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PUDASJÄRVI-lehti nro 46 2010

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 17.11.2010

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

• Nokian kumisaappaita
• Avokkaita
• Juhlakenkiä
• Ajavat, Sievi ym.
• Kävelykenkiä
• Talvikenkiä
• Työ- ja terveyssandaaleja
• Jokasään nilkkureita
• Tanssikenkiä
• KUOMAn lenkkareita ym.

Pudasjärvi 
KENKÄTEHTAAN VARASTOMYYNTI

KENKÄ KOLMIO

Paljon laajalestisiä malleja
Uimahalli Tuulimyllyntie 4

TALVI-
LENKKAREITA

29€alk.

Tervetuloa!

29€
alk.

Nahka- ja
kumiterä-
saappaita

VAIN KESKIVIIKKONA 17.11 klo.10-17

Wintti
avoinna  23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

Perjantaina 19.11.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 4 € sis.ep

Lauantaina 20.11.

Lippu 10€ sis.ep
SWAY

TERVETULOA!

TULOSSA!
Nalle Lehtonen&Antti Toivola

tanssit, esiintyy

Meiltä myös 
vakuutusvahinkokorjaukset

Kaikenlaiset 
painopalvelut kauttamme

-Esitteet
-Kirjepaperit- ja 
 kuoret
-Käyntikortit
-Tabloid -lehdet
-Valokuvauspalvelut

Pudasjärvi-lehti
Puh. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

www.pudasjarvi-lehti.fi

Lukion 50 v juhlaa s.5
Pudasjärven 

Sotainvalidit 70 v s. 10
SPR Pudasjärven 

osasto 60 v s. 13

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

1990

ROYAL HELMA-
LAKANA
180x200x45 cm

399 /m 

VAHAKANKAISIIN 
JOULUKUOSIT 
SAAPUNEET 1450 

NAISTEN FLEECE 
VÄLIASU

CHARMMY KITTY 
PYJAMA

1290 

1290

LAUTA- JA SEURA-
PELIT esim.
KIMBLE

ILTALAUKKUJA
alk.

1890 

LELUVALIKOIMAT 
PARHAIMMILLAAN

1360 kpl 

HELLO KITTY, TOY STORY
SÄILYTYSJAKKARA

HUOPA-
TABLETTI

KAITA-
LIINA

350 1380 

PYÖREÄ PÖYTÄ-
LIINA halk. 178 cm

595

920€

NYT PERTILTÄ MYÖS PERÄLEVYT!
JYKEVÄ TRAKTORIN PERÄLEVY
leveys 2 m

299 kg

Perjantai LAPIN-
LIHAN PALVI-
KINKUN II SIIVU

299 kg

Perjantai LAPIN-
LIHAN METWURS-
TIN II SIIVU

499 tanko

KOTIVARAN VENÄ-
LÄINEN METWURS-
TITANKO n. 460g

249 pkt

Keskiviikko
ARLAN KEVYT
KADETJUUSTO 5%
500g

Torstai ATRIAN 
UUNIVALMIS JAU-
HELIHAMUREKE 
         700g299 vuoka

Torstai
ATRIAN PALVI-
KINKKU 150g,
         siivu129 pkt

149 kpl

Keskiviikko
HK:n JUUSTO
SININEN LENKKI
          500g199 /6kpl/satsi

Keskiviikko
HK:N
HAMPURILAINEN
         100g

295 kannu

MR. MAX
APPELSIINIMEHU 
5,25 L

Tarjoukset nähtävissä myös 

KoruIlona

Päivän päätteeksi arvomme 
Kalevala Korun Ilona-sarjan ranneketjun, 
lisäksi arvomme myös muita tuotepalkintoja.

koru- ja lahjatavaraliike kahvi-
&glögitarjoilu

TERVETULOA!
AVAAMME PERJANTAINA 19.11. KLO 9.00

osoitteessa Keskustie 30 Ranua

AVAJAISTARJOUKSIA!
Hopea leijonariipus
panssariketjulla

24,90€
(riipus 20 mm ketju 50 cm)

Erä hopeisia
nappikorviksia

10€
3 paria

Naisten & miesten 
Leijona-kellot 
(mallit 5012-747&5170-2757)

39€
Rannekellon 
paristonvaihto
vuoden loppuun asti

5€ (norm. 7€)

Myös muita avajaistarjouksia!
Tarjoukset ovat voimassa perjantaina 19.11.2010 

niin kauan kuin tavaraa riittää. Tervetuloa!

KoruIlona avoinna ma-pe 9-17 la 9-13. Puh. 044 362 3822

Enkelituikkualunen
22K kultauksella

9,90€

Tule tutustumaan uuteen yrittäjään sekä
KoruIlonan tuote- ja palveluvalikoimaan
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PUDASJÄRVI-lehti

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

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  

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,20 e/pmm. 
Takasivu  1,00 e/pmm. 
Sisäsivut  0,90/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
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

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 ilmestymispäivästä. 

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

iltaan mennessä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella
Pudasjärven kaupungin ul-
kopuolisille tilaajille lehden 
hinta 39 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Seurakunta myi tarpeet-
tomiksi käymiä tavaroita 
huutokaupalla maanantaina 
8.11. Aamulla tavara vaih-
toi omistajaa Hilturannan 
leirikeskuksessa ja puolen 
päivän jälkeen meklarina 
toiminut Alpo Turpeinen 
huutokauppasi tavaraa seu-
rakuntakodin pihamaalla. 
Myytävänä oli pöytiä, kaap-
peja, sänkyjä, lamppuja, tie-
tokoneita, tuoleja, keittiöko-
neita ynnä muuta käytettyä 
irtaimistoa. Rahallinen tuot-
to, 534 euroa ohjattiin seura-
kunnan diakoniarahastoon. 

Arto Raappana

Diakoniarahaston varoja 
kartutettiin huutokaupalla

Kaupattavana oli muun 
muassa hyväkuntoisia 
puusänkyjä, jotka meklari 
Urpo Turpeisen huudatta-
mana menivät kaikki kau-
paksi.

Siivutuskone
saamassa uuden 

omistajan.

Yhden Vanhemman Per-
heiden liitto ja OLKKARI-
yhdistys ovat käynnistäneet 
uuden vertaistuki-ryhmän 
Pudasjärvelle.Yhden Van-
hemman Perheiden liitto on 
lastensuojelujärjestö, jonka 
tarkoituk-sena on parantaa 
yhden vanhemman perhei-
den sosiaalista, taloudellis-
ta ja oikeudellista asemaa. 
Päämääränä on se, että yh-
den vanhemman perheiden 
lapset voisivat elää talou-
dellisesti turvatuissa oloissa 
tyydyttävää, monipuolista 
elämää joutumatta kohtaa-
maan syyllistämistä, epä-
tasa-arvoa tai loukkaavaa 

Meidän oma olokkari Pudasjärvelle
kohtelua. Erityisesti liitto 
pyrkii ehkäisemään yhden 
vanhemman perheiden syr-
jäyty-mistä tukemalla näi-
den verkostoja.  Liitto seuraa 
lainsäädäntöä, viranomais-
käytäntöjä, laatii aloittei-ta, 
vetoomuksia sekä antaa 
aiheesta lausuntoja.   Edun-
valvonnan tavoitteet kum-
puavat yhden van-hemman 
perheiden vertaisryhmätoi-
minnasta. Liitolla on noin 60 
jäsenyhdistystä Suomessa, 
joista Pohjois-Suomen alu-
eella toimii 8 kpl:tta. Perin-
teisesti paikallisyhdistykset 
ovat järjestäneet toimintaa 
toimintapaikkakunnilleen ja 

niiden lähialueille. 
Yhdistys joka järjestää 

vertaistukitoimintaa 
Yhden Vanhemman Per-

heet – OLKKARI ry on Poh-
jois-Suomessa toimiva yh-
distys, joka järjestää monella 
eri tavalla ns ”kevennettyä 
yhdistystoimintaa” eri puo-
lelle toiminta-aluettaan. Toi-
minnan tavoite on ollut koko 
ajan vertaisuuden lisäämi-
nen ja vertaistuen tarjonnan 
tekeminen niin helposti, että 
siihen on hyvä lähteä mu-
kaan ilman sen suurempaa 
sitoutumista pitkäjänteiseen 
yhdistystoi-mintaan. 

Uusi vertaistukea tar-

joava ryhmä on aloittanut 
toimintansa Pudasjärvellä 
10.11.2010 ja se tulee jatkos-
sa kokoontumaan 2 kertaa 
kuukaudessa. 

MEIDÄN OLOKKARI 
kokoontuu Pikkunuokkaril-
la Tuulimyllyntie 3 2 x kuu-
kaudessa aina parilli-sen vii-
kon torstai-iltoina klo 18.00 
– 20.00.

Käytössämme on aikui-
sille olokkari ja keittiö, jossa 
kiehautamme koko porukal-
le maistuvat kahvit, lapsille 
mehua. Lapset voi ottaa mu-
kaan, heille on askartelua, 

tietokone nettiyhteyksillä, 
Wii-peli, stereot ja suuri lö-
hösohva!

Keksitään kaikkea kivaa 
puuhaa yhdessä!

Tule mukaan meidän 
OLOKKARIIN! Oletpa yk-
sinhuoltaja, yhteishuoltaja, 
lähivanhempi, etävan-hem-
pi, leski tai alusta saakka 
lastesi kanssa yksin oleva 
vanhempi. Lisätietoja saat 
meiltä: Mervi puh 040 961 
7921, Anja puh 040 703 9385 

Ulla Sauvola

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla!

Tilipalvelu Mirja Viljamaa
kirjanpito - tilinpäätökset - laskutus
verotus - palkkahallinto – neuvonta

Tällintie 106 Pudasjärvi 040 - 5361939
mirjaviljamaa@gmail.com

http://tilipalveluviljamaa.nettisivu.org

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Messu
seurakuntakodissa su 21.11. 
klo 10, Kimmo Helomaa, 
Jukka Jaakkola  
Lähetyksen kirpputori
keskiviikkoisin klo 10-13, 
tuoretta pullaa, kahvia ja ar-
poja.  
Ystävänkammari
seurakuntakodissa tiistaisin 
klo 12-13.30.  
Yhteisvastuukerääjät!
Suuri kiitos vielä tämän 
vuoden keräyksestä, joka 
tuotti 1,64 € seurakuntalais-
ta kohden. Nyt on aika il-
moittautua Kiiminkiin 2.12. 
tehtävään yhteisvastuuke-
rääjien koulutustilaisuuteen. 
Lähdemme seurakuntakodin 
pihasta klo 9.45 ja palaamme 
klo 16-17. Koulutusreissu on 

ilmainen. Myös uusia kerää-
jiä toivotaan mukaan. Ilmoit-
tautuminen kirkkoherran-
virastoon puh. 08-8823100. 
Juhan haaste teille kaikille: 
Eiköhän panna linja-auto 
täyteen kerääjiä kiiminkiläis-
ten ihmeteltäväksi!  
Perinteinen kuulovammais-
ten pikkujoulu
Hilturannassa tiistaina 30.11. 
klo 10-14. Päivässä mukana 
diakoniatyöntekijä Leena 
Loukko. Ilmoittautumiset 
ruokavalioineen to 25.11. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08-8823100.  
Kuorot:
eläkeläisten musiikkipiiri ke 
24.11. klo 13, lapsikuoro ke 
24.11. klo 17.-17.45, Vox Mar-
garita ke 24.11.klo 18, nuori-
sokuoro to 18.11. ja to 25.11. 
klo 16.30, kirkkokuoro to 
18.11. ja to 25.11. klo 18.  
Perhekerhot:
Seurakuntakodissa maanan-
taisin klo 10 - 13 ja torstaisin 
klo 10 -13, Petäjärinteen ky-
lätalossa maanantaisin klo 

10 -13 ja Puhoksen koululla 
torstaisin klo 10-13.  
Lapsiparkki
ke 24.11. klo 10-13.  
Leikkivä pyhäkoulu
seurakuntakodissa su 21.11. 
klo 12-13.  
Herännäisseurat
Aarne ja Liisa Putulalla, Paa-
vonmäentie 16, pe 19.11. klo 
19.  
Hirvipeijaat
vanhuksille ja veteraanivä-
estölle seurakuntakodissa su 
21.11. klo 12-14.  
Rauhanyhdistykset:
Käsityöilta Sarakylässä Arto 
Nurmelalla pe 19.11. klo 19 
ja lauluseurat Sarakylässä 
Antti Kummalalla su 21.11. 
klo 19. Seurat Kurenalan 
ry:llä su 21.11. klo 17 (Arvo 
Niskasaari ja Iivari Jurmu). 
Lähetysseuroja: ti 23.11. klo 
19 Yli-Livolla Kylätalo Petä-
järinteessä, ke 24.11. klo 19 
Aittojärvellä Silja ja Lasse 
Puurusella, to 25.11. klo 19 
Sarakylässä Senja ja Iivari 
Jurmulla, pe 26.11. klo 19 

Hirvaskosken koululla, su 
28.11. klo 17 Kurenalla seu-
rakuntakodissa (Eero Kaski 
ja Reijo Nissilä).  

Kastettu:
Anniina Saga-Sofia Särkelä  
Haudattu:
Aune Valpuri Konttila 87 v, 
Simo Jouni Takkinen 55 v  

Kristus, kaikkeuden Herra 
Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain nimi vaihtelee eri kirkoissa. Joissain 
kirkoissa puhutaan vain viimeisestä sunnuntaista ilman lisämääreitä. 
Suomessa otettiin vuoden 1958 evankeliumikirjaan Ruotsin esikuvan 
mukaisesti nimitys tuomiosunnuntai. Tästä päivästä käytetään myös 
nimitystä Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Nämä kaksi erilaista aihetta 
muodostavat kuitenkin kokonaisuuden: kirkkotaiteessakin Kristus viimeisen 
tuomion toteuttajana on kuvattu maailmankaikkeuden valtiaaksi (Khristos 
Pantokrator).

Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee aikojen lopulla ”kirkkau-
dessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja istuutuu kirkkautensa valtaistuimel-
le” (Matt. 25: 31). Näin kirkkovuoden viimeinen sunnuntai liittyy samalla 
seuraavaan sunnuntaihin, adventtiin. Kirkkovuoden alussa ja lopussa - tai 
lopussa ja alussa - kuuluu sama viesti: Jumala lähestyy meitä Kristuksessa 
ja asettaa meidät kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja 
tekemättä jättämisistään. Viimeisessä tuomiossa Jumalan vanhurskaus 
toteutuu lopullisesti.

HARTAUS
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄPUDASJÄRVI -lehti JOKA KOTIIN -30%

TÄLLÄ KUPONGILLA VAPAA VALINTAINEN LELU
1 kpl/kuponki-30% koskee kaikkia leluja; 
koirien, kissojen, jyrisjöiden...

Kuponki käy vain Musti ja Mirri KIIMINGIN myymälässä 
ja on voimassa 30.11.2010 saakka. Alennukseen ei voi 
yhdistää kanta-asiakas tai muita alennuksia.

Jouluiset jutut nyt sopuhin-
noin; MUISTATHAN 

LEMMIKKIÄSI 
JOULUNA?

JOULUISET JUTUT NYT SOPUHINNOIN;
Herkulliset joulukalenterit kissoille ja koirille 10,90€
Suloiset joulukortit alk. 0,80€/kpl, 5€ / 10kpl!!
Vuosikalenteri 2011 upeilla kuvilla 4,95€
Jouluiset puruluut alk. 3,90€/kpl

Valovilkut 
alk. 

Näyttehän pimeässä?

3€!!
Vedenkestävä 

ORBILOC -turvavalo
Kantama jopa 5km! 
3v takuu!
Kiinnitetään koiran 
omaan pantaan (rajoitettu erä)

19,90€
TERVETULOA!

Musti ja Mirri KIIMINKI, Lempiniementie 4, 90900 Kiiminki
Puh. 044 5892 589. Avoinna ark. 10-18, la 10-14

Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikössä 
järjestetään tänä vuonna 
jo kuudennet Kaamoksen 
kaatajaiset. Matkailualan 
opettajan Ari-Pekka ”Ape” 
Niemisen mukaan tapahtu-
ma on alun perin lähtenyt 
liikkeelle siitä, että vuoden 
pimeimpään ja synkimpään 
aikaan on haluttu järjestää 
tapahtuma, jolla pimeys ja 
synkkyys saadaan selätet-
tyä. Ammattiopiston lisäksi 
joka vuonna on tapahtuman 
järjestämisessä ollut muka-
na myös yhteistyökump-
paneita, joten kaamosta on 
aina kaadettu isommalla 

Opiskelijat valmistelevat 
kaamoksen kaatoa

porukalla. Jo useampana 
vuonna on tapahtumassa 
esimerkiksi ollut poroajelua 
ja huskykoiria sekä ilotuli-
tus. Pudasjärveläiset ovat 
joka vuosi osallistuneet Kaa-
moksen kaatajaisiin hyvin ja 
tänäkin vuonna osallistujia 
toivotaan runsaasti. Osallis-
tujien määrää ei ole haluttu 
karsia korkeilla pääsymak-
suilla, joten siitä on pidetty 
kiinni, että tapahtuma on 
maksuton kaikille. 

Kaikki Pudasjärven yksi-
kön opiskelijat osallistuvat 
tapahtuman järjestämiseen. 
Matkailualan opiskelijoilla 
on merkittävä rooli ennak-

kovalmisteluissa, kuten ta-
pahtuman mainostamisessa, 
ohjelman suunnittelussa ja 
glögitarjoilun organisoin-
nissa. Ohjelmapalvelujen 
järjestäminen on yksi osa 
matkailualan koulutusta, 
joten Kaamoksen kaatajaiset 
on hyvä tilaisuus opiskeli-
joille päästä testaamaan ja 
hiomaan tulevassa amma-
tissa tarvittavia taitoja. 

Matkailualan opiskeli-
joiden lisäksi myös muiden 
alojen opiskelijat hoitavat 
oman osuutensa tapahtu-
man järjestämisestä. Hevos-
alan opiskelijat esimerkiksi 
suunnittelevat ja harjoitte-
levat lumihevosten tanssia. 
Ohjelmanumeron sisältö on 
vielä salaisuus, mutta siinä 
nähdään opiskelijoilta saatu-
jen ennakkotietojen mukaan 
kaksi musiikin tahtiin tans-
sahtelevaa hevosta ratsasta-
jineen. Jotta tapahtumassa 
tarjolla oleva rekiajelu on-
nistuisi, toivovat hevosalan 
opiskelijat myös kovasti 
lisää lunta. Kasvomaalaus-
takin opiskelijat ovat har-
joitelleet toisillaan, joten jos 
sää on suotuisa, sitäkin on 
tarjolla. 

Kun joulu on jo lähellä, Kaamoksen kaatajaisissa liik-
kuvat myös tontut. Hevosalalla toista vuotta opiskele-
va Sallamaari Koivisto huovuttaa tontun asustetta, et-
tei pakkaskeli pääse yllättämään. 

Sahaprosessinhoitajik-
si opiskelevat vastaavat 
Kaamoksen kaatajaisissa jo 
tutuksi tulleista torninuoti-
oista, niiden kokoamisesta 
ja sytyttämisestä vieraiden 
iloksi. Kaamosta valaisevat 
myös sadat kynttilät, jotka 
sytytetään opiskelijavoimin 
valaisemaan Jyrkkäkosken 
hiekkamonttua, jossa tapah-
tuma järjestetään. Sähköalan 
opiskelijat huolehtivat, että 
kynttilöiden ja nuotioiden 
lisäksi alueella riittää muu-
takin valaistusta. Kaikki 
opiskelijat ovat vahvas-
ti mukana järjestelyissä ja 
torstaina 18.11. he pääsevät 
nauttimaan kättensä jäljistä, 
kun vieraat saapuvat, tulet 
sytytetään ja ohjelma pyö-
rähtää käyntiin. 

Anne-Mari Pulli 

Matkailualan opiskeli-
jat Enni Myllyoja (vas.) ja 
Sonja Jerkkola maalaavat 
tienvarsimainosta Kaa-
moksen kaatajaisista.

Sähköalan opiskelijat 
Kari Valkola (vas.) ja 
Janne Sääskilahti ko-
koavat telinettä va-
lonheitintä varten. 

Syötteen yrittäjät ja kyläyh-
distys järjestävät lauantaina 
4.12 joulutorin Safaritalon 
edustalle. Tapahtuman jär-
jestäminen on jatkoa syk-
syllä pidetyille Syötteen 
ruskamarkkinoille, jotka 
onnistuivat erittäin hyvin. 
Kumpikin tapahtuma on 
tarkoitus saada vuosittai-
siksi tapahtumiksi myös tu-
levaisuudessa. Kaupungin 
elinkeinotoimi on omalta 
osaltaan tapahtumien tuki-
jana, kertoo Reijo Väisänen, 

Joulutori Syötteellä
Jatkoa ruskamarkkinoille:

yksi tapahtuman puuhahen-
kilöistä. 

Väisänen toivoo joulu-
torille runsaasti myyjiä; 
käsitöitä ja kaikkea omaa 
tavaraakin voi tuoda myytä-
väksi. Jos ei ole omaa kojua 
tai telttaa, sellainen järjes-
tyy tapahtuman järjestäjiltä. 
Väisänen vakuuttaa, että 
itsenäisyyspäivän aikaan 
Syötteellä on kyläläisten li-
säksi runsaasti mökkiläisiä 
sekä niin kotimaisia, kuin 
ulkomaalaisia turisteja, joil-

le tällainen joulutori on var-
masti mieluinen tapahtuma 
käydä ostoksilla. 

Ohjelmassa on myös 
poroajelua ja rekiajelua he-
vosella. Joulupukki on tie-
tenkin tilattu paikan päälle 
ja pukki on luvannut ottaa 
suuren karkkisäkin mukaan, 
jonka sisällön jakaa lapsille. 
Tapahtumassa on juontaja 
ja joulumusiikki soi tunnel-
man virittämiseksi. 

Tapahtumaan ilmoittau-
tumiset toivotaan Marja-
Leena Ronkaiselle Käsityö-
myymälä Amaliaan 29.11 
mennessä puh 040 582 0625. 
(ht)

Onnistuneet Ruskamarkkinat syyskuussa kokosivat runsaasti väkeä. Joulutori on vas-
taavanlainen tapahtuma, joka on tarkoitus saada myös perinteeksi tulevina vuosina. 
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Oulun seudun sotaorpojen 
puheenjohtaja Pekka Perä 
puhui pudasjärveläisille re-
kisteröintihankkeesta, jon-
ka tarkoituksena on kerätä 
tietoa sotaorvoista. Sodissa 
50 000 lasta jäi sotaorvoksi, 
arvioiden mukaan heistä 
vajaa 40 000 on elossa mutta 
tarkkaa sotaorpojen määrää 

Tavoitteena virallinen sotaorpotunnus
ei tiedetä.

- On tärkeää, että saam-
me mahdollisimman tar-
kan tilaston sotaorvoista. 
Tavoitteena on, että meidät 
tunnustettaisiin viimeiseksi 
sotaveteraanien polveksi. 
Toiveena olisi saada sotaor-
voillekin kuntoutusmahdol-
lisuus mutta ennen kaikkea 
haluamme virallisen sotaor-
potunnustuksen. Se on hen-
kinen kysymys, kertoo Perä.

Usein sodassa kärsineis-
tä puhuttaessa ajatellaan 
sotainvalideja, sankarivai-
naita, sotaveteraaneja tai 
vaikkapa evakkoja mutta 
sotaorvot ovat jääneet vä-
hemmälle huomiolle. Sota 
kuitenkin vaikutti suuresti 
myös sotaorpojen elämään. 
Perä painottaa, että sotaor-
voilla oli omillaan pärjäämi-
sen pakko, omien siipien oli 
pakko kantaa.

Sotaorvoista on alettu 
puhua vasta lähiaikoina. 
Perä pohtii, että ihmiset ovat 
eläkkeelle jäädessään alka-
neet käsitellä nuoruuden 

Lahja Karvosen olles-
sa 3-vuotias hänen isän-
sä kaatui Pitkärannassa 
Laatokan lähellä. Sotaor-
pous on vaikuttanut mo-
nella tavalla Lahjan elä-
mään, hän muun muassa 
suoritti emäntäkoulun so-
taorvoille myönnetyn kou-
lutustuen avulla. -Eihän 
se aina ollut helppoa, 
etenkin äidin meneminen 
uusiin naimisiin oli vaike-
aa minulle. Olen käynyt 
muutamissa sotaorpoyh-
distyksen kokouksissa ja 
on ollut mukavaa kuun-
nella monenlaisia kohta-
loita, Lahja kertoo.

Oulun seudun sotaorvot Pudasjärvellä:

Oulun seudun sotaorpoyhdistyksen sihteeri Seppo Tu-
runen (oik.) kiittää Mauno Puurusta, joka on kerännyt 
tietoa Pudasjärven alueen sotaorvoista ja -leskistä. Ti-
lastojen kerääminen jatkuu yhä.

Pekka Perä kävi Pudas-
järvellä puhumassa sota-
orpohankkeesta.

traumojaan. Kauan aikaa 
sitten tapahtuneet asiat nou-
sevat vasta nyt pintaan, kun 
elämä ei ole niin hektistä ja 
moni kokee syvää ahdistus-
ta. Kokemuksistaan pääsee 
puhumaan vertaisten kanssa 
sotaorpoyhdistyksen koko-
uksissa. Suomessa toimii 27 
sotaorpoyhdistystä Kaatu-
neiden Omaisten Liiton alai-
suudessa. Sotaveteraanitkin 
alkoivat aktivoitua enem-
män vasta 80-luvulla. Onkin 
loogista, että sotaorvoista on 
alettu puhua vasta lähiaikoi-
na, vaikka osa asianomaisis-
ta on jo poisnukkunut. 

86-vuotias sotainvalidi 
Mauno Puurunen on kar-
toittanut Pudasjärven alu-
een sotaleskien ja -orpojen 
tilannetta. Tilastojen kerää-
minen on vielä kesken mut-
ta Puurunen arvioi, että Pu-
dasjärvellä oli alkujaan 152 
sotaleskeä, joista suurin osa 
makaa haudassa. Sotaorpoja 
oli 381, joista noin puolet on 
kuolleet tai muuttaneet pois. 
Sotaorpohankkeen nimis-

sä toivotaan, että sotaorvot 
täyttäisivät lomakkeen ja lä-
hettäisivät sen paikalliselle 
sotaorpoyhdistykselle. Sota-
orvoksi rekisteröityminen ei 

edellytä jäseneksi liittymistä 
ja lomake löytyy osoitteesta 
www.sotaorvot.fi. 

 Ritva Moilanen
Sotaorpojen rekisteröinti-
hanketilaisuuden yleisöä 
Pudasjärvellä.

