakunta
koostui yksi toisistaan kiin-
nostavammista henkilöhah-
moista. Osasyynä tähän mie-
likuvaan voi olla sekin, että
lukiomme oli pieni ja läm-
minhenkinen. Tätä kautta
oppilaat ja opettajat tunsivat
toisensa ja henkilöiden origi-
nellit tavat tai persoonalli-
suudet nousivat helpommin
esille. Mikään näistä ehkä
hassuista yksityiskohdista ei
kuitenkaan poista sitä, että
meillä oli erinomaisen päte-
viä opettajia. Uskon, että
monilla muillakin vanhoilla
oppilailla on samansuuntai-
sia kokemuksia.

- Myönteisten lapsuus- ja
nuoruuskokemusten vuoksi
olen erittäin ylpeä juuristani
ja pudasjärvisyydestäni. Var-
sinkin ulkomaalaisille vie-
raille on hauskaa prilijeerata,
että olen melkein Lapin tyt-

Muistelmia ja näkökulmia synnyin-
kunnasta ja Pudasjärven lukiosta
Pudasjärven lukiossa –80 luvulla opiskellut hallitusneuvos Tuu-
la Lybeck tuo lukion juhlaan valtiovallan tervehdyksen. Otimme
häneen yhteyttä ja pyysimme haastattelua tai kirjoitusta. Hän lä-
hetti Pudasjärvi-lehden kautta seuraavan kirjoituksen, jossa ker-
too opiskeluajoistaan, yhteyksistään synnyinpaikkakunnalle ja

nykyisestä työstään.

tö, mikä tietenkään ei pidä
paikkaansa, mutta se kuulos-
taa hyvin eksoottiselta.

- Yksi käyttäytymistapani,
jonka koen kotiseudultani
periytyväksi, on se, että asiat
sanotaan suoraan ja selvite-
tään pois mieltä painamasta.
Eräs kollega kerran puolilei-
killisesti totesikin, kun meil-
lä oli jostakin asiasta näke-
myseroja: “Olisihan minun
pitänyt muistaa, että sinä
Tuula olet Pohjois-Pohjan-
maalta kotoisin. Sieltä tulee
sellaisia jääräpäisiä naisia!”
Täällä pääkaupunkiseudulla
hyvin monesti ihmiset ovat
kotoisin jostakin muualta, ja
iän myötä olen itsekin alka-
nut kiinnostua ihmisten taus-
toista yhä enemmän.

Nykyiset yhteydet
Pudasjärvelle
- Nykyisin käyn perheeni
kanssa Kurenalan mummo-
lassa Tyynen ja Väinön luo-
na pari kertaa vuodessa,
yleensä kesälomalla ja kevät-
hangilla. Raikas ilma ja luon-
to sekä suot ovat se, mitä
ympäristöstä eniten kaipaan.
Piipahdamme yleensä Livol-
la, jossa isäni kotipaikka si-
jaitsee sekä Puhoksella, josta
äitini on kotoisin, ja jossa van-
hemmillani on myös kesä-
paikka. Muutama kesä sitten
teimme ystäviemme kanssa
melontaretket Livojoelle ja
Pärjänjoelle. Talvisin hiihte-
lemme Mustallalammella ja
joskus Syötteelläkin. Puikkari

on erityisesti lapsille ehdoton
käyntikohde.

Hallitusneuvoksen
työ opetus ja kulttuu-
riministeriössä
- Olen työskennellyt opetus-
ja kulttuuriministeriössä 15
vuotta. Aikaisemmin hoidin
kirkollis- ja uskonnonvapa-
usasioita. Tällä hetkellä toi-
min taiteen ja kulttuurin, mu-
kaan lukien kirjastoasioiden
sekä liikunta- ja nuorisoasioi-
den parissa. Virkamiehenä
koen osaltani olevani yksi
ratas siinä suuressa pyörässä,
jonka tehtävänä on tukea ja
kehittää suomalaista sivistys-
tä. Siitä koen saavani merki-
tyksen työlleni.

- Ministeriön virkamies on
oman alansa asiantuntija, jon-
ka tehtävänä on osaltaan tu-
kea kulloisenkin hallituksen
toimintaa. Virkamiehen etiik-
kaan kuuluu se, että hän puo-
lueettomasti ja riippumatto-
masti hoitaa tehtävänsä. Asi-
antuntijan on myös uskallet-
tava kertoa, jos joku asia
näyttäisi olevan pulmallinen
lainsäädännön näkökulmas-
ta. Juristina joudun melkoi-
sen usein ottamaan kantaa
erilaisiin juridisiin pohdintoi-
hin.

- Ministeriö on poliittinen
organisaatio, jossa ministeri
päättää asioista. Tämä vivah-
de tuo työhön kiehtovan li-
sänsä. Koen olevani näköala-
paikalla. Valmistelen toimi-
alan uutta lainsäädäntöä ja
sitä kautta pääsen aika usein
vierailemaan asiantuntijana
myös eduskunnan eri valio-
kunnissa ja tietysti pidän yh-
teyttä muihin ministeriöihin.

Ministerit ja heidän avustaja-
kuntansa tulevat tutuiksi. He
ovat tavallisia ihmisiä, mut-
ta hirvittävän kiireisiä. Hei-
dän päivänsä ovat aikataulu-
tettuja aamusta iltaan.

- Ajankohtaisista työtehtä-
vistäni tuon esille muutamia:
Olin mukana valmistelemas-
sa vuoden alussa voimaan
tulevan nuorisolain muutos-
ta, jonka tarkoituksena on
tukea nuorten kasvua ja itse-
näistymistä, edistää nuorten
aktiivista kansalaisuutta ja

sosiaalista vahvistamista
sekä parantaa kasvu- ja elin-
oloja.

- Tähän kokonaisuuteen
kuuluu nuorten ohjaus- ja
palveluverkostoksi kutsutun
yhteistyöryhmän perustami-
nen kunnassa. Lisäksi sääde-
tään etsivästä nuorisotyöstä,
jota Pudasjärvelläkin Karhu-
pajan yhteydessä Serlokki to-
teuttaa. Meneillään on valta-
kunnallinen koulutuskierros,
jonka puitteissa käymme seit-
semällä eri paikkakunnalla

Hallitusneuvos Tuula Lybeck työpaikkansa edessä
Helsingissä.

Kuva on vuodelta 1989 lukion potkijaisista, jolloin Tuula Lybeck kirjoitti ylioppilaaksi
Pudasjärven lukiosta.

kertomassa lainuudistuk-
sesta. Oulun tilaisuus on
29.11. 2010.  Toinen suuri
hanke on parhaillaan edus-
kunnan käsiteltävänä oleva
kuvaohjelmalainsäädän-
nön kokonaisuudistus. Sii-
nä säädetään elokuvien, tv-
ohjelmien ja tietokonepeli-
en ikärajoista ja muista kei-
noista lasten suojelemisek-
si nykyisessä mediaympä-
ristössä. Tarkoituksena on
vahvistaa mediakasvatus-
ta, jonka tuloksena lasten ja
kasvattajien mediataidot
vahvistuvat.

- Lopuksi lähetän tervei-
set tutuille ja toivotan run-
saslumista talvea sekä Hel-
sinkiin että Pudasjärvelle!

Tuula Lybeck

Lukion kuorossa mukana
myös soittimia
Noin viidentoista lukiolais-
muusikon kuoro esiintyy lu-
kion 50-vuotisjuhlassa. Osit-
tain samoista jäsenistä koos-
tuvan kuoron seuraava esiin-
tyminen on seurakuntatalon
joulukonsertissa 15. joulu-
kuuta.

Tällä kertaa esiintyy mu-
siikkiviitosen kuoro, eli Pu-
dasjärven lukion musiikin
viidennen kurssin oppilaat.

Uutta ilmettä kuoron ko-
koonpanoon antavat muuta-
mat pojat, jotka säestävät
kuoroa soittimin. Osa kuoro-
laisista soittaa kitaraa, muka-
na on yksi basso ja myös kan-
tele. Kuoronjohtaja, pudasjär-
vinen Sari Hukari on yläkou-
lun ja lukion musiikin lehto-
ri. Hän on valmistunut Sibe-
lius-akatemiasta musiikin
maisteriksi pääaineenaan

kantele. Hukari soittaa pe-
rinteistä akustista kantelet-
ta myös yksityisissä konser-
teissa. Pudasjärvisille hän
on tuttu jo monista aiem-
mista konserteistaan.

Joulukonsertin alussa on
perinteisten joululaulujen
osuus. Sitä seuraa kooste
uudemmista nuorille tu-
tuista joululauluista, kuten
joulu yksinäistä lohduttaa,
Enkelikello, Tulkoon joulu
ja Sydänmeeni joulun teen.
Sovitukset ovat Hukarin.
(el)Lukion kuorossa on myös soittimia. Osa kuorolaisita soit-

taa kitaraa, mukana on myös basso ja kantele.
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Pudasjärven lukiossa opetta-
jina toimineet Pirkko ja Lau-
ri Polvi ovat antaneet merkit-
tävän työpanoksen lukion 50-
vuotisessa historiassa. Yhtä
pitkää yhteistä virkauraa saa
etsimällä etsiä joltakin muul-
ta kunnan toimialalta.

- Jo pikku tytöstä lähtien
olin halunnut opettajaksi, jo-
ten uranvalinta oli selvä asia,
Pirkko Polvi kertoi opiske-
luunsa ja ammatinvalintaan-
sa liittyvistä asioista.

Opiskelu yliopistossa su-
juikin Pirkolla hyvin, sillä jo
25-vuotiaana hän palasi ko-
tiseudulleen takaisiin toteut-
tamaan unelmaansa.

- Olin keskikoulun puolel-
le tuntiopettajana lukuvuon-
na 1964 - 65. Palasin sen jäl-
keen takaisin Turkuun aus-
kultoimaan ja muutin tänne
takaisin kesällä 1967. Tuol-
loin aloitin äidinkielen tunti-
opettajana Pudasjärven luki-
ossa ja samaan aikaan toimin
tuntiopettajana myös keski-
koulun puolella. Äidinkielen
opettajan lehtorinvirassa
aloitin lukiossa syksyllä 1969,
ja siitä lähtien olen ollut lu-
kiossa vakituisena opettajana
aina syyskuuhun 2002, jolloin
jäin eläkkeelle, Pirkko kertoi
36 vuoden mittaisesta opetta-
janurastaan lukiossa.

Kauhavalla syntynyt Lau-
ri Polvi opiskeli lukion jäl-
keen matemaattisia aineita
Turun yliopistossa ja tapasi
siellä tulevan vaimonsa Pir-
kon, jonka mukana Laurinkin
tie johti Pudasjärvelle 1960-
luvulla.

- Ensimmäisen kerran tu-
lin opettajaksi Pudasjärven
lukioon 1964 ja jäin eläkkeel-
le vuonna 1996. Välillä oli
katkoksiakin, joten vuosia
Pudasjärven lukiossa tuli 29,
Lauri Polvi kertoi opettaja-
vuosistaan, joihin liittyy sekä
Pirkolla että Laurilla monen-
laisia muistoja. Perhekin al-
koi kasvaa, ja perheeseen
syntyi neljä lasta, jotka kaik-
ki ovat päässeet ylioppilaik-
si Pudasjärven lukiosta. Nyt
perheen lapset ovat lentäneet
kotoa maailmalle, ja Pirkko ja
Lauri asuvat kahdestaan
Piukkalantielle rakentamas-
saan talossa.

- Muistoja on tietysti lai-
dasta laitaan. Pidämme kui-
tenkin itseämme varsin so-
puisina työyhteisön jäseninä,
Pirkko ja Lauri totesivat vuo-
sistaan lukion opettajayhtei-
sössä, jossa he ovat olleet
mukana neljän eri rehtorin
alaisina ja jokaisen kanssa
ovat tulleet hyvin toimeen.

Pirkko ja Lauri Polvella

Pudasjärven lukiolla on paljosta kiittäminen eläkkeellä olevia opettajia Pirkko ja Lauri
Polvea. Pirkko toimi lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina 36 ja Lauri mate-

matiikan lehtorina 29 vuotta. He ehtivät vaikuttaa myönteisesti tuhansien pudasjärve-
läisten lukiolaisten opiskeluun. Myös muilla elämänaloilla he ovat olleet aktiivisia ja

esimerkillisiä vaikuttajia.

Pirkon vahvuutena
kulttuuri
Pirkko Polven vahvuutena
on ollut rohkeus toteuttaa
uusia tuulia lukion äidinkie-
len opetuksessa. Pirkko otti
käyttöön ilmaisutaidon ope-
tuksen ja mahdollisuuden
suorittaa siinä lukiodiplomi.
Varsinkin lukion ilmaisutai-
don kurssit ovat olleet mai-
neikkaita.

Pirkko Polven ohjaamat
nuorten lausuntaesitykset
ovat saaneet palkintoja ja kär-
kisijoja valtakunnallisissa
katselmuksissa. Myös äidin-
kielen ylioppilaskirjoituksis-
sa lukiolaiset ovat menesty-
neet vuodesta toiseen erin-
omaisesti.

Varsinaisen opetustyön li-
säksi Pirkko on opiskellut
lausuntaa ja ollut pyydetty
esiintyjä ja lausuja eri tapah-
tumissa. Hän on harjoitutta-
nut runonlausujia kansalais-
opiston lausuntapiirissä ja
esiintynyt yksin tai yhdessä
toisten lausujien kanssa
useissa juhlissa ja pitänyt
omia runoiltoja monilla eri
paikkakunnilla. Varsinkin
Eino Leinon runot ovat Pir-
kon sydäntä lähellä. Vaikka
opetustyö on taakse jäänyttä

elämää, Pirkko esiintyy edel-
leen lausujana.

- Kaikesta kulttuuritoi-
minnasta on ainut päätelmä,
että lehtori Pirkko Polvi on
ollut Pudasjärvelle ja laajem-
mastikin kulttuurihenkilö,
jota osataan arvostaa, totesi
silloinen lukion rehtori Jorma
Suvanto puheessaan Pirkon
jäädessä eläkkeelle. Pirkko
harrastaa vielä kirjallisuuden
ja uimahallin lisäksi vapaa-
ehtoistyötä muun muassa
Pudasjärven Hilimoissa.

Lauri on sopeutunut
Pudasjärvelle
Etelä-Pohjanmaalla syntynyt
Lauri Polvi on sopeutunut
Pudasjärvelle hyvin.