Pudasjärven kaupungin 
ILO- hankkeessa järjestettiin 
kaksipäiväinen Rakentavan 
vuorovaikutuksen perus-
kurssi, jossa kouluttajana oli 
Hanna Savanna Helsingistä. 
Rakentava vuorovaikutus 
on suomennos englannin-
kielisestä termistä Nonvi-
olent Communication eli vä-
kivallaton viestintä. Yleisesti 
tästä käytetään lyhennettä 
NVC. Nimi saattaa hätkäh-
dyttää, mutta jokapäiväises-
sä puheessamme tyrmääm-
me, leimaamme, syytämme 
ja tuomitsemme itseämme 
ja muita. NVC -prosessi aut-
taa rakentamaan yhteyttä 
ihmisten välille ja säilyttä-
mään sen haasteellisissakin 
tilanteissa. NVC- prosessin 
on kehittänyt amerikka-
lainen psykologian tohtori 
Marshall B. Rosenberg 1960 
– luvulla. 

NVC: n avulla opimme 
muotoilemaan uudelleen 

ILO-hankkeen kurssilla opiskeltiin
kohti parempaa itsetuntemusta ja vuorovaikutusta

Hanna Savannan opastuksella kurssilaiset harjoittelivat                   
kuuntelemista, empatiaa, rakentavaa kieltäytymistä ja vihan käsittelyä.

omat tapamme ilmaista it-
seämme ja kuunnella muita. 
Meitä opetetaan ilmaisemaan 
itseämme rehellisesti ja sel-
keästi, samalla kun otamme 
toiset huomioon kunnioitta-
valla ja myötäelävällä taval-
la. NVC -prosessiin kuuluu 
neljä askelta: Havainto, joka 
ei sisällä arvottamista tai 
tulkintaa ja tunne, joka ei ole 
ajatus. Siihen kuuluu myös 
tarve, joka ei ole pyyntö toi-
selle eikä keino tyydyttää 
tarve sekä pyyntö, joka ei 
ole vaatimus. Rakentavan 
vuorovaikutuksen tärkeä 
periaate on erottaa havain-
to tulkinnasta. Havainnosta 
on kysymys, kun kuulem-
me, näemme, haistamme tai 
maistamme eli havainto on 
aistiemme tuottamaa tietoa. 
Teemme helposti tulkintoja 
toisista ihmisistä. Esimer-
kiksi jos puoliso on kotona 
hiljainen ja vaisu, saatamme 
tehdä tulkinnan, että hän on 

vihainen ja mököttää, vaik-
ka todellisuudessa hän on 
väsynyt ja tarvitsee lepoa ja 
rauhaa.

Tässä ILO- hankkeen 
järjestämässä NVC- kou-
lutuksessa harjoittelimme 
Hanna Savannan opastuk-
sella itseksemme, pienissä 
ryhmissä ja pareittain mm. 
kuuntelemista, empatian 
antamista toiselle, rakenta-
vaa kieltäytymistä ja vihan 
käsittelyä. Hannan käyttä-
mät esimerkit olivat valai-
sevia ja ymmärrystä edisti 
myös kirahvi- ja sakaalikä-
sinukkien käyttö. Kahden 
koulutuspäivän jälkeen me 
osallistujat olimme todella 
tyytyväisiä päivien sisäl-
töön. Palautteissaan osallis-
tujat kertoivat saaneen osaa-
mista ottaa asioita puheeksi 
rakentavasti ja siihen, miten 
suhtautua hyökkäävään pa-
lautteeseen. Koulutukseen 
osallistuminen oli lisännyt 

osallistujien itsetuntemusta 
ja omien ja toisten tarpei-
den tunnistamisen taitoja. 
Osallistujat toivoivat myös 
jatkoa tälle koulutukselle 
ja totesivat, että tarvetta on 
myös peruskurssin järjestä-
miseen uudelleen. Osallis-
tujilta on tullut palautetta 
myös jälkikäteen siitä, miten 
NVC -prosessi on jo näkynyt 
jokapäiväisessä elämässä. 

Tämän artikkelin tiedot pe-
rustuvat Hanna Savannan 
jakamaan luentomateriaa-
liin ja esitteeseen sekä Mar-
shall B. Rosenbergin kirjaan 
Myötäelämisen taito.

Anne Ruohonen 
ILO -hankkeen projekti-
päällikkö
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Pudasjärven lukion 50-vuo-
tisjuhlassa oppilaat saivat 
mieluisan yllätyksen. Kau-
punginvaltuuston terveh-
dyksenä lukuvuoden uusille 
ylioppilaille myönnettiin 
370 euron arvoinen kannus-
tuspalkinto. 

laille. Stipendi luovutetaan 
tämän syksyn ja ensi kevään 
ylioppilasjuhlien yhteydes-
sä. Toivomme tämän kan-
nustavan nyt kirjoituksiin 
valmistautuvia abiturient-
teja, Oinas-Panuma päätti 
juhlan avaussanansa.

seudullemme tarjota, hän 
kommentoi asenteita koti-
seudulla. 

Lukiosta                 
menestykseen 
Maaherra Eino Siuruainen 
muisteli elämää Pudasjär-

kertoen, että nykynuorilla 
ei ole enää sitä mitä hänen 
ikätovereillaan lapsena ja 
nuorena oli, eikä heidän 
nuoruudessaan ollut sitä, 
mitä nykynuorilla nyt on. 
Puutteen keskelläkin van-
ha aika oli monin tavoin 
rikasta ja antoisaa elämää. 
Opetuksessa oli kuria, hiu-
kan turhankin tiukkaa, ja 
koulun opetusvälineistö ja 
muut puitteet eivät ole ver-
rattavissa nykyisiin, mutta 
moni lukion oppilas on luo-
nut uraa ja menestynyt tässä 
valtakunnassa ja maailmal-
la. Koulu oli hyvä, ja antoi 
vahvat elämäneväät oppi-
lailleen, hän kuvaili monin 
eri tavoin. 

Opiskelua                
elämää varten 
Hallitusneuvos Tuula Ly-
beck opetus- ja kulttuuri-
ministeriöstä on hänkin 

Rimmiltä elämän eväät jo 50 vuotta
Pudasjärven lukiolla juhlavuosi -50 -vuotistaivalta juhlittiin 13 marraskuuta

Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen esitti lukion 50-vuotis-
juhlassa huolestumisensa lukiolaisten uravalinnoista. 
   – Elinkeinoelämä tarvitsee niitä nuoria, joilla on valmiuksia 
oppia uusia asioita nopeasti ja joustavasti, eli heillä on kyky asi-
oiden omaksumiseen. 

Kokkosen mielestä avain erilaisten asioiden omaksumiseen 
on se, että nuori hankkii vahvan yleissivistykseen perustuvan 
pohjan osaamiselleen.  Hän kertoi, että se oli myös kokeneen 
yritysjohtajan neuvo uravalintoja pohtivalle nuorelle. 

– Hanki laaja yleissivistys. Maailma muuttuu nopeasti, ja tule-
vaisuuden työtehtävissä tarvitaan hyvin monipuolista osaamis-
ta, tämä konsernijohtaja oli neuvonut nuorta miestä.

Kokkosella oli toinenkin neuvo tai toivomus lukiolaisille: - 
Pohjois-Suomi tarvitsee lahjakkaita huippuosaajia, ja toivon että 
nämä huiput eivät kaikki menisi opiskelemaan lääketiedettä tai 
lakia, vaan että heitä olisi meidän painopistealoilla teknologi-
assa, ympäristöteknologiassa, bioteknologiassa, ja muualla. Yksi 
huippuihminen tekee 10 ihmisen työt ja työllistää 100 ihmistä. 
Siinä mielessä on tärkeää, että nämä lahjakkuudet tulisivat elin-
keinoelämän ja yritysten käyttöön. 

Pohjoissuomi tarvitsee osaajia

Pudasjärven lukion oppilaita 50 vuoden ajalta.

Maaherra Eino Siuruainen  
muisteli oppiaikaa Pudas-
järven lukiossa lämmöl-
lä on monenlaisin muisti-
kuvin. Koulu antoi hyvät 
eväät elämälle.

Opiskelu on elämää var-
ten, hallitusneuvos Tuula 
Lybeck toisti vanhan to-
tuuden mukaan

Lahjakkaiden ylioppilai-
den tulisi suuntautua myös 
teknisille aloille, eikä vain 
lääkäreiksi ja lakimiehik-
si. Elinkeinoelämä tarvit-
see heitä, lääninsivistys-
neuvos Pertti Kokkonen 
neuvoi.

Oinas-Panuma kannusti 
ylioppilaita tarttumaan kan-
sainvälistymisen suomiin 
mahdollisuuksiin ja lähte-
mään rohkeasti maailmalle 
oppimaan ja näkemään uut-
ta. Hän muistutti kuitenkin, 
että Pudasjärveä on kehitet-
tävä niin, että se houkutte-
lee nuoria myös palaamaan 
takaisin maailmalta.

- Valitettavasti juuri meil-
lä vanhemmilla on vaikeuk-
sia ymmärtää, mitä mahdol-
lisuuksia kansainvälisyys 
voi tulevaisuudessa koti-

vellä siihen aikaan, kun hän 
oli Pudasjärven lukion op-
pilas. Vapaa-aika oli siihen 
aikaan lapsille ja nuorille 
turvallisempaa kuin nykyi-
sin. Huumeita ei tunnettu, ei 
juuri alkoholiakaan. Hänen 
lakkiaisissaan Jyrkkäkoskel-
la ylioppilailla oli yksi viina-
pullo, mutta tiettävästi sitä 
ei edes aukaistu. 

Elämä oli yksinkertai-
sempaa, ja puitteet eivät 
aina olleet yhtä moninaiset 
kuin nykyään. 

Hän tiivisti vertailunsa 

entinen Pudasjärven lukion 
oppilas. Hän antoi täyden 
tuen opetussuunnitelmien 
nykysuuntaukselle. Esimer-
kiksi opetussuunnitelmien 
kehittämistyöryhmä esittää, 
että opetuksen sisältöä tulisi 
keventää, ja opiskelua pitäi-
si suunnata nykyistä enem-
män prosessien opiskeluun 
ja taidolliseen osaamiseen. 

Lybeckillä itsellään on la-
kimiehen koulutus, ja jotain 
yhtäläisyyttä hän näki oman 
lakimieskoulutuksensa ja 
lukion opetuksessa. 

–Emmehän me opiske-
le siellä lakeja ulkoa, vaan 
opimme etsimään tiedot ja 
soveltamaan niitä. 

Vanha sanonta opiske-
lemme elämä varten ei suin-
kaan ole vanhentunut, Ly-
beck painotti. 

–Sivistys on arvo itses-
sään! 

Eroja entiseen on
Onneksi on suuria eroja en-
tiseen lukioon. 

–      Enää eivät russakat ja 
luteet juoksee pitkin seiniä ja 
säikyttele oppilaita ja opet-
tajia. Eikä rehtorin tarvitse 
tehdä henkilökohtaisia vek-
seleitä maksaakseen opet-
tajien palkat, rehtori Eeva 
Harju lausahti tyytyväisenä. 
Toki yhtäläisyyksiäkin on:

–Oppilaat saavat pait-
si vankan yleissivistyksen, 
myös ymmärryksen ponnis-
telujen ja tulosten välisestä 
yhteydestä, sekä rutkasti 
mukavia muistoja arjen 
aherruksesta. 

Esko Leipälä

Tämä taivas, tämä maa, sillä’ arvoa on pysyvää, laulettiin kaikki yhdessä kuin kansallislaulua. Eturivissä keskel-
lä rehtori Eeva Harju, ja hänestä oikealle kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, maaherra 
Eino Siuruainen ja lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen.

Pudasjärven lukion oppi-
laat yllättyivät kerta kaikkiaan 
ja heräsivät hämmästellen 
kuulemaansa. Kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Eero Oinas-Panuman sanoja 
kuunneltiin hieman epäus-
koisena, mutta uskottava-
han se oli.  -Pudasjärven 
kaupunki haluaa omalta 
osaltaan tukea ja kannustaa 
nyt tänä juhlavuonna kir-
joittavia ylioppilaita. Kau-
punki on päättänyt myöntää 
370 euron stipendin kaikille 
uusille Pudasjärven ylioppi-

Pudasjärven lukion ensimmäisistä ylioppilaista saapui 
50-vuotisjuhlaan seitsemän oppilasta.

Koulun opettajia 
ennen ja nyt.
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Lokakuun alussa Etsivässä 
nuorisotyössä aloitti Petra 
Lasasen työparina Pudas-
järveläinen Kirsi Särkelä. 
Työparinsa tavoin Kirsi on 
koulutukseltaan myös so-
sionomi (AMK) ja on aikai-
semminkin työskennellyt 
lasten ja nuorten parissa. Et-
sivät ovat Pudasjärveläisten 
16-29- vuotiaiden nuorten ja 
heidän lähipiirinsä tukena ja 
apuna löytämään nuorelle 
oma polku elämässä. Etsi-
vien kautta nuori voi saa-
da ohjausta tarvitsemiensa 

Etsivään nuorisotyöhön vahvistusta

Etsivät nuorisotyöntekijät Petra Lasanen ja Kirsi Sär-
kelä. Kuva: Sointu Veivo.

palveluiden piiriin, löytää 
harjoittelu paikan tai saada 
eväitä oman alansa löytämi-
seen sekä oppilaitokseen ha-
kemiseen. Etsiviin voi ottaa 
yhteyttä asiassa kuin asiassa 
ja he ohjaavat nuorta eteen-
päin. 

Vuoden vaihteessa astuu 
voimaan uusi nuorisolaki, 
joka painottaa julkisen sek-
torin palvelujärjestelmässä 
varhaisemman tuen toteut-
tamista. Nuorisolaki tarjoaa 
uusia keinoja edistää näitä 
tavoitteita kahdella muu-

toksella, joissa säädetään 
paikallisten viranomaisten 
monialaisesta yhteistyöstä 
sekä Etsivästä nuorisotyöstä 
ja siihen liittyvästä tietojen 
luovuttamismahdollisuu-
desta. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että pyritään 
parantamaan nuorten mah-
dollisuuksia saada tarvitse-
mansa julkiset palvelut ja 
tarjotaan varhaisempaa tu-
kea nuorten elämänkulkuun 
sekä koulutukseen ja työelä-
mään pääsemiseen. 