- Tänne sopeutuminen ei
ole koskaan ollut vaikeaa. Piti
vain ottaa uusi harrastus, jol-
le paikalliset olosuhteet an-
toivat oivat mahdollisuudet.
Tämä uusi harrastus oli met-
sästys, johon minulla ei aikai-
semmin ollut minkäänlaista
kosketusta. Metsästys alkoi
kohdallani vasta joskus 1970-
luvun alkupuolella. Se oli
varsinaista yrityksen ja ereh-
dyksen -menetelmällä oppi-
mista. 1970-luvun lopussa
pääsin mukaan hirvenmet-

sästykseen, jossa edessä oli
aluksi samanlainen oppimis-
prosessi. Aika pian jouduin
metsästyksen johtajaksi, ja se
homma kesti muistaakseni
yli 20 vuotta. Olen vieläkin
mukana porukassa, vaikka
tällä iällä ei paljon muuhun
enää kelpaa kuin “hajupas-
siin”. Vaikka en ole koskaan
kovin hanakasti pyrkinyt
kuumimpiin passipaikkoi-
hin, olen vuosien aikana kaa-
tanut kolmisenkymmentä
hirveä. Hirvenmetsästyksen
lisäksi harrastan sudokun
ratkaisuja, seuraan valtakun-
nan politiikkaa ja harrastan
uimahallilla vesijuoksua,
Lauri kertoi harrastuksistaan.

- Kesäkuukaudet vietäm-
me kesäpaikassamme Keite-
leen rannalla, sillä siellä on
kesällä kauneinta. Koska lap-
set asuvat ympäri Suomea,
niin siellä heitä on mahdolli-
suus useammin nähdä. Vie-
tämme kesämökillä kesä-,
heinä- ja elokuun. Talvella
emme juurikaan oleile siellä,
Pirkko ja Lauri kertoivat.

- Pudasjärvellä ovat paras-
ta keväthanget, metsästys-
mahdollisuudet ja kaunis
luonto, Lauri kiteytti suhdet-
taan Pudasjärveen. (rr)

merkittävä työpanos lukiossa

Pirkko ja Lauri Polvi viihtyvät myös eläkepäivinään hyvin Pudasjärvellä.
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Tiina Toikka, OAJ:n ay-aktiivi toisessa polvessa

OAJ:n Pudasjärven paikallisyhdistyksen syyskokouksessa 2010 luovutettiin ansio-
merkit järjestötyöstä Risto Poroputaalle, Janne Moilaselle ja Markku Ollilalle. Kuvasta
puuttuu Paavo Toivanen.

Lukion 50-v juhlassa
OAJ:n tervehdyksen esittä-
vä Tiina Toikka kuunteli jo
pikkutyttösenä, kuinka
opettajaäiti suunnitteli yh-
dessä muiden ay-aktiivien
kanssa opettajien toimin-
taa.

OAJ:n Pudasjärven paikallisyhdistyksen “vanhat par-
rat” rakensivat opettajien käyttöön oman majan Syöt-
teelle. Riittävätkö nuorten nykyopettajien voimat sen
säilyttämiseen jäsenistön käytössä myös jatkossa? Pa-
rempi käyttöaste edesauttaisi asiaa.

vappukonsertin, johon hän
houkutteli poikia harjoittele-
maan, ja siitä se ura alkoi.

-Ja hyvin hauskaa on ollut.
Bandi oli kasassa kesällä.
Alusta asti lukiossa oltiin ka-
vereita, ja bandihomma yh-
disti lisää, Henri kertoo ban-
din alkutaipaleesta. Kokoon-

Lukion orkesterilla on vientiä
Parissa vuodessa Darnage -bandi on harpannut lukion ensim-
mäisen luokan pakollisen musiikin kurssilta toivotuksi esiinty-
jäksi Pudasjärven yleisötapahtumin. Viiden abiturientin Darna-

ge -orkesterilla riittää vientiä.

pano on hieman vaihdellut.
Nykyisin kokoonpanossa on
kaksi kitaraa, basso, rummut
ja laulu. Tähtäimessä bandil-
lä on kovaa harjoittelua – sen
verran, että löytyy Se oma
tyyli. Nyt Darnagee laskee
pelkän taidon ja harjoittelun
varaan, mutta korkein tavoi-

Kuten kuvasta näkee Darnagen pojat taipuvat muuhunkin kuin iskelmään. Pojat ker-
tovat että jos itse saavat valita mitä soittavat, se on rockia - ja lujaa.

Viime vuonna vappujuhlas-
sa Rimminsalissa ensimmäi-
sen kerran julkisesti esiinty-
nyt orkesteri on sen jälkeen
ehtinyt olla musisoimassa
monessa tapahtumassa. Dar-

nagea nähtiin ja kuultiin
syysmarkkinoilla, venetsia-
laisissa, Taivalkoskella myös,
ja nuorten yössä liikuntahal-
lilla. Esiintymisiä on ollut lu-
kion tapahtumissa useita.

– Tarjousjuttuja on ollut
melko yllättävään tahtiin, ot-
taen huomioon, että itse me
ei olla edes yritetty hakea
esiintymistilaisuuksia, ban-
din kitaristi Henri Timonen
kummastelee tyytyväisenä.

Omimmillaan Darnage on
soittaessaan 80- ja 90-luvun
musiikkia.

– Jos itse saamme valita,
niin rockia, ja oikein lujaa,
Henri heittää empimättä, ja
jatkaa kuitenkin, että tilaus-
keikoilla soitetaan, mitä pyy-
detään. Darnage soittaa myös
tanssimusiikkia ja 60-luvun
biisejäkin, vaikka bandin jä-
senet eivät ole niiden vuosi-
en menoa ja meininkiä olleet
itse todistamassa.

– Markkinoilla meitä pyy-
dettiin soittamaan kevyem-
pää tanssimusiikkia, ja sitä
me myös soitettiin.

Ensimmäisenä lukiovuon-
na pojat osallistuivat bandi-
kurssille. Kohta pian musii-
kinopettaja Sari Hukari ideoi

te on jossakin niissä sfääreis-
sä, jossa soitetaan yhteen
tuosta noin vaan, ihan men-
nen tullen extempore, omal-
la tyylillä ja makeesti.

Esko Leipälä

DARNAGE esiintyy lukion 50-vuotisjuhlassa kokoonpa-
nolla Ossi Pesälä rummut, Henri Timonen kitara, Teemu
Petäjäjärvi kitara, Jyrki Perttu basso ja Tero Ojala laulu.
Yhtyeen pojat halusivat välttämättä kuvan, jossa ovat ter-
veydenhoitajan vastaanotolla.

–  Kotonamme pidettiin usein
palavereita ,  silloin heillä oli
aiheina Syötemökkiprojekti
ja OAJ:n Koillismaan alueyh-
distys.

Näin muistelee OAJ:n Pu-
dasjärven paikallisyhdistyk-
sen puheenjohtaja Tiina Toik-
ka varhaislapsuuttaan opet-
tajakodissa, jossa äiti oli
OAJ:n aktiivi. Jo nelisenkym-
mentä vuotta sitten OAJ toi-
mi Pudasjärvellä vahvoin ot-
tein. Ay-väen kokoukset ko-
din pöydän ääressä olivat
Toikan ensi kosketus ammat-
tiyhdistystoimintaan.

Nyt Toikalla on menossa
neljäs vuosi OAJ:n Pudasjär-
ven paikallisyhdistyksen  pu-
heenjohtajana. Aiemmin hän
on ehtinyt toimia OAJ:n Tai-

valkosken paikallisyhdistyk-
sen sihteerinä.

Palkka-asioista ei Pudas-
järvellä ole tarvinnut kovin
kiistellä. Mitä on sovittu, sen
mukaan on menty. Ajankoh-
taista hommaa on jonkin ver-
ran riittänyt uusien työn vaa-
tivuuden arviointi eli tva-li-
sien ympärillä. Yhdessä on
sovittu tva-kriteerit ja niitä
ovat mm. “nivelvaiheitten”
kuten eka- ,kuutos -ja seiska-
luokan opettaminen.

Myös erityisoppilaitten
opettamisesta isoissa ryhmis-
sä elikkä luokanopettajien
ryhmissä opettaja saa tva-li-
sän.

Palkkaukseen liittyen tänä
syksynä on tullut uutena jär-

jestelyerät, joiden pitäisi olla
tälle syksylle maksussa. Neu-
votteluita työnantajan kans-
sa niistä on käynyt pääluot-
tamusmies Janne Moilanen.

Syötteen maja taas
ajankohtainen
Silloin “ennen vanhaan”, eli
vuosikymmeniä sitten Syöt-
teen mökin pystyttäminen oli
silloisen opettajakunnan saa-
vutus ja lahja tuleville opet-
tajasukupolville.

– Oman äidin kautta olen
nähnyt, kuinka se on  tärkeä,
varsinkin sitä rakentamassa
olleille Pudasjärven opettajil-
la, Toikka sanoo.

OAJ:n mökki on Iso-Syöt-
teellä lasten rinteitten vieres-
sä. Onko enää kauan, se on-
kin jo toinen juttu.

Vaikka mökki on oma,
niin sen tontti ei. Tontin
vuokrasopimus menee um-
peen aivan lähivuosina, ja li-
säksi mökin käyttöaste on ol-
lut pienenlainen. Lämmitys,
sähköt, vedet, vakuutukset ja
kaikki muut kulut ovat suu-
remmat kuin mökin tuotot.

– Tosiaan joudutaan miet-
timään, saadaanko me pitää
se, Toikka jo murehtii. Epä-
selvää on, jatkaako metsähal-
litus tontin vuokraamista, ja
riittäkö yhdistyksen varat ku-
lujen peittämiseen.

– Toki se on siitäkin kiin-
ni, että jos sitä käytettäisiin
enemmän, niin siihen ei ku-
luisi yhdistyksen varoja niin
paljon. Silloin mökin pitämis-
tä voisi perustella paremmin.

Mökin päiväkäyttö on ol-
lut ilmaista sekä sallittua aina
ja vain yöpyjiltä on peritty
vuokraa mökin käytöstä. Nyt
sääntöjä on muutettu siten,
että päiväkäyttö ei ole sallit-
tu, vaan mökki on  vuokraa-
jan privaattikäytössä. Sääntö-
muutos onkin jo lisännyt
majan käyttöastetta.

Lopuksi Toikka painottaa,
että Pudasjärvelläkin OAJ:n
pääasiallinen tehtävä on jäse-
nistön etuuksien ja oikeuksi-
en takaaminen. Niiden lisäk-
si paikallisyhdistys tukee
opettajien fyysistä ja henkis-
täkin hyvinvointia. OAJ:n jä-
sen saa lippuja kuntosalille

tai uimahalliin, ja heillä on
mahdollisuus osallistua kou-
lutustilaisuuksiin  ja yhteisiin
virkistysmatkoihin mm. kon-
sertteihin, elokuviin ja teatte-
riin. Nytkin on tulossa yhdis-
tetty teatteri- pikkujoulumat-
ka Ouluun. Tarkistapa, opet-
taja, vieläkö bussiin mahtuu
mukaan.
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Muutamia kuukausia kestä-
neen vanhempien suostutte-
lun jalkeen lähetin hakemuk-
sen AFS –vaihto-oppilasjär-
jestölle. Alkuvuosi 2009 ku-
lui haastattelun merkeissa ja
kun hyväksyntä oli tullut, al-
koi paksun paperipinon täyt-
teleminen. Aika kului nope-
asti ja kesäkuun alussa 2010
sain tietää tulevan isantäper-
heeni. Pidin yhteyttä perhee-
seen pari kuukautta odotta-
en malttamattomana lähtöä,
eikä mennyt aikaakaan kun-
nes koitti elokuu 2010.

Vaikeiden hyvästelyhetki-
en jälkeen suuntasin Helsin-
kiin junalla ja sielta viiden
muun suomalaistyton kans-
sa ensin Pariisiin, josta viela
13 tunnin lento Argentiinan
pääkaupunkiin Buenos Aire-
siin. Buenos Airesissa meillä
oli maahansaapumisleiri yh-
dessä eripuolilta maapalloa
tulevien kanssa. Unohtumat-
toman viikonlopun jälkeen
oli jokaisen aika lähteä kohti
omaa isäntäperhettänsä, koh-
ti kauan odotettua vuotta.

Jaoin linja-automatkani
yhdessä muiden kaupunkii-
ni sijoittuvien vaihto-oppilai-
den kanssa. Meitä kaikkia on
yhteensa seitsemän ja he ovat
Ida Norjasta, Myrthe Hollan-
nista, Ruggero Italiasta ja
Niklas Saksasta. He kaikki
asuvat samassa kaupungissa
kuin minä, Reconquistassa,
Santa Fe:n provinssissa. Lä-

Vuoteni Argentiinassa
Jo kaksi vuotta sitten sain ajatuksen läh-

tea vaihto-oppilaaksi. Vuosi uudessa
maassa, koulussa, perheessa ja tunte-

mattoman kulttuurin ja kielen keskella oli
aina kiehtonut minua. Etsin pitkaan inter-
netista tietoa vaihto-oppilasvuodesta ja

luin paljon entisten vaihto-oppilaitten ko-
kemuksista.

Eveliina Valkola vaihto-oppilaana:

hikaupunkeihin sijoittuivat
loput Lisa Italiasta ja Mada-
lyn USA:sta.

Kodissa isän
veistämät huonekalut
Aamuvarhaisella saavuimme
kaupunkiimme Reconquis-
taan. Perheet ottivat meidät
kiljuen vastaan. Omaan per-
heeseeni kuuluvat isä Daniel,
äiti Iris, 16-vuotias veli Fer-
nando ja 14-vuotias sisko
Paula.

Perheet veivät meidät tu-
leviin koteihimme ja alkoi
pikkuhiljaa totutteleminen
uuteen taloon, ympäristöön
ja uusiin sääntöihin. Oma ko-
tini on tosi kaunis, joka puo-
lella on paljon isän veistämiä
huonekaluja ja tunnelma on
ihana. Pihalla asuvat kaksi
koiraa ja kaksi papukaijaa.
Joka aamu saan herätä papu-
kaijojen huutoon ja lintujen
sirinään.

Totutteleminen perheen
arkeen ja rutiineihin ei ole
tuottanut vaikeuksia, tässä

perheessä voin olla täysin
oma itteni. Kommunikointi
espanjan kielella tuotti alus-
sa vähän hankaluuksia, mut-
ta englanti on auttanut.