Etsivien yhteystiedot löy-

tyvät Pudasjärven kaupun-
gin sivuilta, lisäksi etsivät 
ovat nuorten tavoitettavissa 
virtuaalisesti Facebookissa 
ja Irc-galleriassa. Fyysisesti 
etsivät ovat tavoitettavissa 
edelleen Karhupajalla mutta 
Etsivät ovat liikkuvalla kan-
nalla ja tapaamisia nuorten 
kanssa voidaan sopia esi-
merkiksi huoltoasemilla.  

Etsivät nuorisotyöntekijät 
Petra Lasanen ja 
Kirsi Särkelä

Koululaisille Rauhanjulistekilpailu

Hirvaskosken koululta sarjavoittajan Matti Ojalan työtä pitää esillä Kari Koivukan-
gas, Arttu Leppänen oli Kurenalan koulun kisan voittaja ja Lakarin koulun voittajan 
Aleksi Illikaisen työtä kannattelee Linda Nevakivi.

Lions Clubs International 
on maailman suurin pal-
veluklubijärjestö, joka on 
järjestänyt vuosittain koko 
maailmaa koskevan Rau-
hanjulistekilpailun. Kilpai-
lutöiden odotettiin ilmaise-
van tekijänsä näkemyksen 
rauhasta. Kilpailuun osallis-
tui jälleen tänä vuonna Pu-
dasjärven naisklubi Hilimat. 
Kilpailussa oli kolme sarjaa: 
Kurenalan koulu, Lakarin 
koulu ja sivukylien koulut 
yhdessä

Kunkin sarjan kolme voit-
tajatyötä lähetetään piiriku-
vernöörille Lionien L-piirin 
kilpailuun. Piirin voittajatyö 
etenee valtakunnalliseen 
kilpailuun, ja valtakunnal-
lisen kilpailun voittajatyö 
lähetetään kansainvälisen 
kilpailuun. Paikallistasolla 
parhaiten menestyneet ku-
vataiteilijat palkitaan kirja-
kaupan lahjakortein 50 eu-
roa, 30 e ja 20 e.

Pudasjärven kilpailun 
tuomareina olivat Kurenalan 
koulun opettajat Sinikka 
Leppänen ja Veli-Matti Salo 
sekä Hilimojen viime kau-
den presidentti Aila Helve. 
Tuomarit arvioivat kilpai-
lutöiden omaperäisyyttä, 
taiteellisuutta ja näkemystä 
rauhan aiheen toteutumi-
sessa.

Tulokset:
Kurenalan koululla voittaja-
työ oli Arttu Leppäsellä. Tai-
deteos on poikkeuksellisen 
laadukas ja väriopillisesti ja 
sommittelultaan erinomai-
nen. Palkinnon saivat lisäksi 
Linda Nevakivi ja Kari Koi-
vukangas

Lakarin koulu
Aleksi Illikasen voittajatyö 
on monipuolinen ja oma-
peräinen. Rauhansymboli 
ja –salko on hyvin kuvat-
tu. Palkinnon saivat myös 

Henri Savela ja Sara-Liina 
Tolonen

Sivukylien koulut
Hirvaskosken koululta 
Matti Ojalan työssä on 
hyvä idea. Se on erilainen, 
hieno sommitelmaltaan 
kokonaisuus toimii, työssä 
näkyy rauhallinen tunnel-
ma ja on vahva symboliik-
ka. Palkituiksi tulivat myös 
Tytti Sarajärvi Sarakylän 
koulu ja Olli Jylhänlehto 
Sarakylän koulu. 

Hilimat järjestää rauhan-
julistekilpailun joka syksy 
viidesluokkalaisille. Töistä 
tulee näyttely Osuuspan-
kin tiloihin. Aikaisempien 
vuosien voittajien julistei-
ta voi katsoa web-sivulla 
www.lionsclubs.org

Virpi Eskola
Hilimojen presidentti 
2010-2011

Mirja kertoo ajatuksen tili-
toimistoyrittäjäksi ryhtymi-
sestä syntyneen vähitellen. 
Kiinnostus alaa kohtaan 
syveni yhdistystoimintaan 
osallistumisen myötä.

-Olen toiminut useita 
vuosia eri yhdistysten luot-
tamustehtävissä. Jostakin 
syystä taloudenhoitoon ja 
kirjanpitoon liittyvät tehtä-
vät ovat kasautuneet usein 
juuri minulle. Vähitellen 
olen alkanut kiinnostua niis-
tä entistä enemmän, toteaa 
Mirja.

Luottamustehtävien li-
sääntyessä Mirja päätti kou-
luttautua talousalalle. Hän 
aloitti liiketalouden opinnot 
Oulun seudun ammattikor-
keakoulussa syksyllä 2007. 
Suuntautuminen taloushal-
lintoon ja laskentatoimeen 
oli hänelle itsestään selvä 
valinta.

-Vaikka Rimminkangas 
on mukava työpaikka, ajat-
telin, etten menetä mitään, 
vaikka kokeilen välillä jotain 
uutta. Sen sijaan tuntui, että 
jos en lähde opiskelemaan, 

Mirja Viljamaa perusti tilitoimistoyrityksen

Luottamustehtävistä kipinä yrittäjäksi
Mirja Viljamaa palasi kotiseudulleen, Pudasjärven Jongulle, 
kahdeksan vuotta sitten. Matemaattisten aineiden opettajal-
le työpaikka löytyi Rimmenkankaan koulusta. Nyt Mirja on 
virkavapaalla opettajan työstä ja suuntaa katseensa uusiin 

haasteisiin. Syyskuussa perustettu yritys Tilipalvelu Mirja Vil-
jamaa pitää hänet kiireisenä ja edelleen numeroiden parissa.

se voi harmittaa myöhem-
min. Nyt ollaan sitten tässä 
vaiheessa. Ehkä olen jäänyt 
koukkuun tähän kokeiluun, 
naurahtaa Mirja.

Palkittu opinnäytetyö yh-
distystoiminnasta

Yhdistystoiminta on Mir-
jalle tärkeää, ja talousalan 
opintojen lopputyössään 
hän perehtyikin juuri yhdis-
tysten talousasioihin. Työ 
palkittiin valtakunnaallises-
sa ammattikorkeakoulujen 
opinnäytetyökilpailussa. 

Mirja rohkaisee yhdis-
tyksiä jättämään taloushal-
linnon tehtävät ammattilai-
sen hoidettavaksi. Pienissä 
yhdistyksissä toimihenki-
löiden löytyminen voi olla 
haastavaa. Kun tilitoimis-
toyritys hoitaa kirjanpidon, 

palkkahallinnon ja verotus-
asiat, saa yhdistys keskittyä 
täysipainoisesti varsinaisen 
toimintansa organisointiin. 

-Monesti ajatellaan, että 
yhdistyksellä ei ole varaa 
maksaa taloushallinnon pal-
veluista. Kuitenkin virheel-
lisesti hoidettu taloushal-
linto voi tulla yhdistykselle 
yllättävän kalliiksi, Viljamaa 
toteaa.

Yksilöllistä palvelua 
ammattitaidolla

Tilipalvelu Mirja Vilja-
maa on vajaa kolme kuu-
kautta vanha yhden hengen 
yritys. Yritys tarjoaa perin-
teisiä tilitoimistopalveluja 
yrityksille ja yhdistyksille. 
Toiminta on lähtenyt käyn-

tiin hyvin. Asiakkaita on jo 
nyt mukavasti, mutta jouk-
koon mahtuu vielä lisää. 

-Räätälöimme asiakkaan 
kanssa yhdessä hänelle sopi-
van palvelupaketin. Yleen-
sä siihen kuuluvat ainakin 
kirjanpito, tilinpäätös ja ve-
roilmoitus, mutta myös las-
kutuspalvelua ja palkkahal-
linnon palveluja kysytään. 
Neuvontaa tarvitaan muun 
muassa verotusasioissa sekä 
palkkatukihakemusten ja 
-tilitysten laatimisessa, Mir-
ja kertoo.

Mirja kehottaa yrityk-
siä ja yhdistyksiä ottamaan 
häneen rohkeasti yhteyttä. 
Tilipalvelu Mirja Viljamaan 
kotisivuilta löytyvät yhte-
ystiedot sekä linkki, jonka 
kautta voi lähettää vaikkapa 

tarjouspyynnön tai kysyä 
lisää yrityksen palveluista. 
Tilitoimistoaan Mirja pitää 
kotonaan Jongulla.

-Hyvät nettiyhteydet 
mahdollistavat onneksi yrit-

tämisen myös laitakaupun-
gilla, iloitsee Mirja ja kertoo 
käyvänsä mielellään myös 
itse asiakkaita tapaamassa.

Heimo Turunen

Mirja Viljamaa rohkaisee yhdistyksiä jättämään talous-
hallinnon tehtävät ammattilaisen hoidettavaksi.
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Kysymykseen ei osattu vielä 
vastata täysin tyhjentävästi, 
koska jätehuollon kilpailu-
tus on meneillään. Uuteen 
kaupungin järjestämään jät-
teenkuljetuskäytäntöön siir-
rytään ensi vuoden alusta. 
Tosin siirtymäaikaa on aluk-
si viisi kuukautta. 

Vastausta ei osattu tar-
kalleen antaa. Se selviää, 
kunhan asioista päätetään 
kunnan päätöksenteko-eli-
missä seuraavan kerran. Sil-
loin päätetään uusi yrittäjä, 
keräyskerrat, niiden hinta 
sekä mitä mahdollisia lisiä 
keräykseen tulee perusmak-
sun päälle. 

Hinta olikin toiseksi kiin-
nostavin aihe yleisön kysy-
myksissä. Siihenkään ei saa-
tu suoraa vastausta, koska 
asiasta ei vielä ole päätetty. 

Kuopiolaisen Jätekukko 
oy:n tekninen johtaja Pekka 
Björk on ollut selvittämässä 
ja kehittämässä jätteenhuol-
lon kilpailuttamista yhdessä 
Pudasjärven kaupungin tek-
nisen toimen kanssa. Björk 
kertoi kehittäneensä Kuo-
piossa ja ympäristökunnis-
sa vastaavaa menetelmää. 
Jätehuoltoesitys on tulossa. 
Aluksi pelataan urakoitsijan 
nykyisillä taksoilla ja ensi 
vuonna kesäkuun alusta tai 
jopa myöhemmin tulee kil-
pailutuksen jälkeen sovitta-
vat taksat., Björk arvioi, että 
jätteen kuljetustaksat eivät 
nouse nykyisestään. 

-Tavoitteena on, että ne 
alentuvat, hän totesi. 

Muita mieliä painavia asi-
oita yleisöllä oli järjestelyn 
suurentuessa sen toimivuus 
ja joustavuus. Voiko tule-
vaisuudessa esim. soittaa ja 
sopia tyhjennyksen siirrosta, 
eteen tai taaksepäin viikolla 
tai kahdella? Tällainen käy-
täntö on nyt ollut mahdol-
lista. 

Kaupungin puolesta va-
kuutettiin, että homma tulee 
pelaamaan hyvin joka tapa-

Pudasjärveläiset olivat sopivalla joukolla kokoontuneet 
9.11 Pohjantähteen kuulemaan ja keskustelemaan avoi-
mesti tulevan jätehuoltouudistuksen mukanaan tuomista 
muutoksista. Kaupungin luottamus- ja virkamiesjohto oli-
vat hyvin edustettuina paikalla ja kysymyksiä sateli kiitet-
tävästi. 

Esitän koottuna viestinä paikalla olleille sekä muil-
le kaupunkilaisille lyhyesti seuraavaa: Jätelaki velvoittaa 
kunnat järjestämään jätteiden kuljetus- ja käsittelypal-
velut ja niiden käyttäjiksi on kaikkien liityttävä. Ensisijai-
nen järjestämistapa on niin sanottu kunnan järjestämä 
jätteenkuljetus. Toissijaisesti voidaan ottaa käyttöön ns. 
sopimusperusteinen jätteenkuljetus, mikäli jätteen haltija 
ja kuljetusyritys sopivat kuljetuksen järjestämisestä. Sopi-
musperusteiseen ei kaupunki voi määrätä, puhumattakaan 
pakottaa ketään, vaan siihen on kaikkien liityttävä. Näin 
ei kuitenkaan läheskään kaikkien osalta ole tapahtunut, 
jotenka sopimuksenmukaisen kuljetuksen järjestämisen 
edellytykset eivät täyty.

Asian korjaamiseksi on siirryttävä kunnan järjestämään 
jätteenkuljetukseen, johonka kaikkien on tavalla tai toi-
sella liityttävä, kaupungin tekemien liittymistapavaihtoeh-
doista valiten. Siis luottamushenkilöt ovat olleet, arvoste-
lusta huolimatta, oikealla tiellä. Jätehuollon järjestämisen 
pelisäännöt ja palvelutasot kaupungin tulee päättää ja sa-
mat säännöt ovat sitovia, olipa kuljetusjärjestelmä mikä 
hyvänsä.