Mahtava
kouluhenki
Arkipäiväni aloitan koululla.
Koulu alkaa klo 7.30 ja päät-
tyy klo 12.30. Koulussa ei ole
kouluruokailua ja on käytet-
tävä koulupukua. Oppilaat
pitävät paljon enemman me-
teliä, mutta kouluhenki on
mahtava. Omassa koulussa-
ni on yli 1000 oppilasta, joten
erilaisuutta riittää. Joka aamu
nostetaan lippu salkoon ja
lauletaan Argentiinan kan-
sallislaulu. Opiskelu opete-
taan tietenkin espanjaksi,
mika sujuu jo niin hyvin, että
kommunikointi tapahtuu
kaikkien kanssa pelkällä es-
panjalla.

Kuntosalia
ja lenkkeilyä
Koulun jälkeeen saavun ko-
tiini lounaalle, jonka jälkeen
sitten nukun parin tunnin
siestan. Siestan aikana kaik-
ki kaupat ja liikkeet ovat kiin-
ni, joten se on hyvää aikaa
rentoutumiselle. Iltapäivällä
tapaan kavereitani tai käytän
aikaani tietokoneella. Illat
kuluvat kuntosalilla tai len-
killä käydessä kavereideni
kanssa.

Viikonloput ovat nuorille
viikon kohokohta. Iltamyö-
hään kaverit kokoontuvat
yhdessä syomään ja viettä-
mään aikaa, jonka jälkeen
suunnataan bolicheihin, dis-
cojen tapaisiin. Bolicheissa
soi reggaeton ja cumbia ja

musiikki olikin yksi syy mik-
si valitsin Argentiinaan tule-
misen. Juhliminen ja tanssi-
minen jatkuu aamutunneille
asti. Oma perheeni sallii mi-
nun käydäjoka toinen viikon-
loppu bolicheissa, koska ty-
töillä ja pojilla on vähän eri
säännöt. En voi iltamyöhään
koskaan kävellä kadulla yk-
sin, jos menen tapaamaan ka-
vereitani, niin aina tarvitsen
jonkun miespuolisen saatta-
maan minut kotiin tai soitan
perheelleni etta tulla hake-
maan. Kaduilla tapahtuu pal-
jon ryötöjä ja raiskauksia ja
kun olen ulkomaalainen ja
vaalea, se lisää riskiä vielä
enemmän.

Kulttuuriin
tutustuminen
helppoa
Argentiinan kulttuuriin to-
tutteleminen ei ole tuottanut
vaikeuksia. En ole kokenut
vaihto-oppilaitten kuuluisaa
kulttuurishokkia, en edes
koti-ikävää. Se johtuu var-
maan siitä, kun oman perhee-
ni kanssa olen tosi läheinen
ja alusta asti olen tutustunut
erilaisiin ihmisiin. Omat ar-
kirutiinit on löytynyt ja kave-
reita, joiden kanssa viettää
aikaa ja jakaa asioita. Pitää
itse olla aktiivinen, jos ei jak-
sa yrittää niin voi olla varma,
ettei mistään tule  mitään.

On pitänyt totutella, että
aikakäsityksessa kaikki eivat
ole aivan täsmällisiä, jotkut
saattavat olla tunnin myohäs-
sä sovitusta ajasta. Kaduilla

autot ajavat välillä tosi kovaa
vauhtia ja mopoilijat eivat
käytä kypärää. Yhden mopon
kyydissä saattaa olla koko-
nainen perhe. Erityisesti vii-
konloppuisin tapahtuu pal-
jon onnettomuuksia, kun ih-
miset ajavat humalassa kotia.

 Kaupungissa on kaupun-
ginosia, joissa asuvat ihmiset
elävät köyhästi. Ei ole rahaa
vaatteisiin tai ruokaan, kodit-
kin ovat pieniä ja yleensä ka-
tot puuttuu. Voi arvata, ettei
niita nähdessä tule kovin
hyvä olo. Lapset kiertelevät
ovista oville kyselemassa
onko jotain annettavaa, ruo-
kaa tai vaatteita.

 Pidan siitä, kuinka lähei-
siä Argentiinassa ihmiset
ovat. Täällä halaillaan paljon
ja nähdessä poskipusutel-
laan. Perheet ovat tiiviimpiä,
sunnuntaipäivällä kokoon-
nutaan yhteiselle lounaalle
mummini taloon kaikki isän
veljet ja heidän perheeseensä.
Ihmiset täällä ovat paljon iloi-
sempia ja sosiaalisempia, uu-
sille ihmisille puhumista ei
ujostella. Elämäntyyli on pal-
jon rennompaa, josta tykkään
paljon.

Elämäntyyli
on löytynyt
Täällä on nyt vietetty kaksi
kuukautta. Aika on kulunut
tosi nopeasti, yhdeksän kuu-
kautta on vielä jäljellä. Läm-
pötila kohoaa päivisin jo mel-
kein kolmeenkymmeneen as-
teeseen.

Koulua on jäljellä marras-
kuun loppuun asti, jolloin
alkaa maaliskuun alkuun
kestävä kesäloma. Kesällä

Minä, aiti ja sisko.

lämpötila on jopa 45 astetta
ja aikaa vietetään joka päivä
uima-altailla kuumuuden ta-
kia. Oma elämäntyylini tääl-
lä on jo löytynyt, olen pääse-
mässä jo hyvin sisään Argen-
tiinan kulttuuriin.

En koskaan voi ajatella pa-
laavani Suomeen, koska ra-
kastan olla täällä. Tottakai
haluan nähdä perheeni ja ys-
täväni Suomessa, mutta en
koskaan osaa kuvitella lähte-
väni täältä pois. Nyt ei ole
kuitenkaan oikea aika miet-
tiä kotiinpaluuta, aion naut-
tia kaikesta tästä ajasta mikä
on jäljellä. Tiedän jo nyt, etta
tästä tulee elämäni hienoin
vuosi, koska saan kokea jo-
tain aivan uutta ja ainutlaa-
tuista. Olen saanut täältä toi-
sen kodin, toisen maan ja toi-
senlaisen elämäntyylin, josta
pitää olla enemmän kuin kii-
tollinen.

Eveliina Valkola

Toinen paivani Argentiinas-
sa, syntymapaivani.

Vaihtaritytot.

Retki Catarataksille kouluni kanssa.
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Kellojen korjaukset

Arvomme asiakkaiden kesken 100€ lahjakortin

Muista isää 
Isänpäivänä 
14.11.2010 

Helpot, paistovalmiit hillotetut
Joulutortut 23,90€/ltk
(á 55g x 65kpl. 0,37€/kpl. 6,69€/kg)

Tervetuloa!

Torttukauden avajaiset 10.11.
Maistiaisia, tarjouksia,
kahvitarjoilu klo. 10-15

Päivän tarjous

Lukion matematiikan, fysii-
kan ja atk:n lehtori Ari Aho-
kumpu on videoinut lukion
tapahtumia ja juhlia viimei-
sen kymmenen vuoden ajal-
ta. Hän on myös huolehtinut
videoiden säilytyksestä ja nii-
den käsittelystä.

Tallenteet ovat Ari Aho-
kummun mukaan juhlista
kuvattuja videoita, joita ei ole
editoitu, vaan ne kopioidaan
dvd:lle sellaisenaan. Tallen-
nukset on tehty 2000-luvun
juhlista, kuten lakkiaisista,
penkkareista ja itsenäisyys-
juhlista. Myös lukion 50-vuo-
tisjuhla videoidaan ja sen saa
myös dvd:nä.

- Aivan kaikkia 2000-lu-
vun juhlia ei löydy, Ahokum-
pu totesi ja kertoi dvd.n tila-
usmahdollisuudesta.

Lukion matematiikan, fysiikan ja atk:n lehtori Ari Aho-
kumpu on videoinut lukion tapahtumia ja juhlia viimei-
sen kymmenen vuoden ajalta.

Tallenteita menneiltä vuosilta
- Juhlassa voi täyttää tila-

uslomakkeen osoitetietoi-
neen, johon levyt toimitetaan
jälkikäteen. Levyjä ei voi os-
taa suoraan juhlista. Tilauk-
sen voi tehdä myös lukion
kansliasta Lea Kälkäjältä,
Ahokumpu neuvoi.

Tallenteiden myynnillä
hankitut varat käytetään ko-
konaisuudessaan lukion sti-
pendirahaston varojen kar-
tuttamiseen.

- Ostamalla tallenteen saa
mukavia muistoja omalta lu-
kioajaltaan ja samalla tukee
tulevia ylioppilaita stipendi-
en merkeissä, Ahokumpu
kertoi ja toivoi mahdollisim-
man monen entisen oppilaan
kuin myös opettajien kiinnos-
tuvan tallenteen hankkimi-
sesta. (rr)

Lukiolaiset pääsevät vaikut-
tamaan koulua ja opiskelua
koskeviin asioihinsa muun
muassa oppilaskunnan halli-
tuksen kautta. Hallituksessa
viime vuonna mukana olleen
ja lukion juhlassa oppilas-
kunnan puolesta tervehdyk-

Lukiolaiset voivat vaikuttaa
omiin asioihinsa

sen esittävän Pauliina Pirin
mukaan hallituksella on tär-
keä tehtävä lukiossa.

- Mielestäni hallituksella
on tärkeä tehtävä lukiossa. Se
on keino, jolla oppilaat voi-
vat itse vaikuttaa omaan kou-
lunkäyntiinsä ja kouluympä-

ristöön, Pauliina Piri totesi.
Esimerkiksi viime luku-

vuoden aikana lukion oppi-
laat olivat toivoneet joitakin
muutoksia lukion tiloihin.

- Hallitus alkoi mietti-
mään mahdollisia muutoksia
käytävälle. Veimme toivo-

muslistan rehtorille. Kesän
aikana toiveita oli toteutettu
siten, että seinälle olimme
saaneet kellot, kolme rahia
lattialle, roskakorin ja viher-
kasveja, Pauliina iloitsi muu-
toksista.

Oppilaskunnan hallituk-
seen valitaan jäsenet siten,
että oppilaat valitsevat luo-
kastaan puheenjohtajan ja
sihteerin, jotka hoitavat luo-
kan asioita. Nämä kyseiset
henkilöt kuuluvat myös hal-
litukseen.

Joka vuosi hallituksen pu-
heenjohtaja valitsee Paulii-
nan mukaan itselleen seuraa-
jan, jonka oppilaat sitten hy-
väksyvät tai hylkäävät oppi-
laskunnan syyskokouksessa.
Nykyinen puheenjohtaja on
Jaakko Tervonen. Samalla
valitaan hallituksen sihteeri.
Hallitukseen kuuluu myös

Tämän jutun haastateltava Pauliina Piri keskellä, Nadja Harju 8 A puheenjohtaja vasemmalla ja 8 B:n puheenjohta-
ja Ulla Kaijala oikealla kuuluvat tukioppilasryhmään “tukareihin”, joka järjestää koululle monenlaista toimintaa.

Viime kevään abit maalasivat lukion käytävien ja luokkien seinille kuvia viihtyisyyden
lisäämiseksi

opettaja Markku Ollila, joka
toimii johtohenkilönä.

- Hallitus kokoontuu aina
kun on asioita, joista pitäisi
keskustella tai jos joitain asi-
oita on tarpeen pistää alulle.
Kokoukset ovat usein keskel-
lä koulupäivää ja kestävät
noin puoli tuntia asian mää-
rästä riippuen. Hallitus on
perustettu ajamaan oppilai-
den asioita. Sitä kautta oppi-
lailla on mahdollisuus vai-
kuttaa omaan koulunkäyn-
tiin. Kouluun liittyvät toiveet
esitetään hallitukselle, joka
ryhtyy ajamaan asiaa eteen-
päin toiveen toteuttamiseksi.

- Hallitus hoitaa myös
kahvit lukiolaisille välipalal-
la. Sitä varten on jaettu vuo-
rot, milloin kukakin menee
keittämään kahvin valmiiksi
ja myy sitä sitten välipalalla.
Kahvi maksaa oppilaille 20
senttiä kuppi, Pauliina selvit-
ti oppilaiden kahvilatoimin-
nasta.

Tukarit luovat tunnel-
maa ja toimintaa
Hallitus toimii myös osittain
yhteistyössä lukion tukioppi-
laiden kanssa, joiden johto-
ajatuksena on luoda Pudas-
järven lukioon yhteishenkeä
oppilaiden keskuuteen. Tuki-
oppilaiden tehtävänä on aut-
taa ja tukea lukiolaisia kou-
lunkäyntiin ja kaikkeen muu-
hunkin toimintaan liittyvissä
asioissa. Tavoitteena on se,
ettei kenenkään opiskelijan
tarvitsisi tuntea olevansa yk-
sin lukiossa, vaan että Pudas-
järven lukio tuntuisi muka-
valta ja viihtyisältä opiskelu-
paikalta.

Tukioppilaat järjestävät
myös lukioon erilaista toi-
mintaa, mm. ykkösten vas-
taanottojuhlan, perinteisen
halloweenjuhlan sekä joulu-
kalenteritempauksia. Lisäksi
tukarit tekevät lukion oman
lehden Läpyskän aina ke-
väällä. Tukarikurssilla on op-
pilaita ykkösistä abeihin. (rr)

Tukioppilaiden eli
tukareitten ohjaa-
jana toimii histo-
rian ja yhteiskun-
taopin lehtori
Mika Timonen
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Martimo ja Pekkala ovat tuo-
reita Oulun yliopiston opis-
kelijoita, mutta kumpikin on
myös Pudasjärven lukion en-
tisiä oppilaita. Vastaus sii-
hen, miksi juuri heistä tuli
koulun historiikin kirjoittajia,
tuntui aluksi ratkaisematto-
malta ongelmalta. Vähin erin
paljastuu, että Kimmolle
multimediatekniikka on ko-
vin tuttua tekniikka ja vide-
oiden editointi sujuu kuin
luonnostaan, Heidi taas osaa
sanankäytön.

Viime kesästä lähtien he
ovat etsineet tietoa Pudasjär-
ven lukion historiasta. Kau-
pungin ja koulun arkistot on
tutkittu tarkoin, on etsitty
ensimmäiset koulun ylioppi-
laat, selvitetty koulun ensim-
mäiset väliaikaiset tilat. Nuo-
rille peruskoulun ja kaupun-
gin lukion kasvateille oli yl-

Pudasjärven lukio on
talkoohengen voitto

Pudasjärven lukion entiset oppilaat Kim-
mo Martimo ja Heidi Pekkala julkaisevat
koulunsa multimediahistoriikin koulun

50-juhlassa ensi lauantaina. Teoksen teki-
jöille itselleenkin mielenkiintoisimmat ta-
rinat löytyivät lukion perustamisen vai-

heista.

lätys, että lukio aloitti yksityi-
senä kouluna.

Riskejä ja vapaaeh-
toistoimintaa
Lukion perustamisesta alet-
tiin pitää kokouksia talvella
vuonna 1959. Syksyllä -60
koulu oli jo toiminnassa. Vä-
liaikaistilat oli vuokrattu,
opettajat palkattu, kaikki oli
järjestyksessä.

– Hyvin on ollut tehokas-
ta toimintaa, alle vuodessa

kaikki reilassa, Kimmo ih-
mettelee lukion käynnistämi-
sen vauhtia. Ehkä sillä oli
vaikutusta asiaan, että vajaan
kymmenen henkilön muo-
dostamassa Pudasjärven lu-
kion kannatusyhdistyksessä
oli mukana mm. pankinjoh-
taja ja silloinen kunnanjohta-
ja.

Heidi puolestaan ihmette-
lee kunnioituksella niitä talo-
udellisia ponnisteluja – ja vai-
keuksia – joita lukion perus-
taminen aiheutti. Velkaa otet-

Naistoimikunta oli lukion alkuaikoina rahan keräyksessä kovin tärkeässä asemassa.
Kuvassa he ovat juuri lahjoittaneet epidiaskoopin lukiolle, jota vastaan ottamassa on
lukion I johtokunta.

tiin 70 miljoonaa silloista
markkaa. Koulun rakentami-
seen siitä meni runsaat puo-
let. Vuosien mittaan käyttö-
varoista oli kuitenkin jatku-
vaa puutetta.

Multimediahistoriikki sen kertoo: Nykyinen lu-
kio Rimmin-
kankaalla on
jo kolmas lu-
kion paikka.

– Lukion naistoimikunta
keräsi Pudasjärven lukiolle
rahaa erilaisten myyjäisten ja
ompeluiltojen avulla. Se ei
lahjoittanut suoraan rahaa
lukiolle, vaan erilaisina tava-
ralahjoituksina. Naistoimi-
kunta lahjoitti lukiolle muun
muassa pianon, liikuntaväli-
neistöä, diakonekin saattoi
olla, Heidi kertoo.

Rahapula vaivasi
Naistoimikunnan talkootyöl-
lä oli suuri merkitys lukion
toiminnan tukemisessa. Ta-
loudelliset vaikeudet eivät
kuitenkaan jättäneet Pudas-
järven lukiota rauhaan.

– Niin kauan kuin koulu
oli kannatusyhdistyksen yllä-
pitämä, niin kokouksissa oli
koko ajan puhetta siitä, että
rahaa oli vähän, eikä pystytä
kaikkea tarpeellista kustanta-
maan. Ihan avoimesti oli kir-
jattu, että jos koulu ei mene
kunnalle, niin tämä oli sitten
tässä. Koulua ei ole varaa yl-
läpitää, Kimmo kuvaa pöytä-
kirjojen sisältöjä.

Rahapula loppui
1960-luvun lopulla koulu
siirtyi Pudasjärven kunnan
hallintaan. Sen jälkeen ei pöy-
täkirjoissa ole mainintoja ra-
hapulasta.

Kaikkiaan kolmeen ker-
taan Pudasjärven lukio on
vaihtanut paikkaansa. Sen
historian ensimmäisellä luo-
kalla oli kolmisenkymmentä
oppilasta. Myöhemmin oppi-
lasmäärä vakiintui runsaa-
seen kahteensataan, josta
ihan viime vuosina se on jon-
kin verran laskenut.

Edes kaikille Pudasjärven
lukion käyneille ihmisille
kaikkein ensimmäinen kou-
lurakennus ei ole tullut tun-
netuksi. Jääköön se, ja koulun
muut vaiheet paljastettavak-
si lukion 50-juhlatilaisuudes-
sa, jossa Kimmo Martimon ja
Heidi Pekkalan tekemä vi-
deomuotoinen lukion multi-
mediahistoriikki esitetään
ensimmäisen kerran julkises-
ti.

Esko Leipälä

Örkit tulevat hauskuttamaan
lukion oppilaita
ja henkilökuntaa

Koskaan ei voi tietää, mitä improvisaatioryhmä Örkit yleisölleen antaa, sillä örkkien
esitys syntyy “suoraan lennosta” yleisön antamien vihjeiden pohjalta. Kuvassa yläri-
vissä Pudasjärvelle saapuvat Janne Raudaskoski ja Mikko Korsulainen, alarivissä
Pentti Korhonen, Heli Haapalainen ja ryhmän muusikko Harri Laakkonen.

Oulun kaupunginteatterin
improvisaatioryhmä Örkit
hauskuttaa Pudasjärven luki-
on oppilaita ja henkilökuntaa
lukion 50-vuotisjuhlan mer-
keissä juhlapäivän aamuna.
Suurelle yleisölle on tarjolla
muuta oheisohjelmaa ennen
ja jälkeen pääjuhlaa.

Ohjelman käsikirjoituk-
seen osallistuu myös yleisö,
sillä sitä, mitä esityksessä ta-
pahtuu, ei tiedä kukaan etu-
käteen. Esitys muodostuu
Örkkien ja yleisön vuorovai-
kutuksesta.

Örkit on Oulun teatterin
neljästä näyttelijästä koostu-
va improvisaatioryhmä.

Joukkoon kuuluu lisäksi

yksi muusikko. Ryhmä esiin-
tyy eri kokoonpanoilla, mini-
mikokoonpano on kaksi
esiintyjää.

Pudasjärvelle on tulossa
kaksi örkkiä, eli Janne Rau-
daskoski ja Mikko Korsulai-
nen. Muita örkkejä ovat Heli
Haapalainen, Pentti Korho-
nen ja muusikko Harri Laak-
konen.

- Meillä on hyvä markki-
nointilause: ‘improvisaatio
on hetken taidetta’. Kaikki
mitä yleisö näkee, syntyy täs-
sä ja nyt, siinä hetkessä. Koh-
taukset syntyvät yleisön an-
tamien vihjeiden pohjalta.
Niitä ei ole harjoiteltu etukä-
teen, Mika Korsulainen ku-

vaa “improvisaattorin” työ-
tään.

Tälläkin hetkellä televi-
siossa menee samantyyppi-
siä improvisaatiotehtävä-
ohjelmia. Esimerkiksi Vede-
tään hatusta on ihan vastaa-
vanlainen. Samalla periaat-
teella Örkitkin toimii. Ly-
hyitä improvisaatiotehtäviä
suoritetaan yleisön antami-
en vihjeiden perusteella.

- Meillä on semmoinen
lause, että improvisaatio on
iloista itsensä häpäisemistä,
Korsulainen tiivistää. Saapa
nähdä, mitä kaikkea oppi-
laat ja opettajat höynäävät
Örkit tekemään. (el)
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Pudasjärven Kirjakauppa

Lämpimät onnittelut 50 vuotiaalle
Pudasjärven lukiolle. Kiitos hyväs-
tä yhteistyöstä vuosikymmenten ajal-
ta. Menestyksellistä jatkoa uusille
vuosikymmenille!

Pudasjärven Kirjakauppa Kauppatie 3, p. 0440 821 040

Upea
kynä isälle 4,904,904,904,904,90

Kalenterit

-15%-15%-15%-15%-15%

ERÄNKÄVIJÄ
Mauri Soikkanen

eri kokoisia
ja mallisia
vuodelle 2011

26,90
(34,16)

HANHIPIILO
Jorma Koski

19,90
(34,13)

RATA
Antti Tuuri

26,90
(37,47)

RINTAMA-
LOTAT
Jorma
Lehväslaiho

25,90
(32,58)

SÄÄPÄIVÄ-
KIRJA 2011
14,56

Sunnuntaina
onnittelemme isää!

Sunnuntaina
onnittelemme isää!

Juulianna Ruuskanen 10 A, Kati Tihinen 10 A, Anniina Blomster 10 B sekä ruotsin
kielen lehtori Pia Virranmäki ovat jo olleet yhteyksissä Koillis-Ranskaan ystävyyskou-
luun. Erityisesti on vaihdettu facebookissa viestejä ja ranskalaiskoulusta kavereita on
jo usealla Pudasjärven lukion oppilaalla.

- Pudasjärven lukio on saanut
ystävyyskoulun Ranskasta.
Koulun nimi on Jules Haag
Lycee, ja se sijaitsee Besan-
con-nimisessä kaupungissa,
kielten opettajana toimiva Pia
Virranmäki kertoi ja mainitsi
olleensa jo jonkun aikaa miet-
tinyt jotain projektia, jossa
opiskelijat saisivat konkreet-
tisesti olla vieraan kielen
kanssa tekemisissä.

- Nyt voisi olla hyvä aika
tällaiselle projektille. Ja kun
opettaja Suvi Konttinen vie-
lä innostui asiasta ja lupau-
tui mukaan, niin kävimme
rehtorimme Eeva Harjun pu-
heilla esittelemässä ideaam-
me. Hän piti projektia hyvä-
nä ideana ja innosti meitä
käynnistämään projektin.
Opiskelijat itsekin ovat ehdo-
telleet, että ystävyyskoulu
toiminta olisi kivaa.

Tähän saakka kaupunki ja

Ystävyyskoulu Ranskan Besanconissa
Ahkerointia ajan hengessä hieman historian havinassakin
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koulu on lukiolla valittuna.
Internetistä löytyy hakusi-
vustoja, joille voi kirjautua ja
etsiä sopivaa ystävyyskou-
lua.

- Sivustolla on kirjautu-
neena todella paljon kouluja
ympäri Eurooppaa, ja sopi-
van löytäminen ei ollut ihan
helppoa. Kouluilla oli erilai-
sia yhteistyöideoita ja eri kie-
lien lisäksi opppilaiden iät
vaihtelivat. Tällä hetkellä
yhteydenpito on alkanut
opiskelijoiden kesken. Näin
alkuun nuoret ovat kirjeen-
vaihdossa. Koulujen välinen
työskentelykieli on englanti.
Ehkä jossain vaiheessa kou-
lut kokeilevat myös video-
neuvottelua.

- Koska projekti on vasta
alussa ja hakemukset vielä
kesken, hankkeen tulevai-
suudesta ei voi vielä paljoa
sanoa. Tavoitteena on kuiten-

kin, että lukio saa ystäviä
Ranskasta, tutustumme hei-
dän kulttuuriinsa ja tapoihin-
sa ja saamme tietoa heidän
kotikaupungistaan. Samalla
meidän lukiolaiset kertovat
omasta kotikaupungistaan ja
suomalaisesta kulttuurista ja
tavoista, opettaja Virranmä-
ki kertoi.

Toiset opettajat ovat olleet
Virranmäen mukaan kannus-
tavia ja opiskelijat innostu-
neita asiasta. Mukaan on il-
moittautunut yhteensä 24
motivoitunutta opiskelijaa,
jotka ovat ensimmäisen ja toi-
sen vuoden opiskelijoita.

- Aikaisemmin on tietääk-
seni Pudasjärven lukiolla ol-
lut Saksaan comenius-projek-
ti, mutta en osaa siitä kyllä
oikein mitään sanoa, kun se
tapahtui ennenkuin olin itse
lukiolla töissä. (rr)

loppuviikon ajan
Erilaisia tekstejä valittavana

Pudasjärven kirkkovaltuusto
kokoontui 4.11 tyytyväisin
mielin, sillä seurakunnan ta-
lous näytti talouspäällikkö
Maire Puhakan pitämän esi-
tyksen mukaan olevan hy-
vässä kunnossa.

Kokous pidettiin Hiltu-
rannan leirikeskuksessa ja
valtuusto oli myös tyytyväi-
nen onnistuneesta leirikes-
kuksen rakennusprojektista.
Ainoastaan pihatyöt näytti-
vät vielä olevan hieman kes-
ken ja mielenkiinnon kohtee-
na oli se, että leirikeskuksel-
le löydettäisiin mahdollisim-
man paljon käyttöä. Rakenta-

Pudasjärven seurakunnan
talous vakaalla pohjalla

mista on ollut myös kirkon
puolella, jossa kesän ja syk-
syn kuluessa on toteutettu
maalausurakka ja kuluneen
vuoden aikana uusittu muun
muassa hautausmaiden va-
laistus. Syksyn kosteista il-
moista johtuen katon tervaus
on jätetty ensi kevääksi. Val-
tuustossa toivottiin, että ensi
vuonna voitaisiin rakennus-
töissä pitää välivuosi.

Kirkon lämmityksen uusi-
misesta keskusteltiin ja pää-
tettiin tutkia, mitä tulisi mak-
samaan, jos kirkkoa lämmi-
tettäisiin Hilturannan leiri-
keskuksen tapaan tulevai-

suudessa maalämmöllä.
Hyvästä taloustilanteesta

johtuen valtuusto päätti läh-
teä ensi vuoteen entisellä 1,5
kirkollisveroprosentilla.
Neuvostossa oli jopa puhut-
tu veroprosentin alentami-
sesta. Siihen ei kuitenkaan
nähty syytä lähteä.

Kokouksessa oli mukana
ensi kertaa vs kirkkoherra
Kimmo Helomaa, joka aloitti
kirkkoherran viran hoitami-
sen 1.11.2010 ja tuomiokapi-
tulin virkamääräys kestää
31.12.2012 saakka.

Heimo Turunen

Kirkkovaltuusto kokoontui Hilturannan leirikeskuksessa. Edessä 1.11 Pudasjärven seu-
rakunnassa työt aloittanut vs. kirkkoherra Kimmo Helomaa.

Lukion 50-v juhlan kutsut,
käsiohjelmat ja julisteet ovat
pudasjärveläisen media-as-
sistentiksi opiskelevan Min-
na Toikan tekemiä. Hän on

Työharjoittelussa lukiolla
ollut syyskuusta lähtien luki-
olla työharjoittelijana. Lisäk-
si Minna on skannannut lu-
kion vanhoja kuvia ja tallen-
tanut ne tietokoneelle.

Työn hän kertoo olevan
vaihtelevaa ja jokainen päivä
lukiolla on ollut erilainen ja
mielenkiintoinen.

-Haasteita on ollut sopi-

vasti. Jakson aikana olen
myös opettanut 9-luokkalai-
sille PowerPoint-ohjelman
käyttöä, koonnut Power-
Point-esityksen ensiapuoh-

jeista, kirjoittanut jutun Liik-
kuvasta koulusta ja KeKe-
projektista sekä uusinut lo-
makkeiden ulkonäköjä.