Tilaisuuden ensisijainen tarkoitus oli kuulla kaupunki-
laisten mielipiteitä, koskien uudistettavia jätehuoltomää-
räyksiä, joilla tarkennetaan pelisääntöjä, kuinka tiheästi /
harvakseltaan jätteidenkuljetuspalveluita kaupunkilaisilla 
on mahdollisuus saada. Haja-asutusalueen keräyspaikko-
jen sijoittamisesta niille kiinteistöille, jotka eivät syystä tai 
toisesta sovellu kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin jne. 
Minulle henkilökohtaisesti jäi vähän kyseenalainen maku 
pörssiyhtiön edustajan puheenvuorosta, joka sisällöltään 
ei mitenkään liittynyt tilaisuuden kutsuun. Haluan kuiten-
kin korostaa, että heidänkin kanssa olen ollut solmimassa 
miljoonien eurojen urakkasopimuksia ja työt sujuvat mal-
likkaasti.

Ei syytä huoleen. Pudasjärven kaupungin tekninen toi-
mi valmistelee uutta jätehuoltomääräysesitystä ja valmis-
telutyössä huomioidaan kaupunkilaisten näkemykset. Asia 
etenee lähiaikoina luottamushenkilökäsittelyyn ja päätös-
ten jälkeen käydään porukalla käytännön toimiin. 

Kuljetukset suoritetaan nykyisten urakoitsijoiden 
kanssa voimassaolevilla hinnoilla ensi vuoden toukokuun 
loppuun saakka edellyttäen, että kaupunki vahvistaa niihin 
perustuvan ehdotuksen jätemaksu taksaksi. Urakoitsijoi-
den asiakasrekisterit siirtyvät kaupungin tietokantaan ja 
laskutus teh    dään yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. 
Kuljetuksessa mukanaolevien ei tarvitse tehdä mitään 
muutoksia, jos toiminta on jätehuoltomääräysten mukais-
ta. Määräyksistä tullaan lähettämään ajallaan kaikille tiivis-
tetty asukasversio.

Viimeistään ensi vuodenvaihteen jälkeen on pantava 
hihat heilumaan, kaikkien on liityttävä palveluiden piiriin, 
vuotuiset jäteastiatyhjennykset on saatava summattua 
oikein, laadittava tarjouspyyntöasiakirjat kilpailuttamista 
varten jne. Unohtamatta toiminnan kehittämistyötä pai-
kallisten urakoitsijoiden kanssa, joilla on kuitenkin paras 
tuntemus toimintakenttään ja siten mahdollisuudet pär-
jätä kilpailussa.

Hintatietojen vertailuun eri kuntien välillä en tässä yh-
teydessä lähde. Jätehuoltomääräysten sisällöllä on hyvin 
suuri merkitys toiminnan tehokkuuteen ja taloudellisuu-
teen ja siksi niistä päätettäessä pitää tämä asia olla kirk-
kaana mielessä. 

Kun sain jätehuoltoasioiden kehittämisen yhteydessä 
kutsun saapua jätehuoltoasiantuntijana Pudasjärvelle, tu-
tustuin luonnollisesti kaupunkinne jätehuoltomääräyksiin 
ennen tänne tuloa. Kevyt tarkkaavainen kiertoajelu kes-
kustassa kiinnitti huomioni eri suuntiin kallellaan oleviin 
vanhoihin jätesäkkitelineisiin, joita ei kaupungissanne 
pitänyt määräysten mukaan olla käytössä laisinkaan. No 
tämän asian kanssa ei enää kenenkään kannata hötkyillä, 
laitetaan homma keskitetysti kaupunkivetoisesti yhteis-
hankintana kuntoon.

Loppuyhteenvetona toivon, että asiassa kaupunkilaiset 
puhaltaisivat samaan suuntaan, josta seuraa nykyisille pal-
veluiden käyttäjille selvää kustannussäästöä sekä uusille 
että vanhoille asiakkaille edullisilla palvelumaksuilla tuo-
tettuja jätehuoltopalveluita.

Pekka Björk yli 30 vuoden 
kokemuksella jätehuoltopalveluiden 

tilaajana sekä tuottajana

Ajatuksia jätteenkuljetus- 
yleisötilaisuuden jälkeen

uksessa jos ja kun kilpailu-
tus onnistuu.

Nykyisestä kompostoin-
nin ja kierrätyksen vaiku-
tuksesta myös kyseltiin. 
Nämä ovat vaikuttaneet 
tyhjennyskertojen määrään, 
toisilla jopa merkittävästi 
vähentäneet. Miten tämä 
asia kehittyy tulevan uudis-
tuksen myötä? Vastauksis-
sa kuultiin sekä lasin- että 
muovinkeräyksen loppuvan 
piakkoin, joten nämä lisää-
vät sekajätteen määrää, joka 
taas vaikuttanee keräysker-
toihin. Kierrätystä ja kom-
postointia kehotettiin jatka-
maan entiseen malliin.
Pitääkö pudasjärvisen 
mökin omistajan maksaa 

kaksi maksua?
Seuraava kysymys liittyi 
jo olemassa olevaan ongel-
maan, kesämökkiläisten 
jätehuoltoon. Pitääkö paik-
kakuntalaisten mökinomis-
tajien maksaa kaksi jätemak-
sua? Vastauksessa mainittiin 
jätelain mukaan maksun ole-
van kiinteistökohtainen eli 
vakinaisesta asunnosta me-
nee perusmaksu ja mökistä 
lisämaksu. Kunta/kaupunki 
voi päättää kuitenkin oman 
kuntakohtaisen käytännön, 
jossa lisämaksusta voidaan 
luopua. Sivukylille voidaan 
perustaa myös yhteinen ns. 
kimppakontti, jonka kus-
tannuksista vastaavat joko 
mökkiläiset yhdessä tai ky-

läläiset/kylätoimikunnat.
Jätealan yrittäjiä edusti 

kokkolalainen L&T:n yhte-
yspäällikkö Kauko Kivileh-
to. Hän oli sitä mieltä, että 
jätehuoltoon tulee lisäku-
luja, kun jätteenkuljetus on 
järjestetty kaupungin työnä. 
Hän kritisoi sitä, että tiedo-
tustilaisuus järjestettiin vas-
ta sitten, kun kaupunki on jo 
tehnyt päätöksen asiasta. 

Kaupungin edustajien 
suunnasta huokui vahva 
luottamus jätehuollon kil-
pailuttamisen oikeamieli-
syydestä. Tekninen johta-
ja Oiva Rantala vakuutti, 
että päätöksiä tehdessä on 
luotettu valmistelijoiden 
lausuntoihin ja heillä on 
vankka näkemys palvelun 
toimivuudesta. 

Kokouksen avaus- ja 
päätöspuheen pitänyt kun-
nanhallituksen puheenjoh-
taja Vesa Riekki uskoi että 
jätehuollon kehittämisellä ja 
uudelleen järjestelyillä tul-
laan saamaan Pudasjärvellä 
sijaitsevat kiinteistöt jäte-
huollon piiriin ja sitä kautta 
jätteen kuljetus ja käsittely 
tulee tehostumaan. Tätä 
kautta asiakkaan/kuntalai-
sen jätehuollon maksut tu-
lee laskemaan ja veroeuroja 
ei tulla tarvitsemaan tämän 
palvelun hoitamiseen. Se on 
varmasti meidän kaikkien 
yhteinen tavoite. Lähiaikoi-
na kaupungin päätettäviksi 
tulevilla jätehuoltomäärä-
yksillä on suuri merkitys 
siihen miten tämä muutos 
kaikkinensa vaikuttaa kun-
talaista koskettaviin kustan-
nuksiin. Muutoksesta huo-
limatta Riekki myös uskoo 
nykyisellä yrittäjällä olevan 
hyvä mahdollisuus jatkaa 
toimintaa myös kilpailutta-
misen jälkeen.

Matti Puolakanaho

- siinäpä kysymys -

Tyhjennetäänkö jätesäiliö 
viikoittain vai kerran kesässä?

Jutun otsikko tyhjennetäänkö jätesäiliö 
viikoittain vai kerran kesässä oli ky-
sytyin aihe viime viikon tiistaina 9.11 

Pudasjärven kaupungin järjestämässä 
jätehuollon yleisötilaisuudessa. 

Pudasjärveläisen jätteen kuljetusyrityksen Karilassi 
Oy:n perustaja Lauri Kariniemi vaihtamassa vielä aja-
tuksia jätealan yrittäjiä tilaisuudessa edustaneen Kau-
ko Kivilehdon kanssa. 

Vesa Riekki ja Pekka Björk esittelivät Pudas-
järven kaupungin jätteenkuljetussuunnitelmia.
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Taivalkoskelainen Kairara-
kennus Oy aloitti hallin ra-
kentamistyöt työurakkana 
syyskuun puolivälissä, ko-
neiden asennustöitä aloite-
taan tekemään helmikuussa 
ja uudet tuotantotilat ovat 
valmiina kokonaan huhti-
kuun loppuun mennessä, 
kertoi Kontiotuote Oy:n tuo-
tantopäällikkö Eero Lauhi-
kari. 

-Rakennustöiden nopeut-
tamiseksi halliin tehdään 
katto ja seinät elementteinä. 
Seinäelementit ovat tulleet 
konsernin, johon Kontiotuo-
te kuuluu, omistamalta Lapli 
taloilta Torniosta ja kattoele-
mentit tehdään itse Pudas-
järvellä. Investoinnin kus-
tannusarvio koneiden ja 
laitteiden kanssa on 5,2 mil-
joo-naa euroa.

-Uuteen halliin tulee hir-
sihöyläämö ja hirsien sal-
voslinja, jossa uudet koneet 
ja laitteet mahdollistavat 
jopa 300 millimetriä paksun 

Kontiolla meneillään mittava laajennushanke

hirren työstämisen. Käy-
tännössä tuotannossa tulee 
olemaan 275 mm hirttä, joka 
täyttää hyvin uudet ener-
giahirsimääräykset. Hirsi-
linjassa on uutena robotti, 
joka hirsitalojen valmistuk-
sessa on ihan uutta tekniik-
kaa. Robotti mahdollistaa 
sen, että työstöt pystytään 
tekemään erittäin monipuo-
lisesti. Halliin tulevassa uu-
dessa hirsihöylässä terien 
asettamisessa asetteen teko 
on huomattavan pitkälle au-
tomatisoitu eli tehdään tieto-
koneella. Automaattilinjoilla 
tullaan tekemään kahta vuo-
roa, kussakin vuorossa työs-
kentelee kuusi henkeä. 

Huippuautomatiikkaa si-
sältävällä investoinnilla hae-
taan tuottavuuden paranta-
mista, Lauhikari selvittää.

Edellinen suuri         
laajennus kaksi   
vuotta sitten
Kontiotuotteen edellinen 
suuri, 7,5 miljoonaa euroa 
maksava investointi oli 
vuonna 2008, jolloin raken-
nettiin liimahirren liimateh-
das.  

-Nyt ei ole näköpiirissä 
muita investointeja. Toki 
ajatuksia, suunnitelmia ja 
tarpeita olisi toiminnan pa-

Kontiolla on menossa jälleen laajen-
nusinvestointi. Tehdasalueen eteläpää-
hän rakennetaan noin 4600 neliömetrin 
halli, jossa on lämmintä tuotantotilaa 
3100 neliömetriä ja loput 1500 neliötä 

ovat kylmää varastotilaa.

Kontion tehdasalueen eteläpäähän on 
nousemassa 3100 neliömetriä uutta tuo-
tantotilaa sekä 1500 nelimetrin varastoti-
lat. Huippuautomatiikkaa sisältävällä in-
vestoinnilla haetaan tuottavuuden 
parantamista.

Mittava rakennus kone- ja laiteasennuksineen valmistuu ensi vuoden huhtikuun lop-
puun mennessä.

rantamiselle ja laajentami-
selle. Tulevaisuus näyttää, 
miten ne toteutuvat, kertoo 
Lauhikari. 

Uutisena myös Kontio-
tuotteen toiminnasta tuotan-
topäällikkö Eero Lauhikari 

kertoo yhtiön aloittaneen 
viime keväänä keveiden 
pihapiiriin liittyvien grilli-
katoksien, kesäkeittiöiden, 
aittojen yms rakentamisen. 
Rakennuksista on tehty oma 
mallisto. Kotimaahan myy-

tävät tuotteet lähtivät hyvin 
kaupaksi, sillä 100 pihapiiri-
rakennusta on jo myyty.

Heimo Turunen, 
kuvat Arto Raappana

Pudasjärven seurakuntavaa-
leissa kävi äänestämässä 1563 
henkilöä ja äänestysprosentik-
si nousi 23,2, jossa oli prosen-
tin pudotus edellisiin vaalei-
hin. Nuorista 16-17 vuotiaista 
262 äänioikeutetusta kävi ää-
nestämässä 70, joka on 26,7 
prosenttia äänioikeutetuista. 
Se on huomattavasti korke-
ampi, kuin koko maan 17,1 
äänestysprosentti, jossa tosin 
oli huomattava 2,6 prosentin 
korotus. Kaikkiaan Pudas-
järvellä valittiin 23 valtuutet-
tua, joista liki puolet eli 11 on 

Valituiksi tulivat vertailulukujärjestyksessä:
Niskasaari Arvo  85  Krist. arvot 
Tihinen Tuulikki  79  Elävä kotisrk
Luokkanen Kerttu 51 Krist. arvot
Veivo Sointu (u)  77  Elävä kotisrk
Ikonen Eija  81 Kaik.
Kujala Tauno  45 Krist. arvot
Ahonen Esko 70 Elävä kotisrk
Illikainen Eero  45 Krist. arvot
Piri Jouni  61 Elävä kotisrk
Perttu Seija (u) 44 Krist. arvot
Särkelä Katja(u) 54 Elävä kotisrk
Haapakoski Tiina (u) 36 Kaik.
Jaakkola Anna-Maaria (u) 43 Krist.arvot
Puurunen Terttu 58 Pdjkokoomus
Lantto Marja  53 Elävä kotisrk
Nikula Veli (u) 41 Krist. arvot
Timonen Mika (u)  46 Elävä kotisrk
Jurmu Iivari  36 Krist. arvot
Pesälä Marja (u) 26 Kaik.
Pikkuaho Katriina (u) 34 Krist. arvot
Väisänen Tarja (u) 38 Elävä kotisrk
Ranua Elisa (u) 32 Krist. arvot
Loukusa Vuokko 30 Elävä kotisrk

Varalla (myös vertailulukujärjestyksessä):
Tuohimaa Jaana 19 Krist. arvot
Vainio Taina  27 Elävä kotisrk
Manninen Linnea 23 Kaik.
Niskasaari Juho 19 Krist. arvot
Ekdahl Aune  32 Pdjkokoomus
Kouva Saara  18 Elävä kotisrk
Mattila Juhani  19 Krist. arvot
Siivikko Anna Liisa 15 Elävä kotisrk
Hirvasniemi Raimo 18 Krist. arvot
Pohjanvesi Tapio 21 Kaik.
Kantoniemi Melina 7 Elävä kotisrk
Vengasaho Jouni 18 Krist. arvot
Hämäläinen Anna 16 Krist. arvot
Riekki Samuel 14 Krist. arvot
Salmela Pentti 19 Kaik.
Karppinen Taimi 13 Krist. arvot
Kokko Antero 17 Pdjkokoomus
Illikainen Pekka 13 Krist. arvot
Puhakka Suvi  12 Krist. arvot
Anttila Niina   14 Kaiki.
Heikkinen Leena 10 Krist. arvot
Juusola Kimmo 9 Krist. arvot
Hirvasniemi Mari 8 Krist. arvot
Marikainen Lauri 5 Kaik. 
Riekki Katriina  6 Krist. arvot

Tuulikki Tihinen 
kolmanneksi suu-
rin äänimäärä 79. 

Naisenemmistö vahvistuu 
uudessa kirkkovaltuustossa

Arvo Niskasaari seurakuntavaalien ääniharava:

uusia. Naisia on 15, eli heidän 
osuus on 62,5 prosenttia. Ikäko-
kemusta arvostettiin vaaleissa, 
sillä kaikki valtuutetut ovat yli 
30-vuotiaita ja yli puolet val-
tuutetuista on yli 50-vuotiaita. 
Ääniharavana oli nykyinen 
kirkkovaltuuston puheenjoh-
taja Arvo Niskasaari 85 äänel-
lä, toiseksi eniten sai ääniä Eija 
Ikonen 81 ja kolmanneksi eni-
ten Tuulikki Tihinen 79 ääntä. 
Uusista valtuutetuista suurim-
malla 77 äänellä tuli valituksi 
Sointu Veivo, joka oli samalla 
neljänneksi paras äänimäärä.

Arvo Niskasaari suu-
rin äänimäärä 85

Eija Ikonen ääniku-
ningatar toiseksi par-
haalla, eli 81 äänellä.

Sointu Veivo uusista valtuu-
tetuista suurin äänimäärä 77 
ja neljäs sija kaikista

Pudasjärvellä vieraili maanantaina 15.11 edus-
kunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, haa-
pavetinen kansanedustaja Antti Rantakangas. 
Hän tutustui Pudasjärven harvahankkeeseen, 
johon valtion puolelta on osoitettu viime aikoina 
suurta ymmärtämystä. Rantakangas kävi tutus-
tumassa myös maahanmuuttajien Vastaanotto-
keskukseen ja Nuorten työpajaan. 

Rantakangas kertoi, että ensi vuoden budjetis-
ta Pudasjärveä koskettavia asioita. 

-Budjettiin tullaan lisäämään metsäparan-
nusvaroja, jossa energiapuulle maksetaan tukea 
8 euroa kuutiolle, kuitenkin enintään 400 euroa 
hehtaarille. Metsähallituksen luotopalvelujen 
rahoitus turvataan, joka on Pudasjärvelle mat-
kailupitäjänä hyvin tärkeä. Petovahinkojen kor-
vaamiseen on varattu varoja 1,5 miljoonaa euroa 
ja lammastalouden pienteurastusmaksuja alen-
netaan. Postilain käsittelyssä varmistetaan, että 
postin jakamisessa ei tapahdu huonontumista 
harvaan asutuilla alueilla. 

Tietoverkon toimivuus, johon kuuluu laaja-
kaistapalvelut, pitää toimia myös syrjäseuduil-
la, vakuutti Rantakangas. Hän kertoi saaneensa 
tuoreen tiedon maahanmuuttoviraston ylijohtaja 
Jorma Vuoriolta, että Pudasjärvellä jatkuu vas-
taanottokeskuksen toiminta myös tulevaisuu-
dessa. (ht)

Eduskunnan hallintovaliokunnan 
puheenjohtaja Antti Rantakangas:

Laajakaistapalvelujen 
toimittava kaikkialla

Antti Rantakankaalle Pu-
dasjärven asiat ovat tuttu-
ja, sillä hän vieraillut usein 
paikkakunnalla. 
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Lukijan kynästä

Olen kuullut Pudasjärven Ratsastajista paljon hyvää: 
puitteet ovat laadukkaat, opettajat osaavat asiansa ja 
ennen kaikkea hevoset ovat hyvin koulutettuja. Lisäksi 
täällä järjestetään paljon kovan tason ratsastuskilpailuja. 
Perheeni luona kyläillessäni Pudasjärvellä ajattelinkin 
innokkaana, että täällä on päästävä ratsastamaan. Pet-
tymys oli suuri, kun ottaessani yhteyttä Oulun Seudun 
Ammattioppilaitokseen Pudasjärven yksikköön hevos-
talouden puolelle, minulle myytiin ”ei oota”. Ratsasta-
maan pääse vain, jos joku maanantaina tai keskiviikko-
na pyörivien pienryhmien ratsastajista on estynyt eikä 
yksityistunteja tähän vuodenaikaan järjestetä.

Minusta on suorastaan kummallista, että tämän ko-
koisessa kaupungissa, jossa sentään on alan oppilaitos, 
ei pääse ratsastamaan. Etenkin, kun oppilaitoksessa 
koulutetaan ratsastuksenohjaajia, voisi kuvitella että op-
pilaita tarvitaan tulevien ohjaajien harjoitellessa ammat-
tiin. Asiasta kummastuneena haastelin tuttavieni kanssa 
ja selvisikin, että pudasjärveläisiä ratsastaa viikoittain 
Oulussa. Siis ajetaan tunti suuntaansa, jotta päästään 
ratsastamaan, vaikka omassa kaupungissa on hyvä rat-
sastustalli!

On toki ymmärrettävää, jos kapasiteetti ei riitä laaja-
mittaiseen tuntitoimintaan ja pääosin toiminta suuntau-
tuu alan opiskelijoiden koulutukseen mutta käsittääkse-
ni puitteet Pudasjärven hevostalouden yksikössä ovat 
vallan hyvät. Onko näin, vai mistä johtuu, että Pudasjär-
vellä ei palvella ratsastajia?

No, onhan se hyvä, että tästäkin pitäjästä asiakkaat 
valuvat etelään ja kuljettavat rahansa muualle. Vai mi-
ten se oli…

Ritva Moilanen

Pudasjärvellä ei palvella ratsastajia

Valtatie 20 varrella, lähellä 
Pudasjärven rajaa Taivalkos-
ken Jurmun kylässä, toimii 
viime elokuussa avattu Par-
turi-Kampaamo Landella. 
Nimensä mukaisesti yritys 
on ”maalla”, mutta asiakkai-
ta käy oman 300 asukkaan 
kylän lisäksi laajalta alueelta 
Kurenalta, Taivalkoskelta 
ja myös Syötteen matkailu-
aluekin on sopivan matkan 
päässä. 

Yrittäjä Sirpa Väätäjä ker-
toi suunnitelleensa parturi-

Parturi-Kampaamo Landella
asiakkaita käy laajalta alueelta

Sirpan aviomies Olli Väätäjä on myös yrittäjä ja toimii hirsirakennusalalla. 
Pihapiirissä on kohoamassa näyttävä, hirsistä rakennettu rivitalon hirsike-
hikko, joka on tilattu Leville. 

kampaajan ammattia jo pit-
kään. Mahdollisuus uuden 
ammatin opiskeluun avau-
tui, kun häneltä loppuivat 
kirjakaupassa työt Taival-
koskella toimipisteen lak-
kautuksen jälkeen muutama 
vuosi sitten. Sirpa hakeutui 
kolmevuotiselle parturi-
kampaaja linjalle Kuusa-
moon ja valmistui sieltä am-
mattiin viime keväänä. 

Lisäpalveluina ovat kaik-
kien parturi-kampaamo 
töiden lisäksi kampaamo-
tarvikkeiden myynti ja uu-
tuutena ripsipidennykset. 

Kampaamotilat ovat 
kodin pihapiirissä, raken-
nusyrittäjä, aviomies Ollin 
entisöimässä entisessä he-
vostallissa. 

Arto Raappana

Parturi-Kampaaja Sirpa Väätäjä kouluttautui mieliammattiinsa ja aloitti yrittäjänä kolme kuukautta sitten kotikyläl-
lään Jurmussa. Parturi-Kampaamo Landella vahvistaa 300 asukkaan Jurmun kylän palvelutarjontaa.

Oletko käynyt karhunpesäs-
sä? Luonnossa ihmiset tör-
määvät sellaiseen harvoin, 
mutta nyt Syötteen luon-
tokeskuksessa voi kömpiä 
pehmoiseen ja kirputtomaan 
karhunpesään.  Luontokes-
kukselle avattiin Lasten ta-
pahtumapäivän yhteydessä 
karhunpesä, jonne vilkkaan 
koekäytön perusteella mah-
tuu useampi pieni tai yksi 
keskisuuri karhu kerrallaan.

Syötteen luontokeskuk-
sessa vietettiin marraskui-
seen tapaan lasten tapahtu-
mapäivää viime lauantaina 
13.11. Paikalle saapui lähes 
viisikymmentä lasta ja van-
hempaa. Tapahtumapäivän 
teemana oli monimuotoinen 
luonto, sillä tämä vuosi on 
myös YK:n monimuotoisuu-
den vuosi. Luonnon moni-
muotoisuudella tarkoitetaan 
maapallon eläin- ja kasvila-
jeja sekä vaihtelevia elinym-
päristöjä, joissa nämä lajit 
elävät. 

Lasten tapahtumapäivänä 
käytiin karhunpesässä

Päivän aikana oli ohjel-
maa sisällä ja ulkona. Mauri 
Myyrän luontopolulla tutus-
tuttiin luonnon monimuo-
toisuuteen. Neidonkorento 
johdatteli lapset lumipeit-
teiseen metsään ötökkäjah-
tiin etsimään ja löytämään 
ötököitä, kuten hämähäk-
kejä ja hyönteisiä. Talviseen 
teemaan sopivia tuikkulyh-
tyjä askarreltiin leppäker-
tun opastuksella kierrätys-
materiaaleista ja luonto eri 
vuodenaikoina maalattiin 
suuriksi taideteoksiksi vä-
rittämään luontokeskuksen 
kävijöiden kaamosaikaa. 

Lapsille tarkoitettu kar-
hunpesä odottaa utelijoita 
luontokeskuksen aulassa. 
Luontokeskus on avoinna 
vuoden loppuun asti tiis-
taista sunnuntaihin klo 10-
16. Tervetuloa!

Irja Leppänen, 
kuva: Jenna Nivakoski. Karhunpesäkokeilua voi harrastaa Syötteen luonto-

keskuksessa

Pudasjärven Riistanhoitoyh-
distys, Lions Club Hilimat 
ja Pudasjärven seurakun-
ta järjestävät sunnuntaina 
21.11 klo 12-14 Pudasjärven 
seurakuntakodilla hirvipei-
jaat henkilöille, joita ei ole 
kutsuttu metsästysseurojen 
ja hirviporukoiden peijais-
tapahtumiin. Sellaisia ovat 
muun muassa Kurenalla 
asuva vanhempi väestö ja 
eläkeläiset. Kaikki ovat kui-
tenkin tervetulleita, kertoo 
tapahtuman ideoinut Riis-
tanhoitoyhdistyksen toimin-
nanohjaaja Mikko Lehtola. 

Yleiset hirvipeijaat 
seurakuntatalossa

Hirvikeiton keittämisestä 
ja tarjoilusta vastaava leijo-
na-naisklubi Hilimat. 

-Otimme ilolla vastaan 
tällaisen palvelutehtävän, 
joka on meidän perusaja-
tuksemme mukainen. ”Me 
palvelemme” – kertoi tapah-
tuman järjestelyjen vastuu-
henkilönä toimiva Hilimo-
jen viime kauden presidentti 
Aila Helve. 

Tapahtumassa myydään 
myös arpoja, joissa palkin-
tona on – kuinkas muuten 
– hirvenlihaa. (ht)

Sesonkiin sopiva eväs valmistuu Hirvestä.

Yleensä hirvimetillä nuotiolla tauolla istuttaessa paistetaan makkaraa 
ja nautitaan ikiaikaisesta miehisestä tuleentuijottamisesta, iloisesta 
rupattelusta ja väkevästä vapaudentunteesta. Vaihtoehto sille mak-
karalle voisi olla uunikuivattu hirvenliha, josta voisi vuoleksia pikku 
siivuja suoraan suuhun taikka mikseipä leivän päällekin. Noille parille 
muulle jutulle ei kertalaikkiaan ole olemassa vaihtoehtoja.