Opiskeluun kuuluva työ-

harjoittelu on yhtenä osana,
jossa tavoitteena on valmis-
tua media-assistentiksi ke-
väällä 2011. (ht)
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16
JAAKKOLA
Anna-Maaria

insinööri

11
HIRVASNIEMI

Mari Elisa
sairaanhoitaja

12
HIRVASNIEMI
Raimo Johannes

puuseppä

13
HÄMÄLÄINEN

Anna-Reeta Maria
ruokapalvelu-

päällikkö

10
HEIKKINEN
Leena Maarit
laadunvalvoja

14
ILLIKAINEN
Eero Antero

tekninen
asiantuntija

15
ILLIKAINEN
Pekka Juhani

eläkeläinen

17
JURMU

Iivari Aukusti
maanviljelijä,
eläkeläinen

25
NISKASAARI
Juho Vilhelmi

eläkeläinen

18
JUUSOLA

Kimmo Matias
myyntiedustaja,

yrittäjä

19
KARPPINEN
Taimi Talvikki

lähihoitaja

20
KUJALA

Tauno Olavi
opettaja

21
LUOKKANEN
Kerttu Annikki

kotiäiti

22
MATTILA

Juhani Markus
myymäläpäällikkö

23
NIKULA

Veli Johannes
ostoasiamies

24
NISKASAARI
Arvo Petteri

lehtori

33
VENGASAHO

Jouni Juha
Henrik

sahatyöntekijä

26
PERTTU

Seija Sinikka
sairaanhoitaja

27
PIKKUAHO

Anne Katriina
luokanopettaja

28
PUHAKKA
Suvi Maria

kotiäiti, ylioppilas

29
RANUA

Elisa Anneli
äidinkielenopettaja

30
RIEKKI

Anja Katriina
toimistotyöntekijä,

kotiäiti

31
RIEKKI

Samuel Aukusti
opiskelija

32
TUOHIMAA
Jaana Helena
lastentarhan-

opettaja

KRISTILLISTEN PERUSARVOJEN PUOLESTA

Seurakuntavaalit 14.-15.11.2010

II
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4
IKONEN
Eija Liisa
kassa/myyjä

5
MANNINEN
Linnea Sofia

eläkeläinen

7
PESÄLÄ

Marja Susanna
lähihoitaja

Seurakuntavaalit 2010

KAIKILLE AVOIN SEURAKUNTA EHDOKASLISTA
I

2
ANTTILA
Niina Elisa
Marjaana

3
HAAPAKOSKI

Helvi Tiina Sisko
lähihoitaja

6
MARIKAINEN
Lauri Johannes

eläkeläinen

8
POHJANVESI
Tapio Kullervo
kiinteistönhoitaja

9
SALMELA

Pentti
autonkuljettaja, evp

Vaalipäivät 14.-15.11

linja-autonkuljettaja

PärPärPärPärPärjänkiejänkiejänkiejänkiejänkievvvvvariariariariari
palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:

Pärjänjoentie 626,
93280 Syöte

www.syotecaravan.fi

Perjantai 12.11.
klo 16-02 (keittiö 16-22)

-Illalla Legendassa
Karaoke karkelot.

Lauantai 13.11.
klo 10-02 (keittiö 11-22)

-Fazer-karkkibingo klo 18
-Karaoke-tanssiaiset

 uudelta levystöltämme.
Tule ja laula!

Sunnuntai 14.11.
klo 10-16 (keittiö 11-16)

-Äiti, tuo Isä ruokaile-
maan. Tarjoamme Isälle
herkullisen Grillipihvin

hintaan 13,90
(norm 17,90)

Tule mukaan
rentoon menoon!

Huom! Pärjänkievari on
tunnelmallinen paikka

pikkujoululle.
Vielä vapaita iltoja,

pyydä tarjous
p. 0400 499215

SyöteCaravan / Pärjänkievari
GSM                  0400 280 685
SyöteCaravan  0400 499 215
Pärjänkievari    0400 499 216

  Yhteistyössä…
      Kulttuuri-
toimi, nuoriso-
toimi ja MLL:n
Pudasjärven
osasto

Monimuotoista luonto- Lasten tapahtumapäivää vie-
tetään Syötteen luontokeskuksessa 13.11 perintei-
seen tapaan päivänvalon vähetessä ensilumien aikaan.
Vuosi 2010 on YK:n luonnon monimuotoisuuden
teemavuosi ja siten myös lasten tapahtumapäivän
teemana on monimuotoinen luonto.

Luonnon monimuotoisuuden muodostavat maa-
pallon eläin- ja kasvilajit hyönteisistä karhuihin, sam-
malista mahtaviin puihin sekä vaihtelevat elinympä-
ristöt, joissa nämä lajit elävät. Monimuotoisen luon-
non säilyminen on tärkeää, sillä luonto on paitsi elin-
ympäristö ihmisille ja muille lajeille, se tuottaa esi-
merkiksi ravintoa, puhdasta vettä ja happea sekä ta-
soittaa lämpötilan muutoksia.

Lasten tapahtumapäivänä on monipuolista ohjel-
maa kaikenikäisille sisällä ja ulkona.  Ulkona voi osal-
listua ötökkäjahtiin, kiertää monimuotoisen luonto-
polun ja paistaa toukkapullia. Sisällä maalataan mo-
nimuotoisia maalauksia ja askarrellaan kierrätysma-
teriaaleista. Lounaspöydässä on saatavilla lasten herk-
kuruokia. Tapahtumapäivänä luontokeskuksella on
ohjelmaa klo 11-14 ja paikalle toivotaan tulevan run-
saasti lapsia. Toivotaan pukeutumista sään mukaises-
ti. Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Luonto- Lasten
tapahtumapäivä

Syötteellä

K-supermarket Pudasjärven
joukkue sijoittui pronssille K-
supermarketien sarjassa K-
ryhmän Mestarimyyjäkoulu-
tuksessa Tampereella lauan-
taina 6.11. Joukkueessa kisai-
livat Meeri Räisänen, Heidi
Lapinlampi, Anuliina Sara-
järvi ja Tarja Stenius.  Jouk-
kue katsoo vahvuudekseen
moniosaamisen sekä innos-
tuksen oppia ja opiskella uu-
sia asioita.

- Joukkueellamme on laa-
ja tietämys kaupanalalta ja
opiskelemme koko ajan lisää.
Lisäksi meillä oli mielettö-
män hyvä joukkuehenki ihan
kannustusjoukkoja myöten,

Mestarimyyjäpronssia K-supermarket Pudasjärven joukkueelle
kertoo kauppias Vuokko
Ulander.

Finaalissa kilpailijat suo-
rittivat muun muassa tehtä-
vän, joka liittyi tuotesuunnit-
teluun ja saldon hallintaan.
Tehtävässä joukkueiden tuli
ratkaista pulma, joka aiheu-
tuu hyllystä puuttuvasta
tuotteesta. Joukkueelta tehtä-
vä sujui täydellisesti ja tuli
täydet pisteet.

Mestarimyyjä-
koulutusta
jo 50 vuotta
Pyhäinpäivänä Tampereen
Messu- ja urheilukeskukses-
sa K-Team Päivien yhteydes-

sä järjestetyissä Mestarimyy-
jäfinaaleissa K-ryhmäläiset
kilpailivat paremmuudesta
13 yksilölinjalla ja seitsemäs-
sä joukkuekilpailussa.

K-ryhmäläisten lisäksi
Mestarimyyjäkoulutukseen
osallistuu vuosittain myös
tuhansia kaupan alan opiske-
lijoita. Yhtensä koulutukseen
osallistui K-ryhmän kaupois-
sa, Keskossa ja oppilaitoksis-
sa noin 22 000 opiskelijaa.
Tampereen finaaleja saapui
seuraamaan 5 400 K-ryhmä-
läistä ympäri Suomen.

Koulutuksella on kehitet-
ty K-ryhmäläisten ajankoh-
taista vähittäiskauppaosaa-

mista menestyksekkäästi jo
50 vuotta. Vuodesta 1960 al-
kaen järjestetyn Mestarimyy-

Mitalistit yhteisessä kuvassa. Pronssia saavuttanut Pudasjärven joukkue oikealla vaa-
leanpunaisissa paidoissa Meeri Räisänen, Anuliina sarajärvi, Heidi Lapinlampi ja Tar-
ja Stenius. Etualalla K-supermarket Hämeenkyrön voittanut joukkue ja vasemmalla
kiiminkiläisen K-Supermarket Aterian hopealle päässyt joukkue.

jäkoulutuksen kehittämisestä
ja toteuttamisesta vastaa K-
instituutti Oy yhdessä K-

kauppojen ja Keskon asian-
tuntijoiden sekä tavarantoi-
mittajien kanssa.

Raija Niskanen

 
Ääriviivatarroja 
kymmeniä erilaisia. 
Nyt uusi pysyvästi 
alennettu hinta!

vain 1,50€/arkki 
(ennen 1,80€)
 

Korttipohjia paljon erilaisia Halvalla!
Uusia muotoja esim. tähti ja ympyrä
Erikoiskorttipohjia, Joulukorttipohjia yms.

A6 korttipohjat     
10 kpl pakkaus vain 

A5 Joulukorttipohjat    
10 kpl pakkaus vain       

50 kpl pakkaus     
A5 Joulukorttipohjia vain 

     

Stanssatut 
eli valmiiksi 
leikatut 3D-kuvat
paljon erilaisia mm.Jouluaiheita + muita
nyt pysyvästi alennettuun hintaan vain 

2,00€/arkki (ennen 2,20-2,95€) 
 

MUISTA ISÄÄ 14.11
Meiltä hauskat lahjat Isälle, Papalle

Vaarille, Ukille… 

Tule tekemään hyviä löytöjä!
 
 
 

Uusia Askartelutarvikkeita Halvalla!

Jukolantie 4, Pudasjärvi (ent. Amareton vieressä)
Puh. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

Palvelemme 
Ma-Pe 10-17,
La 10-14

AarreArkusta löydät paljon muitakin 
Uutuuksia ja Tarjouksia 

mm. ihania lyhtyjä, kynttilöitä, 
teetä, kahvia, hupituotteita, säästö-

lippaita, tonttuja, kortteja ym.
 

1,00€

1,90€

8,95€   
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Seurakunta-Seurakunta-Seurakunta-Seurakunta-Seurakunta-
vaalit 2010vaalit 2010vaalit 2010vaalit 2010vaalit 2010
Vaalipäivät
14.-15.11

Elävä kotiseurakuntaElävä kotiseurakuntaElävä kotiseurakuntaElävä kotiseurakuntaElävä kotiseurakunta
ehdokkaamme seurakuntavaaleissa

Mielestämme elinvoimaisella ja Jumalan sanan pohjalle toimin-
tansa perustavalla kirkolla on tärkeä tehtävä ajassamme. Muut-
tuvan maailman keskellä ihmiset ja koko yhteiskunta tarvitse-
vat kirkon sanomaa ja yhteisöllisyyttä. Kirkon tehtävänä on
kulkea ajassamme ihmisten rinnalla heitä tukien ja lohduttaen
sekä vahvistaen toivon näkökulmaa.

Haluamme olla rakentamassa elämänuskoa ja toivoa välittävää kirkkoa.
Tule mukaan työhön äänestämällä seurakuntavaaleissa!

Haluamme olla tukemassa paikallista osallistumista ja vastuun-
kantoa. Kirkon vaikutus suomalaisen yhteiskunnan kehityk-
seen on ollut merkittävä. Suomalaiset ovat kasvaneet odotta-
maan kirkolta läsnäolo ihmiselon kaikissa taitekohdissa. Kir-
kon sanoma ja toiminta on vaikuttanut yhteiskunnan ulkonai-
siin rakenteisiin ja kansamme eettiseen arvomaailmaan.

37
AHONEN

Esko Aukusti
lehtori

49
VÄISÄNEN

Tarja Annikki
sosiaalikasvattaja,

hankekoordinaattori

48
VEIVO

Sointu Marketta
kasvatustieteen

maisteri, sosionomi

44
SÄRKELÄ

Katja Sinikka
vastaanottovirkailija

43
SIIVIKKO
Anna Liisa
eläkeläinen

42
PIRI

Jouni Esa
hankintapäällikkö

41
LOUKUSA

Vuokko Irene
osastosihteeri

40
LANTTO

Marja Sisko
maatalousyrittäjä

39
KOUVA

Saara Sinikka
emäntä

47
VAINIO

Taina Anneli
maanviljelijä

46
TIMONEN
Mika Matti

lehtori

38
KANTONIEMI

Melina Sisko
Tuulikki

maataloustyöntekijä

45
TIHINEN

Airi Tuulikki
erityisopettaja

Ehkäisevän päihdetyön viik-
koa vietetään viikolla 45 ja
teemana on tänä vuonna
päihdeilmaston muutos. Vii-
kon aikana lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointia edis-
tävien tahojen ja toimintojen
tavoitteena on tiedotuksen ja
toiminnan muodossa nostaa
esiin päihteiden käyttöön liit-
tyvää problematiikkaa ja
näin pyrkiä ehkäisemään
päihdehaittojen syntymistä.
Erityisenä huolenaiheena Pu-
dasjärvellä on täysi-ikäisten
tupakan ja päihteiden välit-
täminen alaikäisille lapsille ja
nuorille.

K o u l u t e r v e y s k y s e l y
vuonna 2009 nosti esiin pu-
dasjärveläisten alaikäisten
lasten ja nuorten sekä heidän
kauttaan myös aikuisten
päihdeilmaston ominaispiir-
teitä.

Mistä 13-16-vuotiaat
nuoret saavat
alkoholia?
15 prosenttia sanoi, että siide-

Ehkäisevän päihdetyön  viikko:

Etkö nä välitä tarpeeksi?
riä on helppo ostaa lähikau-
pasta, pojista 13 prosenttia
sanoi hakevansa juomat itse
kaupasta, 23 prosenttia tyttö-
jen juomista antoivat vanhem-
mat, 28 prosenttia tyttöjen si-
saruksista hankki käytettävän
alkoholin ja 22 prosenttia po-
jista hankki alkoholin tunte-
mattomilta henkilöiltä

Mistä 13-16-vuotiaat
saavat tupakkaa?
31 % kertoi tupakan ostami-
sen olevan melko helppoa, 42
% sai tupakkaa aikuisilta ja 92
% sai tupakkaa kavereilta.

Tärkeintä ja tuloksekkain-
ta ehkäisevää päihdetyötä
tehdään kodeissa. Vanhempi-
en asenne ja tapa käyttää päih-
teitä välittyy lapselle jo var-
haislapsuudessa. Siksi on tär-
keää, että vanhemmat tiedos-
tavat tämän asian. Lapsen
varttuessa on tärkeää vahvis-
taa hänen elämässään niitä
tekijöitä, jotka tutkitusti suo-
jaavat häntä päihteiden käy-
tön aloittamiselta tai ainakin

siirtävät kokeiluja myöhäi-
sempään ikään. Näihin suo-
jaaviin tekijöihin kuuluvat
mm. muut turvalliset aikui-
set lapsen ja nuoren elämäs-
sä omien vanhempien lisäk-
si, kaverit ja mielekäs harras-
tus.