Valmistetaan seuraavasti.
1. Leikkaa hyvää hirvenlihaa poikkisyin pari senttiä kanttiinsa ja 15 
senttiä pitkiä suikaleita.
2. Kierittele suikaleet mausteseoksessa joka voisi olla vaikkapa, 1 
osa suolaa, 2 osaa grillimaustetta, 1 osa currya, 1 osa chiliä. Mikseipä 
vähän valkosipulijauhettakin. Ihan oman maun mukaan.  Lihan voi 
toki marinoidakin vaikka soijakastikkeessa, mausteseoksen sijaan.
3. Kuivaa pirtinuunin jälkilämmössä, taikka kuivurissa n. 50 asteessa. 
Liha on valmista kun se katkeaa napsahtaen.

Viikon resepti.
Ensio Koivula

Maukas ja mukava retkieväs, niin 
hirvimetille kuin talven hiihtoretkillekin.
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Osasto kirjasi tavoitteekseen 
huolehtia jäsentensä laki-
sääteisistä korvausasioista, 
auttaa taloudellisen avun 
tarpeessa olevia sekä vaalia 
veljeshenkeä. Nämä tavoit-
teet ovat toki tärkeitä edel-
leen, vaikkakin avun ja hoi-
van tarpeet ovat lisääntyneet 
ja muuttuneet ja muuttuvat 
edelleen jäsenistön ikään-
tyessä, totesi puheessaan 
Pudasjärven sotainvalidien 
puheenjohtaja Antti Pesälä. 

-Osasto perusti yhdessä 
Pudasjärven kunnan kanssa 
asumispalvelusäätiön, joka 
rakennutti asuntoja Raja-
maantielle sotiemme vete-
raanien käyttöön. Asunnot 
valmistuivat vuonna1993 
todelliseen tarpeeseen ja 
ovat edelleen hyvin halut-
tuja. Sotainvalideista 90 pro-
senttia asuu edelleen kotona 
ja heistä 1/3 sivukylillä.

-Osaston tehtävä on tukea 
kotona asumista kotiin tuo-
tavin palveluin. Kuntoutus- 
sekä fysioterapiapalvelujen 
tarjoajina ovat toimineet 
paikalliset ammattilaiset. Pi-
simpään yhteistyötä osasto 

Sotainvalidien veljeshenkeä vaalittu 70-vuoden ajan
Sotainvalidien Veljesliiton Pudasjärven 
osaston 70-vuotisjuhlaa vietettiin lau-
antaina 13.11 seurakuntakodissa. Pu-
dasjärven osasto perustettiin samana 

syksynä, kuin valtakunnallinen järjestö 
oli aloittanut toimintansa talvisodan 

jälkeen. 

on harjoittanut 4H-yhdis-
tyksen kanssa, joka käynnis-
ti avustajapalvelutoiminnan 
Pudasjärvellä jo vuonna 
1998. Sen tarjoamiin tuki-
palveluihin kuuluvat mm. 
lumityöt, nurmikon leikkuu 
ja siivous.  

Neuvontapalvelulla tu-
etaan kotona selviytymistä. 
Eeva Vikström on toiminut 
neuvontapalvelun työnte-
kijänä vuodesta 2001 alka-
en. Hän neuvoo ja opastaa 
sotavammalain mukaisten 
etuuksien hakemisessa ja 
muiden asumiseen, terve-
ydenhoitoon ja toimeentu-
loon liittyvien palvelujen 
hankinnassa sekä toimii yh-
teistyössä toiminta-alueensa 
kuntien sosiaali- ja terveys-
palveluja tarjoavien tahojen, 
kertoi Antti Pesälä. 

Huolto valtiovallan 
vastuulla
Juhlapuheen piti sosiaali-
neuvos Juha Laikari Oulai-
sista. 

-Lainsäädäntö turvaa, 
että vaikeavammaiset so-

tainvalidit saavat peruspal-
velut valtion maksamana. 
Lievävammaiset eivät niitä 
saa. Tosin jonkin verran on 
tullut parannuksia. Ennen 
piti olla vähintään 30 pro-
sentin sotainvalidi, että sai 
määrättyjä palveluja ilmai-
seksi. Nyt prosenttia on las-
kettu 25:teen ja joissakin 20 
prosenttiin tapauskohtaises-
ti. 10-20 prosentin invalidit 
ovat kuitenkin vielä moni-
en palvelujen ulkopuolella. 

Ansiomerkkien ja muiden huomionosoitusten saajat yhteisessä kuvassa.

Sotainvalidien huollosta on 
ensisijainen vastuu valtio-
vallalla, totesi Juha Laikari.

Pudasjärven kansalais-
opiston puhallinorkesteri 
soitti kantaesityksenä en-
simmäisen kerran sotilas-
musiikkiin erikoistuneelta 
säveltäjältä ja kapellimestari 
Juha Pistolta Pudasjärven 
Puhallinorkesterin tilaa-
man ”Vapauden Vuoksi” 
laulun, joka on omistettu 
pudasjärveläisille sotiemme 

veteraaneille. Seurakunnan 
lapsikuoro ja kansalaisopis-
ton mieskuoro lauloivat 
kanttori Keijo Piiraisen joh-
dolla ja Piirainen esitti myös 
soolomusiikkia Reijo Kossin 
säestyksellä. 

Seppelpartion lähet-
ti Pudasjärven seurakun-
nan vs kirkkoherra Kim-
mo Helomaa ja kaupungin 
tervehdyksen esitti kau-
pungin valtuuston varapu-
heenjohtaja Sointu Veivo. 

Juhlassa palkittiin Sotainva-
lidien kultaisella ansiomer-
killä Taimi Karvonen, hopei-
sen ansiomerkin saivat Eeva 
Vikström, Paavo Pikkuaho, 
Kalle Tihinen ja Timo Kerä-
lä. Pienoislipulla muistettiin 
Keijo Piiraista ja se lahjoitet-
tiin myös kaupungin Palve-
lukeskukselle. 

Heimo Turunen
Kuvat Arto Raappana

Seurakuntasali täyttyi 
juhlavieraista.

Esillä sääntömääräiset asiat. 

Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
syyskokous

la 27.11 klo 18 Niemitalon Juustolassa 
Hetekyläntie 8 Pudasjärvi

Ennakkoilmoittautumiset ke 24.11. mennessä:
Aki Niemitalo puh. 040 820 2575,
aki@niemitalonjuustola.fi
Aune Ekdahl puh. 040 571 9237, 
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com
Heikki Parkkila puh. 0400 284 345, 
heikki.parkkila@pp.inet.fi

Pikkujoulu on heti syyskokouksen jälkeen, 
jossa palkitaan Pudasjärven Vuoden Yrittäjä. 

Musiikkia esittävät Markku Kemppainen ja Keijo Piirainen. 
Illan orkesterina on Renne&Aliset. 

Tervetuloa joukolla mukaan!         Hallitus

Pudasjärven Yrittäjät ry

Nopeasti ja luotet-
tavasti oma kehon 
koostumus mm. mm. 
lihas-, luu- ja rasvaku-
doksen määrän ja ja-
kautumisen kehossa.

Inbody-
mittaus

Ajanvaraus ja 
tarkemmat ohjeet 

Puikkarin 
palvelupiste 

puh. 040-826 6440

Pe. 19.11  
klo 13.00 – 15.00 

Ma 22.11 
klo 16.00 – 18.00
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Keskiviikkona 3.11. järjes-
tettyyn yhteistyötilaisuu-
teen oli kutsuttu Kansal-
lispuiston ja lähiseudun 
toimijoita määrittelemään 
luontomatkailun tavoiteti-
laa vuodelle 2015 sekä kehit-
tämislinjauksia tavoitetilan 
saavuttamiseksi. Tavoitteis-
ta toimenpiteisiin – työpa-
jan tarkoituksena oli tarjota 
osallistujille mahdollisuus 
vaikuttaa puiston kehittämi-
seen lähitulevaisuudessa.

Tilaisuuden aluksi Koil-
lismaan puistoalueen pääl-
likkö Matti Hovi valotti 
Metsähallituksen Luontopal-
velujen nykytilaa kertomal-

Tavoitteena matkailun hallittu ja kestävä kasvu

la mm. että luontopalvelut 
pysyy lähes samankaltaisina 
kuten tähänkin saakka, eikä 
irtisanomisiin kuulosta ole-
van aihetta näillä selkosilla. 
Mahdollisten leikkausten 
seurauksena luontokeskus-
ten aukioloaikoja joudutaan 
kuitenkin supistamaan sekä 
karsimaan esim. ryhmä-
opastuksia ja tapahtumien 
järjestämistä. 

Hotelli- ja ravintolayrittä-
jä Juha Kuukasjärvi toi esille 
näkemyksiä Syötteen alueen 
Matkailuyhdistyksen näkö-
kulmasta. 

-Viime talvena kokeiltua 
ja hyväksi havaittua julkista 

liikennettä pyritään jatka-
maan talvikaudella. Ydin-
alueen rakentamista jatke-
taan järkevästi, seuraava 
suunnitelmissa oleva isompi 
projekti olisi lämpökeskuk-
sen rakentaminen. Paikal-
listen yrittäjien yhteistyötä 
ja osaamista vahvistetaan 
tekemällä laatututkimuksia. 

Taivalkosken Matkailu-
yhdistyksestä Juha Schrode-
rus selosti naapurikuntam-
me matkailuasioista.

-Lumivarma-hanke, eli 
taattu lumen saanti hyppy-
rimäkiin ja lähiladuille tuo 
entisiä ja uusia koti- ja ulko-

maisia urheilijoita ja matkai-
lijoita, jopa jo lokakuun lop-
pupuolella, harjoittelemaan 
hyville paikoille.

Toinen tärkeä asia on Rei-
tistö -projekti, jolla tehdään 
uusia ja korjataan vanhoja 
matkailu-/patikointireitte-
jä. Taivalkosken matkailun 
kehittämisen tulevaisuus 
on Schoderuksen mielestä 
huskyt, kalastus, urheilu-
matkustus ja uusimpana 
Slow-travel, eli matkailija 
tulee vain olemaan ja rau-
hoittumaan.

Oulu yhteistyö      
merkityksellinen
Pudasjärven kaupungin ke-
hittämisjohtaja Mikko Käl-
käjä painotti Oulu-yhteis-
työn merkitystä sanomalla, 
että suurimpia haasteita on 
houkutella lentomatkailijat 
laskeutumaan Ouluun. 

-Meidän on tuotteistetta-
va juuri tänne sopivia pal-
veluja. Oulun kaupunki on 
budjetoinut Meri-Kaupunki-
Tunturi-hankkeeseen noin 
700 000 euroa vuonna 2011 
ja seuraavana vuonna noin 
miljoona euroa. Eli puhu-
taan isoista rahoista ja suu-
resta mahdollisuudesta.

Veikko Virkkunen, pro-
jektipäällikkö Syötteen Lu-
moa – hankkeesta, antoi 
selonteon edellisen luon-
tomatkailusuunnitelman 
toteutumisesta ja matkai-
lun nykytilasta. Hän kertoi 

toimintaohjelmasta ja arvioi 
sen toteutumista, sekä se-
losti yritystutkimuksen ja 
ensimmäisen työpajan tu-
loksia. 

-Yritystutkimukseen, joka 
toteutettiin kevään ja kesän 
aikana, osallistui 22 yritystä, 
jotka toimivat enemmän tai 
vähemmän kansallispuiston 
alueella. Nämä yritykset ovat 
majoitus-, ravitsemus- ja oh-
jelmapalvelualojen toimi-
joita. Heidän asiakkaistaan 
70 % ovat suomalaisia ja 30 
% ulkomaalaisia. Edelleen 
noista ulkomaisista matkai-
lijoista suurin ryhmä on 
hollantilaiset eli 52 %, sitten 
tulevat venäläiset 26, britit 
11 ja saksalaiset 11 prosen-
tin osuudella. Tutkimuksen 
mukaan yritykset harjoit-
tavat suojelualueilla moni-
puolisia matkailutoimintoja 
ympärivuotisesti ja pitävät 
kansallispuistoa merkittä-
vänä matkailua edistävänä 
vahvuutena. Kuitenkin yri-
tykset kaipaavat lisää tietoa 
alueen kulttuuriperinnöstä 
ja luontokohteista. Yritykset 
ovat pääsääntöisesti tyyty-
väisiä kansallispuiston pal-
velurakenteisiin.

Kansallispuisto      
tärkeä matkailulle
Työpajatyöskentelyssä et-
sittiin muutaman hengen 
ryhmissä tavoitetilan kes-
keistä sisältöä vuoteen 2015 
saakka ja löydettiinkin to-

tuudenmukaisia ja saavutet-
tavia asioita. Tärkeimpinä 
pidettiin alueen toimijoiden 
keskeisen yhteisen sävelen 
löytyminen, sekä matkailun 
hallittu ja kestävä kasvu. 
Lisäksi esille nousi kansain-
välisyys, paikallisuuden ja 
kulttuuriperinnön huomioi-
minen matkailussa. Yhdessä 
etsittiin toimenpiteitä, joilla 
ko. tavoitetila voidaan saa-
vuttaa. Nämä asiat kuuluvat 
kauden 2010-2015 toiminta-
ohjelmaan.

Luontomatkailuväki näki 
tarpeelliseksi alueopasvih-
kosen tekemisen, kansain-
välisyyden huomioiminen 
opasteissa sekä toiminnassa 
paikalliskulttuurin, -perin-
teen ja –historian tiedosta-
minen ja lisääminen. 

Työpajojen osallistujat 
havaitsivat merkittäviä ke-
hittämishaasteita sekä löy-
tämään ideoita ja ratkaisuja 
niiden ylittämiseksi. Yhteis-
työn ohella keskeisenä pi-
dettiin kansallispuiston ke-
hittämistä kokonaisuutena 
palvelemaan sekä Pudasjär-
ven että Taivalkosken mat-
kailullisia tarpeita.