Ennaltaehkäisevä päihde-
työryhmä haluaa tukea ja ko-
rostaa vanhempien, aikuis-
ten vastuuta lasten ja nuor-
ten päihteettömän elämän
luomiseksi mm. antamalla
nuorten tieto- ja neuvonta-
palvelun kautta henkilökoh-
taista apua, neuvontaa, ohja-
usta ja tukea mielekkään har-
rastuksen löytämisessä joko
yksittäiselle lapselle ja nuo-
relle tai koko perheelle. Tä-
män lisäksi järjestämme vii-
kon aikana eri ikäryhmille
kohdennettuja harrasteko-
keiluja ja muuta teemaan liit-
tyvää toimintaa.

Tarja Väisänen, lapsi- ja nuoriso-
poliittinen kehittämistyö, Ehkäise-
vän päihdetyöryhmän pj.

Oulunkaarelle tänä vuonna
lähes 130 uutta yritystä

Ilkka Pirttikoski oli kertomassa Oulunkaaren yrittäjien kuu-
lumisista Pudasjärven viime yrittäjäillassa syyskuussa.
Vasemmalla illan luennoitsijana ollut Jukka Niemelä.

Oulunkaarelle perustetaan
tänä vuonna lähes 130 yritys-
tä, arvioi yritysasiamies Ilk-
ka Pirttikoski. Syyskuun lop-
puun mennessä yrityksiä oli
perustettu Oulunkaaren kun-
tien eli Iin, Pudasjärven, Uta-
järven ja Vaalan alueella 92.
Yrityksiä myös lakkautetaan,
joten yhteismäärä kasvanee
tänä vuonna noin 70 yritys-
tä.

Suurin osa perustettavis-
ta yrityksistä on pieniä. Kirjo
on laaja, eikä mitään alaa voi
nostaa muiden edelle. On
kauppaliikkeitä, koneura-
kointia, hoivapalveluita, pi-
topalvelua, tilitoimistoa, ra-
kennusalaa, ravintolaa, lii-
kennepalveluita, konevuok-
rausta, sähköasennusta, kun-
tosalia, autokorjaamoa ja
myymäläautoa sekä energia-
tuotantoon ja elintarvikeja-
lostukseen liittyvää firmaa.
Yleisin syy yrityksen lakkaut-
tamiseen on eläkkeelle jäämi-
nen. Muista osa lakkauttaa
toimintansa kannattamatto-
mana ja osa ajautuu konkurs-

siin asti. Yrittäjien ikääntymi-
nen on koko Suomen laajui-
nen ongelma, jota pyritään
ratkomaan esimerkiksi useil-
la erilaisilla hankkeilla.

Jatkajia olisikin, mutta
kynnykseksi nousee hinta.
Usein eläkkeelle jäävät yrittä-
jät arvostavat elämäntyönsä
niin korkealle, että nuorten
yrittäjien ei kannata ostaa sitä.

Ostohinta ei käy kokonaan
vakuutena pankille, ja nuo-
rilla on usein jo ennestään
velkaa asunnosta. Pirttikos-
ken mielestä on harmi, että
laskelmat eivät kohtaa, sillä
näin menetetään toimivia
yrityksiä ja työpaikkoja.

Riitta Muhonen
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PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
PUH. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399

PREGO
PÖLYNIMURI
1600W
 

MILTOM
KAASULÄMMITIN

MOTO
MOOTTORISAHAN
TERÄKETJU ÖLJY
10 L

KIRUNA 
MOOTTORIKELKKAILIJAN
KINTTAAT

HOX!
LAADUKKAAT
RUOHOMATOT MEILTÄ

- vihreä
- ruskea
- harmaa

KOTIKOKKI
PAKASTEARKKU
100 L

HOX! MEILTÄ
ÖLJYT
- ÖLJYNSUODATTIMET
- POLTTOAINE-     
 SUODATTIMET
- ILMANSUODATTIMET

HOX!
MEILTÄ 
MYÖS
200L ÖLJYTYNNYRIT

PS. MYÖS KOTIIN TOIMITETTUNA

MEISTER 
AGREGAATIT

HOX! MEILTÄ

Esimerkiksi
HYDR.32 
210L

MOOTTORIKELKAN
VARIAATTORIN HIHNAT

OPAL
WC-PÖNTTÖ

19900  

18900  

10900  

OPAL
WC-PÖNTÖN 
ISTUINKANSI

OPAL
KÄSIENPESU ALLAS

RYHMÄKESKUS
ENSTO 
MÖKKI 
SÄHKÖKESKUS

38500  

PREGO 
PALOVAROITIN 
sisältää pariston

VÄINÖ
KALAVERKOT
3mx60m
HOX. TUPLAPITKÄ

BETAX
SÄHKÖSAHA
2000w

10900  
HOX!
ÖLJY JA SÄHKÖ-
PATTERIT MEILTÄ

ELECTRO GLEAR
LÄMPÖPUHALLIN
2000W
 

EINHELL
MOOTTORI-    
SAHA
37 cc
Laippa 16”

hox! takuu 2 vuotta

14900 

MEISTER
PUUNHALKAISUKONE
1500w
5 tonnia
52 cm

27900  

1990  4950  

590  

1290  2490  

8900  

1350  astia
3600  

alk.

7900  

ARC MOOTTORIKELKKA
KYPÄRÄT 
-huurtumaton tuplavisiri

 

3950  

3250  1490  metri

3490  

2450  

HOX!
BINJA
KUKKALAUDAT
MEILTÄ

alk. alk.

43900 
 
34900 

 
2000W

44900 
 

3000W

69500 
 5500W
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PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudastorilla ilmoittaminen on  yksityisille henki-
löille ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh.
numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla:
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2,
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 15 euroa +alv (18,45 e). Jos haluat
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa +alv (18,45 e). Muistathan
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYDMYYDMYYDMYYDMYYDÄÄNÄÄNÄÄNÄÄNÄÄN

ILMOITA
ILMAISEKSI!

HALHALHALHALHALUTUTUTUTUTAANAANAANAANAAN
VUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRATTTTTAAAAA

Asunto, talo tai hyväkuntoinen
mökki vakituiseen asumiseen
Iso-Syötteen läheltä.
Yhteydenotot 041 481 6511

Uudet jäätikköketjut 18,4x34
SMT-FLEX, hintapyyntö 600€
(sis.alv 22%) puh. Jorma 044-
2557571.

Opel Kadet Sedan vm. 91
Kahdet renkaat,kaikki iskunvai-
mentajat uusittu, jarrut käyty
läpi. Hyvä käyttöauto. Hp 370€.
Puh. 0440 923 946.

Talvirenkaat 15”, Hyvät hp.
90€, puh 0440 923 946.

Talvirenkaat 195-65-15 alumii-
nivanteilla. Erittäin hyvät! P.
0400 290 664.

Myydään kylmähuone 120 x
180. Puh. 0400 693 862.

Runkopatja sänky ja petari
120 cm leveä. p.040-4104661

Pistä 
tikku 
ristiin.

.

Äänestä seurakuntavaaleissa

Äänestämällä olet mukana muuttamassa

kirkkoa toivomaasi suuntaan

Seurakuntakodilla seurakuntavaalit 14.-15.11.

Ensimmäinen kerta

seurakuntavaalit.fi

Suomen Punaisen Ristin
Pudasjärven osaston 60-vuotisjuhla

seurakuntakodilla pe 12.11.2010 klo 18.00

Ohjelmassa mm.
          hartaus, puheita, musiikkiesityksiä  ja kahvittelua.

Tervetuloa!

Kukkatervehdysten sijaan toivomme mahdolliset muistamiset
SPR:n Pudasjärven osaston ystävätoiminnan

tukemiseen tilille 536004-239094.

MTK-Pudasjärvellä oli sään-
tömääräinen syyskokous per-
jantaina 5.11 seurakuntatalol-
la. Yhdistyksellä on ollut vil-
kas toimintavuosi. Kevätko-
koukseen maaliskuussa osal-
listui paljon väkeä ja esillä oli
paljon ajankohtaista asiaa.

Syksyllä järjestettiin suu-
ren suosion saaneet isäntä-
päivät ja maalaismarkkinat,
jossa omana toimintana oli
muun muassa Cafe Heinä-
mies. Keskikesällä osallistut-
tiin Cafe Heinämiehen puit-
teissa myös ensimmäistä ker-
taa Pudasjärven markkinoil-
le ja kävijöitä riitti tungok-

MTK-Pudasjärvellä monipuolista toimintaa
seen saakka. Markkinaylei-
sölle myytiin kahvia ja muu-
rinpohjalättyjä sekä juusto-
maitoa. Viime vuonna aloi-
tettua vuosikalenterin teke-
mistä jatkettiin tänä vuonna
toteuttamalla isäntäkalenteri
vuonna 2011. Se on mennyt
oikein hyvin kaupaksi.

Kalenterin kuvia otettiin
vuoden aikojen mukaan koko
vuoden ajan ja siitä on saatu
hyvää palautetta. Kesällä
käytiin yhdessä Pudasjärven
yrittäjien kanssa katsomassa
Oulussa Toppilan Möljällä
maalaiskomediaa Vain muu-
taman huijarin tähden. Lop-

aho, Heikki Putula, Timo
Vähäkuopus, Sanna Vainio,
Juhani Jurmu ja Ulla Rissa-
nen. Kokousedustajiksi vuo-
delle 2011 valittiin Mari Käl-
käjä, Timo Vähäkuopus,
Heikki Putula, Eija Seppälä
ja Kari Peuraniemi.

Porovahinkojen arviomie-
hinä toimivat ensi vuonna
Kaisa Nivala, Arto Vesteri,
Heikki Putula, Janne Oinas,
Alpo Kantoniemi, Juhani Jur-
mu, Arto Tuominen ja Taina
Vainio.

Isäntäpäivillä
käytössä olleet
haalarit tekivät
huutokaupassa hyvin
kauppansa. Haalari-
kuvat  on ottanut Kati
Saukko

puvuodella järjestetään vielä
17.11 ensiapukurssi Kosken-
hovilla ja perinteinen pikku-
joulu on 3.12 Syötteellä. Jou-
lumyyjäisiin osallistutaan
11.12 sekä 18.12 on koko per-
heen puurojuhla Liepeen
pappilassa.

Ensi vuonna on yhdistyk-
sen 60-vuotis juhlavuosi ja
toiminta suunnitellaan pal-
jolti juhlateeman ympärille.

Johtokuntaan valittiin uu-
tena jäsenenä Leena Ylitalo
Hirvaskoskelta. Erovuorossa
ollut, tänä vuonna puheen-
johtajakautensa aloittanut,
Mari Kälkäjä valittiin jatka-
maan, samoin Urpo Puola-
kanaho. Muut johtokunnan
jäsenet ovat: Sirkka Pankin-

Maatalouspoliittisen kat-
sauksessaan liiton edustaja
MTK-Pohjois-Suomen järjes-
töagrologi Sirpa Törmikoski
esitteli eri tuotantosuuntien
välisiä kannattavuuseroja ja
tulevia tukiratkaisuja. Koko-
ustarjoilusta vastannut alue-
päällikkö Tarmo Kataja
Kuustamosta Keskinäinen
vakuutusyhtiö Tapiolasta
kertoi ajankohtaisia asioita
vakuutusrintamalta muun
muassa maatalousyrittäjän
tapaturmariskeistä ja tervey-

denhuollon vakuutuksista.
Hannu Vainio käytti puheen-
vuoron ja toivoi lisää poruk-
kaa liikuntahallivuorolle
torstaisin klo 11. Yhdistyksen
sihteeri Veli Hyttinen valotti
teurastamoasiaa. Lisäksi kes-
kusteltiin työterveyshuollon
järjestelyistä.

Huutokaupalla myytiin
isäntäpäivien muotinäytök-
sessä esiteltyjä haalareita

Heimo Turunen
Viime vuonna aloitettua vuosikalenterin tekemistä jatket-
tiin tänä vuonna, toteuttamalla isäntäkalenteri vuonna
2011. Se on mennyt oikein hyvin kaupaksi.

ISÄNTÄKALENTERI  2011

”Isäntien askeleet pellon höystävät”
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L i i k e h a k e m i s t o
TAKSIPALVELUITAAUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,

KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET
LAKI- JA

PANKKIPALVELUT

§ 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
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

Taloyhtiöiden
isännöintipalvelu t

Rakennusmestari
Ensio Kauppila
puh. 050 345 3680
Jukolantie 4 II krs
Pudasjärvi

PudasjärPudasjärPudasjärPudasjärPudasjärvvvvven Isännöinti Oyen Isännöinti Oyen Isännöinti Oyen Isännöinti Oyen Isännöinti Oy

Toimisto avoinna
perjantaisin klo 10-14

Soita tai tule käymään.

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

Auto 1
0400 158 258
Auto 2/invataksi
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

HannunHannunHannunHannunHannun
TTTTTaksimaaksimaaksimaaksimaaksimatkatkatkatkatkat Oyt Oyt Oyt Oyt Oy

RRRRRytinkiytinkiytinkiytinkiytinki
Hannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu Ylitalo

0400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 769
Hannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu Jaakkola

0400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 668

TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot

Kasvohoidot
Kestovärjäykset

Satu Hinkula
SKY -kosmetologi
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN,
REMONTIT

KODINKONE - JA SÄHKÖLAITEHUOLTOPALVELUITA

SYÖTTEEN

- Maansiirtotyöt
- Kaivutyöt
- Sorat, murskeet,

hiekat, myös
seulotut lajikkeet

- Maisemointityöt
- Lumityöt

Maansiirto Oy
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä
0400 374 259

MAANSIIRTO, KAIVIN-
KONE, LUMITÖITÄ

KAUNEUDENHOITO-
PALVELUITA

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI

Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788

PESULAPALVELUITA

ISÄNNÖINTI-
PALVELUITA

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
  liittyvä

markus.sarkela@pp.inet.fi

Puh. 040 5819930

Veli-Matti Laitinen
puh. 0400 231 223

TTTTTaksiaksiaksiaksiaksi

Pärjänsuo, Pudasjärvi

TAKSIPALVELUITA

Aarni Pentti
TAKSI

Konttilantie 1019
93190 Yli-Siurua

Postinjakeluauto
0400 679 486

1+8 invahissillä

0400 289 046

Romekievarintie 4, 93280 Syöte ( Safari talo)
Avoinna ke-su klo 10-17. Puh. 040 582 0625

Paikkakuntalaisten kädentaitajien töitä.

Muista isää !!

Tervetuloa!

KÄSITÖITÄ

KOTI- JA HOIVA-
PALVELUITA

Kotipalvelu
Mesimarja

Kodin kaikenlaiset siivoukset
Juhlien emännöinti
Mökkitalkkaripalvelu
    (Hirvaskosken seutu)
HomCare (Swipe) -tuotteet

SOITA!  P. 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

Ota yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteys
ppppp..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

Yrittäjä!
Liikehakemisto
on edullista
ilmoitustilaa!

Ensi lauantaina 13.11.rovanie-
meläis-kemejärveläinen laula-
ja Jarkko Honkanen yhtyei-
neen esiintyy Hotelli Kuren-
koskessa Pudasjärvellä.

-Keikoillamme nautimme
hyvästä musiikista ja tunnel-
masta tanssikansan kanssa ja
meininki tulee nousemaan
korkealle, lupaa Jarkko.

Jarkko Honkaselta julkais-

Jarkko Honkanen Kurenkoskessa
taan marraskuussa uusi sing-
le “Mustat silmät”, joka on
esimakua miehen ensi vuon-
na julkaistavalta kolmannelta
albumilta. Kappale on Oskar
Strokin sävellys ja Pentti La-
sasen käännös. Edellisen ker-
ran kappaleen on levyttänyt
Reijo Taipale Mustangs –yh-
tyeen kanssa 1990-luvulla.

Honkasen laulua kuullaan

myös Taivaan tulet –tv-sarjan
24. marraskuuta alkavalla
uudella tuotantokaudella .
Hänen säveltämänsä ja Kemi-
järveläisen Juha Laitin sanoit-
tama huumoripitoinen kap-
pale “Luu kouraan jää” jatkaa
hänen musiikillista osaansa
sarjassa. Ensimmäisen tuotan-
tokauden jaksoissa kuultiin
Honkasen kappaleet “Vuo-

den jokaisen” ja “Oi Annabel-
la”. Honkaselta on ilmestynyt
aiemmin kaksi pitkäsoittoa,
viime vuonna “Hetken kestää
onni kerrallaan” ja tämän
vuoden huhtikuussa “Illaksi
kotiin”.

Honkanen on erittäin tyy-
tyväinen keikka- ja levytysti-
lanteeseensa; hän kiertää par-
haillaan kiihtyvällä vauhdil-

la ympäri maata Taiga-yhty-
eensä kanssa.

Jarkko Honkanen kiertää
ympäri maata esiintymäs-
sä. Lauantaina hän on Ku-
renkoskessa.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. Tapah-
tumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtu-
mista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista il-
moitustilaa!

Pihapuu 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Ritva Kovalaisen ja
Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympäröivästä uskomusperinteestä
ja hengestä suomalaisessa kulttuurissa.
Satutuokio 10.11. klo 9.30-10.00 kaupunginkirjastossa. Satutäti lukee
satuja, leikittää ja laulattaa. Tervetulleita ovat kaikki 3-5 vuotiaat lapset
vanhemman tai hoitajan kanssa. Seuraavat satutuokiot samaan kellon-
aikaan (9.30-10.00) 24.11., 8.12., 15.12. Järj. Pudasjärven kaupunginkir-
jasto
Kurenkoskessa tanssit. Esiintyjät: 13.11. Jarkko Honkanen.
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantai-
sin.
Pudasjärven Sotaorpojen tapaaminen to 11.11. klo 10 seura-
kuntatalon rippikoulusalissa. Asiana "Sotaorpojen vaiettu sankaruus"
Helena Kontion kirjan pohjalta ja prof. Markku Ojasen sotaorpotutki-
mus. Mukana yhdistyksen pj. Pekka Perä.
Yli-Livon senioripäivä on  to 11.11.2010 klo 10 - 14 Petäjärintees-
sä ent. Suvannon koulu). Päivä järjestetään yhteistyössä kyläseuran ja
Harva-pilottitoiminnan kanssa.
Tupailta . Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksel-
la torstaina 11.11.2010 klo 19.00
Lasten tapahtumapäivä 13.11 Syötteen luontokeskuksessa. Puu-
haa lapsille ja lapsenmielisille. Tänä vuonna tapahtuman teemana on
monimuotoinen luonto! Järj. Syötteen luontokeskus.
Retki Haaparantaan. Asmuntin maa- ja kotitalousseura sekä Lapin
Rajankylät ry järjestää linja-auto retken Haaparantaan 13.11.2010. Il-
moittautumiset Oilille tai Irjalle.
Kaamos kaatuu 18.11. klo 18 Jyrkkäkosken hiekkamontulla. Koko
perheen tunnelmallinen illanvietto, jonne vapaa pääsy. Järj. OSAO, Pu-
dasjärven yksikkö.
Tanssit Siuruan työväentalolla la 20.11.klo 21.-01. Esiintyy Matti
Esko. Järj. Ala-Siuruan Metsästysseura ry.
Joulumyyjäiset Liikuntahallilla 11.12. klo 9-14. Ks. www.pudasjarvi.fi
->ajankohtaista ->tapahtumat ->muu tapahtuma
Tanssit Hetepirtillä 11.12. klo 21-01 esiintyy Haavekuva. Järj. Hete-
kylän ns.
Tanssit Möykkälässä 25.12., esiintyy Haavekuva.
Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso:
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/

Piian Särvin

Piian Särvin Erätie 1, Syötteen Luontokeskus, p. 0400 597 949

Isänpäivänä tarjoamme
seuraavanlaisen lounaan:

 Hyvää Hyvää Hyvää Hyvää Hyvää
Isän päivääIsän päivääIsän päivääIsän päivääIsän päivää

Tervetuloa!

Lounasaika klo 11-16.
Lounaan hinta 12€

Sveitsinleike
Broleri/pekonikääryle
Kermaperuna
Hunajakasvikset
Pilafriisi
Rosepippurikastike

Isien kesken
arvomme 2 tunnin

omatoimisen kelkka-
ajelun. (Syöte Experien-
cen kelkalla, kauden al-

kaessa).
Arvonta klo 15.30

Valkosuklaatäytekakku

Runsas salaattipöytä,
graavilohineen

Lastenpäivänä la 13.11
lounas 10.00€/5.00€

Lasten suosikkiyhtye Hevi-
saurus vieraili Pudasjärven
liikuntahallissa perjantaina
5.11 yhtenä osana Saurusar-
meija Jyrää-kiertueellaan.
Pudasjärven lisäksi yhtye
vieraili usealla paikkakun-
nalla Pohjois-Pohjanmaalla ja
jatkoi Pudasjärveltä matkaa
Rovaniemelle.  Huikeista li-
vekeikoista tunnettu Hevi-
saurus on myynyt loppuun
keikkapaikkoja ympäri Suo-
men, Pudasjärvellä lipun osti
noin 200 henkeä. Hevisau-
ruksen oma lipunmyyjä hie-
man ihmetteli väen vähyyttä
ja olisihan saliin toki enem-
mänkin katsojia mahtunut.
Liekö ollut osuutta sillä, että
esitys oli perjantai-iltana kah-
den pyhän aattona.

Hevisaurus soitti reilun
tunnin verran. Uusiakin kap-
paleita kuultiin nyt syksyllä
ilmestyneeltä uudelta albu-
milta Hirmuliskojen yö.

Tunnelma oli hyvä ja lap-
set tykkäsivät esityksistä.

Värikkäät valot välkkyivät, kun Hevisaurus esiintyi Pudasjärvellä

Meidänkin neiti rokkasi ja
tanssi koko konsertin ajan.
Fani tuotteita oli myös Sau-
ruksilla myynnissä. Suosi-

tuin taisi olla fanijuliste, min-
kä monikin näytti ostavan
mukaansa. Oheisohjelmana
lapsille oli myös tarjolla on-

gintaa ja arpoja, sekä pientä
purtavaa.

Virve Stenius

mukana kirjailijat:
- Ari Paulow
- Essi Kummu
- Hanna Hauru
- Heli Slunga
- Pirjo Suvilehto

Kipinä
-kirjailijakiertue

Pudasjärven
kirjastossa
keskiviikkona

17.11.2010
klo 12.30 - 13.30

Tapahtuman juontaa
kirjallisuuden läänintai-
teilija Tuomo Heikkinen

Vapaa pääsy
TERVETULOA!Hevisaurus vieraili

Pudasjärvellä
Hevisaurus vieraili
Pudasjärvellä

Kekrinseutu on muodostu-
nut hirvipeijaisten juhla-ajak-
si, jolloin hirviporukat kiitte-
levät maanomistajia ja kylä-
läisiä jahtimaista. Peijaiset
vetivät viime viikonloppuna
satoja ihmisiä eri puolilla pi-
täjää nauttiman hirviporu-
koiden järjestämistä peijaisa-
terioista. Peijaisvieraiden jou-
kossa on ollut runsaasti myös

Hirvipeijaisissa kävi satoja henkilöitä

Korpisen metsästysseuran peijaisissa maistui käristys sadalle henkilölle. Peijaisateri-
an järjestelyissä oli mukana sekä miehiä että naisia. Oikealla Asta Herukka ja ruokaa
ottamassa Hilkka Lapinlampi. Kuva Jouko Palomäki.

lomalaisia ja mökkiläisiä, jot-
ka pääsevät siten tapaamaan
kylänväkeä ja toisiaan.

Korpisen kylätalolla kävi
ennätysmäisen paljon eli lä-
hes kaksinkertainen määrä
aikaisempiin vuosiin verrat-
tuna väkeä nauttimassa Kor-
pisen metsästysseuran hirvi-
porukan järjestämää peijais-
käristystä kekrilauantaina.

Kokkikaartiin kuului hirvi-
miesten lisäksi emäntiäkin,
jotka olivat valmistaneet kä-
ristyksen ja kuorineet peru-
nat talkoilla jo perjantaina.
Seura on perinteisesti pitänyt
peijaat kekrinä ja niin tehtiin
nytkin, koska kaikki 27 hir-
veä oli saatu jo ajoissa kaadet-
tua. (rr) Näet keittiösi/kaapistosi

valokuvatasoisina
kuvina jo

suunnitteluvaiheessa!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIIS I

FUSION 3D
OHJELMA

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus,

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU

RAUTIO KY

NYT UUDET KOTISIVUT!
Tutustu malleihin www.rautioky.fitai

Käytössämme

Sota-ajan lauluja konsertti

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

kansalaisopiston Salikissa
sunnuntaina 14.11.2010 klo 18.00.
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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

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Ravintola Kurenkoskessa
27.11.2010 klo 19.00.

Hallitus kokoontuu klo 16.00 ja
yleinen kokous alkaa klo 17.00.

Pudasjärven
JHL ry:n syyskokous

Puikkarin kokoustilassa tiistaina 23.11.2010.

Pudasjärvellä 3.11.2009 Hallitus

Pikkujoulu

Esillä on sääntömääräiset asiat ja päätetään yhdistyksen
sääntöjen muuttamisesta.
Yleinen kokous aloitetaan yhdistyksen tarjoamalla
aterialla.
Ennakkoilmoittautuminen ruokailun johdosta 18.11.
mennessä Tarjalle, Puh. 040 545 9314.
Jäsenet tervetuloa!

Joulupöytä menu jäseniltä 5 euroa ja seuralaiselta 32
euroa, sis. aterian ja ohjelmamaksun. Sitovat ilmoit-
tautumiset ja maksu JHL:n tilille 536004-5137586
12.11.2010 mennessä, puh. 040 545 9314 / Tarja.

Valitaan uusi puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, sihteeri ja johtokunnan jäsenet.

Pam Pudasjärven os. 208 syyskokous
Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa

su 28.11.10 klo 17.00

Johtokunta

Kahvi + voileipätarjoilu.
Tervetuloa kaikki jäsenet
vaikuttamaan valintoihin!

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen syyskokous pi-
dettiin Pudasjärven kaupungintalolla maanantaina 1.11..
Paikalla vieraili hallintovaliokunnan puheenjohtajan, kan-
sanedustaja Antti Rantakangas.

Antti Rantakangas painotti järjestöväen voimaa ja tarvet-
ta keskustan kannatuksen varmistamiseksi.

Antti käsitteli Keskustapuolueen aikaansaamia parannuk-
sia, eläkkeisiin, lapsilisiin, vanhempainrahaan ja opintotu-
keen. Myös kuntien rahoitusta on nostettu kuluneella vaali-
kaudella. Tulevaisuuden haasteena on talouden tasapaino-
tus ja velkaantumiskehityksen korjaaminen. Keskustapuolu-
een tulee jatkossakin kantaa hallitusvastuu, jotta nämä haas-
teet saadaan korjattua.

-Talouden kasvuun ja viennin lisäämiseen tulee panostaa
voimakkaasti. Laajeneva kaivossektori, kotimaisen energian
käytön lisääminen, ydinvoiman, tuuli- ja vesivoiman raken-
taminen tuo tuhansia uusia työpaikkoja näille seuduille. Tär-
keänä asiana on pidettävä myös alueen lähiruokaa, pienteu-
rastamojen tarkastusmaksujen keventämistä ja petovahinko-
jen korvausten nostoa, jotta paikalliset elinkeinot voisivat jat-
kaa ja kehittyä paikkakunnalla.

-Työelämässä jaksamiseen tulee myös panostaa, jotta työ-
elämässä pystyttäisiin työskentelemään entistä pitempään.
Hallintovaliokunnassa kotouttamislakiin on tulossa paran-
nus, jossa kunnille maksettava korvaus tulee nousemaan.

Paikalla ollutta kokousväkeä kiinnosti vastaanottokeskuk-
sen jatko paikkakunnalla. Rantakangas aikoi voimallisesti
tukea vastaanottokeskuksen toiminnan jatkamista Pudasjär-
vellä.

Myös Metsähallituksen säästötoimenpiteet, jotka toteu-
tuessaan aiheuttavat mittavia vaikutuksia paikkakunnan työl-
lisyyteen ja laskettelukeskusten yrittäjille puhuttivat kokous-
väkeä.

Antti Rantakangas muistutti vielä, että vaalien jälkeen
ykköspaikalta päästään parhaiten ohjaamaan kehityksen
suuntaa.

Syyskokous valitsi Keskustan Kurenalan uudeksi paikal-
lisyhdistyksen puheenjohtajaksi Reijo Talalan ja varapuheen-
johtajaksi Jussi Timonen-Nissin. Muiksi johtokunnan jäseniksi
valittiin Irja Aikkila, ja entisinä jatkavat Matti Holmström,
Henrik Hämäläinen, Jari Jussila, Janne Moilanen, Jouni Piri,
Martti Räisänen ja Sointu Veivo.

Seppo Sammelvuo

Reijo Talala uudeksi Keskustan
Kurenalan puheenjohtajaksi

Lähihoitaja Tuija Heinonen, tuikkuheinonen@gmail.com,

Tarvitsetko sinä tai läheisesi koti/hoivapalveluja?

Tarjoamme seuraavat palvelut:
-Terveydentilan seuranta
-Henkilökohtainen hygienia (pesu/saunotusapu)
-Haavahoidot
-Perushoito/ravitsemus
-Erilaiset asiointipalvelut (kauppa, lääkäri yms.)
-Lääkehoidon seuranta/lääkkeiden jako
-Omaishoitajien vapaapäivien tuuraus

Tarjoamme palvelut
hyvillä arvoilla:
-Luotettavana

-Hyvällä ammattitaidolla
-Asiakkaan huomioonotta-

vana ja asiakasläheisenä

puh. 044 097 0237

Palvelumme on
suunnattu perheille,

vanhuksille ja
kehitysvammaisille

Osan kustannuksista voi kattaa kaupungilta
haettavalta palvelusetelillä. Palvelun kokonaiskustannuksista

on mahdollista hakea kotitalousvähennystä, joka on
suuruudeltaan 60% kustannuksista.

Päivi Vesteri valittiin Pudasjärven Sos. Dem Työväen yhdis-
tyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Aikaisempi, kymmenen
vuotta puheenjohtajana toiminut Eija Ikonen jatkaa yhdistyk-
sen varapuheenjohtajana. Johtokuntaan valittiin uutena jäse-
nenä Marja Pesälä. Entisinä johtokunnan jäseninä jatkavat
Tapio Pohjanvesi, Linnea Manninen, Toivo Männikkö, Lauri
Marikainen ja Esa Ikonen. Tilintarkastajaksi valittiin Pentti
Salmela ja Hilja Rantala, taloudenhoitajana jatkaa Esa Iko-
nen. Piirikokousedustajana toimii puheenjohtaja ja varalla
varapuheenjohtaja.

Valinnat tehtiin yhdistyksen syyskokouksessa kaupungin-
talolla sunnuntaina 31.10. Kokouksessa oli mukana Oulun
Sosiaalidemokraattinen piiri ry:n toiminnanjohtaja Jyrki Poh-
jola, jonka puheessa oli esillä mm. eduskuntavaalit ja seura-
kuntavaalit. Pudasjärven kaupungin talouden tilanteesta
käytiin kokouksessa vilkas keskustelu. (ht)

Päivi Vesteri Pudasjärven
Sos. Dem Työväen
yhdistyksen puheenjohtajaksi

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI
OSOITTEESSA

www.pudasjarvi-lehti.fi

PUDASJÄRVI-LEHTI OY
on pudasjärveläinen yritys,
joka maksaa myös veronsa

Pudasjärvelle.
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Jäsenistöön kuuluu 41 sotain-
validia, joiden keski-ikä on
kuukauden yli 80 vuotta.
Vuodesta 2005 lähtien on
otettu jäseniksi puolisot ja les-
ket ja heitä on yhdistyksessä
80 ja lisäksi on vielä 21 tuki-
jäsentä, kertoo yhdistyksen

70-vuotisjuhla ensi lauantaina:

Sotainvalideilla vilkasta toimintaa
Sotainvalidien Veljesliiton Pudasjärven osasto, johon vuonna
2007 yhdistettiin Taivalkosken osasto, viettää 70-vuotisjuhlaa

lauantaina 13.11 seurakuntakeskuksessa.

kistykseen apua. Myös kulje-
tusapua on pystytty tarjoa-
maan. 4h-yhdistyksen kautta
on otettu lumitöiden tekemis-
tä, nurmikon leikkaamista ja
siivousapua. Joissakin tapa-
uksissa on hankittu silmäla-
sit, annettu apua sairaus- ja

listutaan ja joulujuhla viete-
tään yhdessä paikallisen so-
taveteraaniyhdistyksen kans-
sa. Viikoittain on mahdolli-
suus osallistua kaupungin
järjestämään Puikkari-päi-
vään. Hengellisen työn puo-
lella on vuosittain alueellinen

teen 2000 saakka Sotainvali-
deista, jonka jälkeen puheen-
johtajia on valittu nuorem-
masta sukupolvesta, ensin
Matti Siuruainen ja vuodes-
ta 2004 lähtien Antti Pesälä.
Sihteerinä toimii Veli Liehu,
ja jäseniä ovat Toivo Juurik-
ka, Väinö Saarikoski, Olavi
Rytinki, Viljo Niemi ja Hele-
na Harju.

Merkittävää on se, että
Pudasjärvellä toimii myös
naisjaosto, jonka puheenjoh-
tajana toimii Helena Harju.

Juhlassa paljon
musiikkia
Ensi lauantaina 13.11 pidet-
tävässä 70-vuotisjuhlassa
kuullaan ensimmäisen ker-
ran sotilasmusiikkiin erikois-
tuneelta säveltäjältä ja kapel-
limestari Juha Pistolta Pudas-
järven Puhallinorkesterin ti-
laama “Vapauden Vuoksi”
laulu. Siihen on säveltäjältä
lupa myös sanoitukseen, joka
tehtäneen myöhemmin, ker-

Juhlapuhujana kuullaan So-
tainvalidien Veljesliiton liit-
tohallituksen varapuheenjoh-
taja Juha Laikaria, joka on
myös Sotainvalidien Pohjois-
Pohjanmaan Veljesliiton va-
rapuheenjohtaja sekä koti-
paikkansa Oulaisten osaston
puheenjohtaja.

Veljesliiton historia on pit-
kä. Alun alkaen se perustet-
tiin sotainvalidien huoltojär-
jestöksi ja etu- sekä veljesjär-
jestöksi. Valtakunnallinen
järjestö perustettiin elokuus-
sa 1940 talvisodan jälkeen Jy-
väskylässä ja Pudasjärven
osasto samana vuonna mar-
raskuussa, josta alkaen se on
toiminut säännöllisesti 70
vuoden ajan.

Juha Laikari otti osaa val-
takunnallisen järjestön 70-
vuotisjuhlallisuuksiin elo-
kuussa Helsingin messukes-
kuksessa. Juhlaa kunnioitti-
vat läsnäolollaan myös pre-
sidentti Tarja Halonen ja toh-
tori Pertti Arajärvi.

Laikarin mukaan vaikea-
vammaisten sotainvalidien
asiat ovat tänä päivänä var-
sin hyvin hoidettu. Sen sijaan
lievävammaisten, 10 - 25-pro-
senttisesti invalidisoitunei-
den ja heidän etujensa puo-
lesta on vielä paljonkin teh-
tävää.

Sotainvalidien eteen vielä paljon tehtävää
Tukea kotona
asumiseen
Viime vuoden lopussa Suo-
messa oli 9500 sotainvalidia.
Tähän päivään tultaessa rivit
ovat harvenneet 8500 henki-
löön, joista viitisensataa on
Pohjois-Pohjanmaalla. Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella
on yhteensä 45 sotainvalidi-
en jäsentä.

Järjestötoiminnan tavoit-
teena on edesauttaa, avustaa
ja tukea sotainvalidien koto-
na asumista mahdollisim-
man pitkälle muun muassa
järjestämällä koti-, siivous- ja
ruoanlaittopalveluja. Lain-
säädännön turvin vaikea-
vammaiset saavat peruspal-
velut valtion maksamana,
mutta lievästi invalidisoitu-
neet ovat vielä useiden pal-
veluiden ulkopuolella.

- Jonkin verran on tosin
tullut parannuksia. Ennen
piti olla vähintään 30-pro-
senttinen sotainvalidi, että sai
määrättyjä palveluja ilmai-
seksi; nyt prosenttia on las-
kettu 25:een ja joissakin tapa-
uksissa 20:een prosenttiin,
Juha Laikari kertoo.

Viimeaikaisissa keskuste-
luissa on useaan otteeseen
linjattu, että valtiovallalla on
ensisijainen vastuu sotainva-
lidien huollosta.

Sotainvalidien Veljesliiton Pudasjärven
paikallisosasto juhlistaa 70-vuotista tai-
valtaan lauantaina 13.11. Pudasjärven

osasto on vanhimpia Suomessa.
Sotainvalidien Veljesliitto

pyrkii osaltaan huolehtimaan
sotainvalideista sekä heidän
puolisoistaan ja leskistään.
Lesket ja puolisot on hyväk-
sytty jäseniksi, ja osastot voi-
vat ottaa heidät puolisojäse-
niksi. Liitto tukee piirien
kautta heidän avustamistaan.

- Tämä on aika uusi asia.
Kahdessa liittokokouksessa
tehtiin mallisääntöjen muu-
tos, että puolisot voidaan hy-
väksyä paikallisosaston jäse-
niksi. Osastot voivat muuttaa
sääntöjä, että he voivat saa-
da myös äänioikeuden ja oli-
sivat rekisteröityjä jäseniä,
Laikari taustoittaa.

Puolisoita on rekisteröity-
nyt 14 000 koko Suomessa,
Pudasjärvellä ja Taivalkos-
kella noin 80.

Liiton varat
sotainvalidien
hyväksi
Sotainvalidien veljesliitto toi-
mii omien varojensa voimin
ja on realisoinut omaisuut-
taan myymällä kiinteistöjä.
Nämä varat on tarkoitus

käyttää sotainvalidien hy-
väksi.

- Toki sotainvalideja edel-
leenkin hoidetaan Kauniais-
ten ja Mikkelin sairaalassa,
mutta kiinteistöt on myyty ja
niistä on saatu rahaa, Juha
Laikari täsmentää.

- Olenkin sanonut, että jäl-
kipolvien riesaksi ei rahoja ja
omaisuutta ole tarkoitus jät-
tää, vaan ne käytetään sotain-
validien sekä puolisoiden ja
leskien hyväksi elinaikanaan.

Sotainvalideja hoidetaan
myös Oulaisissa sijaitsevassa
Taukokankaan sairaskodissa
ja kuntoutuslaitoksessa, jossa
on sata hoitopaikkaa. Tauko-
kankaalla on runsaasti muu-
takin toimintaa, mutta sotain-
validit ovat edelleen tärkein
palveluryhmä. Yhtiöllä on
toimintaa myös Pudasjärvel-
lä.

- Pudasjärveläinen Eeva
Viktsröm on Taukokankaan
työntekijä, joka auttaa muun
muassa tukien hakemisessa.
Valtio maksaa erikseen tällai-
sen työn ja toinen vastaava
työntekijä toimii läänin etelä-

osassa.
Toimintaa pyörittää Tau-

kokangas Oy. Osakeyhtiön ja
kiinteistöt omistaa Tauko-
kangas-säätiö, jonka toimi-
tusjohtajuudesta Laikari jäi
eläkkeelle runsas vuosi sitten
palveltuaan 20 vuotta.

- Olen säätiön hallituksen
puheenjohtaja nykyisin, eli
jatkan Taukokankaan parissa
työtä tällä tavoin, myös osa-
keyhtiön hallituksen puheen-
johtajan vakanssilla oleva
Laikari mainitsee.

- Veljesliitto työllistää
edelleen paljon: olen Oulais-
ten osaston puheenjohtajana
ja Pohjois-Pohjanmaan piiri-
hallituksessa olen ollut yli
kymmenen vuotta.

Niin ikään hän on muka-
na liittovaltuustossa sekä -
hallituksessa.

- Olen sitä mieltä, että ikä-
luokkamme velvollisuus on
hoitaa sotiemme veteraanien
asiaa, Laikari toteaa.

Heimo Turunen

Juha Laikari on koko olemuksellaan Sotainvalidien mu-
kana toiminnassa.

toi puhallinorkesterin mu-
siikkiesityksiä johtava Reijo
Kossi. Vuoksi sanalla on Rei-
jo Kossin mukaan useampi
merkitys. Sotiemme veteraa-
nit ovat puolustaneet maata
vapauden vuoksi, mutta sana
merkitsee myös virtaa, joka
taas merkitsee jatkuvuutta ja
myös vapauden jatkumista,
selvittää Kossi.

Puhallinorkesterin lisäksi
juhlassa esiintyvät seurakun-
nan lapsikuoro ja kansalais-

Vuonna 1992 Paavali Kakolla talkoomiehet ja naiset
vasemmalta: Pekka Pelttari, Maija Puurunen, Vilho Vir-
rankari, Paavo ja Toimi Kakko, Martti Nivakoski, Kaarina
Räisänen, Antti Puurunen ja Gunnar Räisänen.

Sotainvalidien Veljesliiton
Pudasjärven osaston 60-
vuotisjuhlaa vietettiin
19.11.2000 seurakunta-
keskuksessa. Kuva Sinik-
ka Wunsch.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat merkkipäivinä muistamiset. Kuvassa on kokoonnut-
tu Olavi Mämmen 70-vuotismerkkipäiväjuhlaan vuonna 1995.

puheenjohtajana vuodesta
2004 lähtien toiminut Antti
Pesälä.

Viime vuosina on tehty jä-
senille kysely, mitä tukitoi-
mia itse kukin kokee tarvit-
sevansa. Vastausprosentti on
verraten hyvä ja sen perus-
teella on tukitoimet kohden-
nettu. Eniten on ollut kysyn-
tää jalkahoidoista ja hieron-
nat ovat olleet myös kysytty-
jä. Lisäksi on toivottu siivous-
ta sekä kuntoutukseen ja vir-

lääkekuluihin sekä kotien
pienimuotoisiin parannustöi-
hin.

Virkistystapahtumina
ovat olleet sotainvalidipiirin
järjestämät kesä- ja talvilii-
kuntapäivät sekä paikallis-
osaston järjestämät virkistys-
päivät. Joka vuosi on osallis-
tuttu Finnairin henkilökun-
nan järjestämiin rosvopaisti-
tilaisuuksiin, joka viime ke-
sänä olikin Pudasjärvellä.
Veteraanikonsertteihin osal-

kirkkopäivä, joka sekin oli
reilu kuukausi sitten Pudas-
järvellä ja veteraanien kirkko-
pyhä.

Pudasjärven sotainvalidi-
en johtokunta koostui vuo-

opiston mieskuoro sekä kant-
tori Keijo Piiraisella on lau-
lu- ja soittoesitys. Juhlapu-
heen pitää liittohallituksen
varapuheenjohtaja Juha Lai-
kari, seppelpartion lähettä-
missanat lausuu seurakunta-
pastori Jaakko Sääskilahti ja
tervehdyssanat paikallisosas-
ton puheenjohtaja Antti Pesä-
lä.

Heimo Turunen