Lopputuloksena syntynyt 
yhteenveto vaikutti olevan 
hyvä pohja tulevalle luon-
tomatkailun tavoitetilalle ja 
toimintaohjelmalle. 

Matti Puolakanaho 

Luontomatkailuväki Syötteellä:

Työpajatyöskentelyssä etsittiin muutaman hengen ryhmissä keskeistä sisältöä toi-
mintaohjelmaan vuoteen 2015 saakka

Syötteen kansallispuiston juhliessa kymmenen vuoden mit-
taista taivaltaan on tullut ajankohtaiseksi päivittää alueen 
luontomatkailusuunnitelma. Suunnitelman päivittämiseen 
liittyvään puiston tavoitetilan ja toimintaohjelman sisällön 

suunnitteluun tarvittiin Pudasjärven ja Taivalkosken matkai-
luväen yhteistä panosta.

Pärjänjoentie 626,
93280 Syöte

www.syotecaravan.fi

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

Perjantai 19.11.2010
klo 16-02 (keittiö 16-22)
- illalla Karaoke-karkelot

klo 21 alkaen.

Lauantaina 20.11.2010
klo 10-02 (keittiö 11-22)

- Fazer-Karkkibingo klo 18
- Karaoke illanvietto

klo 21 alkaen.

Sunnuntai 21.11.
klo 10-16 (keittiö klo 11-16)

- Tule herkuttelemaan
maanmainioilla Pizzoilla!

Tulossa La 27.11.
Joulupukkien SM-kisojen

iltabileet klo 21 alkaen.
Menosta vastaa

Lauantain Toivotut.
Illan juontaa Minna Kuukka

ja Kimmo Vehviläinen
Radio Novasta!

Tule mukaan
rentoon menoon

Pärjällä!

PärPärPärPärPärjänkiejänkiejänkiejänkiejänkievvvvvariariariariari
palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto hyväksyi 11.11. pide-
tyssä kokouksessa vuoden 
2011 tuloveroprosentiksi 
20,50, jossa on puolen pro-
sentin korotus nykyiseen 
veroprosenttiin. Kiinteis-
töveroprosentit säilytettiin 
ennallaan, mutta niissä on 
korottamisen varaa, etenkin 
loma-asuntojen kohdalla, ja 
sitä voidaan käyttää vaih-
toehtona tulevina vuosina 
mahdollisen tuloveropro-
sentin korottamiselle. 

Päätöksiä edelsi kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavit-
tilan ja talous- ja henkilös-
töpäällikkö Seija Turpeisen 
pitämät talouskatsaukset 

Kaupunki ensi vuoteen 20,5 tuloveroprosentilla
kuluneen vuoden taloudes-
ta. 

-Ei pahalta näytä. Vuosi-
kate oli kertynyt hyvin ja tu-
los näytti paremmalta kuin 
budjetissa oli arvioitu. Ta-
louden tasapainotusohjelma 
on toiminut, kuten on suun-
niteltu ja on ollut välttämä-
tön, totesi kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila. 

-Yhtenä kaupungin on-
gelmana on kaupungin 
omistamien rakennusten 
huono kunto. Tarkkaan pi-

tää miettiä, missä järjestyk-
sessä kiinteistöjä korjataan. 
Tulevaisuudessa on harkit-
tava jopa joidenkin kiinteis-
töjen purkamista. Sitä vaih-
toehtoa ei ole vielä otettu 
käyttöön.

Sivistyslautakuntaan jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi 
valittiin puheenjohtajaksi 
Pekka Määttä (Toivo Miet-
tinen), varapuheenjohtajaksi 
Jari Jussila, (Juhani Mattila) 
sekä jäseniksi Tiina Haapa-
koski (Niina Anttila), Päi-

Nousua puoli prosenttia:

Syntymäpäivää 11.11 valtuuston kokouspäivänä viettänyt Kaisa Nivala vaihtamassa ajatuksia kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan varajäseneksi valitun Mari Kälkäjän ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtajaksi valitun Jari 
Jussilan kanssa, joka selvitti kokouksen lopussa laajakaistan toimivuutta Pudasjärvellä. 

vi Vesteri (Päivi Salmela), 
Heikki Harju (Sari Ojala), 
Päivi Takkinen (Sari Honka-
nen-Rönkkö), Auri Haataja 
(Taisto Manninen), Marja 
Lantto (Elvi Räisänen), Jouni 
Seppälä (Soile Törmänen), 
Sakari Poijula (Virpi Iinatti) 
ja Mari Kälkäjä (Eero Hytti-
nen). 

Kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan varajäseneksi 
valittiin Mari Kälkäjä. Paik-
ka tuli avoimeksi, kun vara-Pekka Määttä Siurualta 

valittiin sivistyslautakun-
nan puheenjohtajaksi.

jäsenenä ollut Sointu Veivo 
valittiin edellisessä kokouk-
sessa varsinaiseksi jäseneksi 
ja puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallituksen jä-
sen Kari Tykkyläisen varajä-
seneksi valittiin Matti Kuu-
rola. Paikka tuli avoimeksi, 
kun tehtävässä aikaisemmin 
ollut Eila Puurunen valittiin 
edellisessä valtuuston koko-
uksessa tarkastuslautakun-
nan jäseneksi. 

Heimo Turunen
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Vaikka Suomi on erilaisten 
SM-kisojen luvattu maa, ei 
Joulupukkien SM-kisoja ole 
aiemmin järjestetty. MM-ki-
sat järjestetään samana päi-
vänä Sveitsin Samnaussa. 

-Joulupukkien SM-kisat 
tuovat kauden alkuun juuri 
sellaisen tapahtuman mitä 
tarvitsemmekin; väkeä on 
odotettavissa paljon jo pel-
kästään pikkujoulukauden 
takia ja onhan se komean 
näköistä, kun parhaimmil-
laan toistasataa joulupukkia 
temmeltää eturinteillä toi-
nen toistaan kummallisem-
pien rastien parissa, kertoo 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja, teollisuus-
neuvos Jorma Terentjeff. 

Joulupukkikisan idean 

Suomen Punaisen Ristin 
Pudasjärven osasto vietti 
60-vuotisjuhlaa perjantaina 
12.11. Juhlapuheen pitänyt 
maakuntajohtaja Pauli Har-
ju totesi, että perusturval-
lisuuden lisäämisen lisäksi 
Pudasjärven SPR tekee arvo-
kasta työtä nuorten hyväksi. 

-Hankkeenne ottavat 

Joulupukkien SM-kisa herättänyt laajaa kiinnostusta

Hiihtokeskus Iso-Syötteellä järjestetään lauantaina 27.11 
kaikkien aikojen ensimmäiset joulupukkien SM-kisat. Lajei-
na on muun muassa kauneimpien joululaulujen laulaminen, 

jossa yhtenä arvosteluperusteena käytetään desibelimittaria, 
suopunkitaisto sekä lankkusuksihiihto. Kilpailut käydään 

joukkuekisana nelihenkisin joukkuein. 
isä ja vastaava tuottaja Lau-
ri Salovaara Oulusta kertoi, 
että Joulupukkien SM-kisat 
juontaa radiopersoonat 
Kimmo Vehviläinen ja Min-
na Kuukka. Tapahtumassa 
esiintyvät Aki Louhela sekä 
bilebändi Lauantain Toivo-
tut. Salovaaralle on lupau-
tunut kisaan mukaan myös 
julkkispukkien joukkue. 

Joulupukkien SM-kisan 
on Suomen media ottanut 
hyvin vastaan ja tätä kautta 
Pudasjärvi ja Syöte ovat saa-
neet paljon julkisuutta. Val-
takunnallinen Radio Nova 
on pitänyt kisaa ja Syötettä 
jatkuvasti esillä ja myös te-
levisokameroita on luvassa 
paikalle. Saksasta on tulossa 
näillä näkymin kaksi eri tv-

Syötteellä pidetyssä joulupukkien SM-kisasta tiedotustilaisuudessa Paula Paukkeri, 
Lauri Salovaara, Pekka Kimpimäki ja Janne Määttä odottavat joulupukkien SM-ki-
sojen tuovan Syötteelle ja Pudasjärvelle runsaasti myönteistä julkisuutta. Tapahtu-
man odotetaan lisäksi kasvavan vuosi vuodelta.

ryhmää kuvaamaan joulu-
pukkien kisailua ja samalla 
myös Syötteen upeat maiset 
välittyvät miljoonille keski-
europpalaisille, kuvailee Sa-
lovaara.

-Paikkakuntalaisten toi-
votaan tulevan runsain jou-
koin katselijoiksi ja toivot-
tavasti useita pudasjärvisiä 
pukkijoukkueita on kisassa 
mukana.

Suomen parhaiden joulu-
pukkien tittelistä voi lähteä 
kisaamaan osoitteen www.
joulupukkiensm.fi kautta, 
josta löytyvät myös tarkem-
mat lajikuvaukset ja aika-
taulu. Kisat käydään yksi-
päiväisinä. 

Heimo Turunen

SPR:n Pudasjärven osasto 60 v:

Lasten ja nuorten 
ensiaputaidot lisääntyneet

Juhla pidettiin seurakuntakodilla. Etupenkissä istumassa hallituksen jäsen ja nuori-
sovastaava Sanna Kosamo, osaston puheenjohtaja Tarja Hemmilä, maakuntajoh-
taja Pauli Harju, nuorisojäsen Noora Kokko ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki

nuoret mukaan tekemään ja 
vaikuttamaan. Annatte heille 
tilaa itsensä toteuttamiseen 
ja tuntemiseen arvokkaiden 
elämän hallintaan liittyvien 
taitojen saattelemana. Vas-
taanottokeskustoiminnan 
myötä erilaisuus on astunut 
Pudasjärven kyläkuvaan. 
Haasteet mitä erilaisimmis-

ta taustoilta tulevien kotout-
tamiseen ovat moninaiset, 
mutta mielenkiintoiset. Kan-
natte tahtomattanne myös 
vastuun siitä, miten paikalli-
nen yhteisö avuntarvitsijaan 
jatkossa suhtautuu. Vallitse-
va maahanmuuttokeskuste-
lu ei helppoja aikoja lupaa, 
mutta inhimillisyyden arvo 

Punaisen Ristin ansiomerkillä muistettiin osaston pit-
käaikaisia tilintarkastajia Teuvo Koivua ja Matti Ranta-
laa. Merkkiä kiinnittämässä rintaan osaston monissa 
tehtävissä vastuuta kantanut Arvo Tolkkinen.

ei tässä paineessa murru. 
Punaisen Ristin Oulun 

piirin toiminnanjohtaja Pert-
ti Saarela antoi tervehdyk-
sessään ohjeita toimintaan. 

-Olkaa aktiivisia ja otta-
kaa ihmisiä mukaan toimin-
taan. Antakaa iloisuutenne 
näkyä. 

Rantala kertoi, että näl-
käpäivän keräys onnistui 
erittäin hyvin ja monia uu-
sia paikkakuntia saatiin mu-
kaan. Huolenaiheina toimin-
nassa on toimijoiden vähyys 
ja aktiivihenkilöiden ikään-
tyminen. Pudasjärvellä on 
kuitenkin saatu toimintaan 
mukaan nuoria, josta Ranta-
la antoi tunnustusta.

Osaston puheenjohtaja 
Tarja Hemmilä korosti myös 
nuorisotyön merkitystä. 
Täällä on kiinnitetty huomio 
myös lasten ja nuorten en-
siaputaitojen koulutukseen. 
Paljon on myös työsarkaa 

maahanmuuttajien parissa, 
totesi Hemmilä. Juhlan ava-
ussanat lausui seurakunta-
pastori Jaakko Sääskilahti ja 
musiikkia esitti laulaja Senja 

Lappalainen Markku Kemp-
paisen kitarasäestyksellä. 

Heimo Turunen
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Simon kunta liittyy Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspal-
veluiden yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2011 alkaen, jolloin 
sosiaali- ja terveyspalvelujen talous- ja henkilöstöhallin-
to sekä tietopalvelutoiminta siirtyvät myös Oulunkaa-
ren hoidettavaksi. Simon kunta oli esittänyt lisäksi, että 
Oulunkaari myisi kuntapalvelutoimiston palveluja myös 
kuntaan jääville toiminnoille. Yhtymähallitus hyväksyi 
3.11 kokouksessaan perussopimuksen mukaisesti Simon 
kunnan mukaantulon kuntapalvelutoimiston asiakkaaksi 
ensi vuoden alusta alkaen. Siirtymä toteutuu vaiheittain 
laaditun työsuunnitelman mukaisesti. Kuntapalvelutoi-
miston tarvitsema lisäresurssi kaksi palvelusihteeriä ja it-
asiantuntija rekrytoidaan sisäisenä hakuna.

Samalla hallitus hyväksyi 77 henkilön siirtymisen so-
siaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen henkilös-
töksi 1.1.2011 alkaen. Simon kunnalla on mahdollisuus 
täydentää liitettä 31.12.2010 saakka mahdollisten irtisa-
noutumisien tai yhteistoiminta-alueen kanssa yhteisesti 
sovittujen virkojen tai työsuhteisten tehtävien täyttämisen 
perusteella.

Hallitus hyväksyi myös Koulutusavain Oy:ltä sopi-
mukset psykologipalvelujen ja perheneuvo-lapalvelujen 
ostosta. 

Simon taloushallinto, 
palkanlaskenta ja ICT- 
toiminta Oulunkaarelle

Oulunkaaren hallitus hyväksyi 3.11 kokouksessaan liit-
tymisen KPK ICT Oy:n osakkaaksi. Oulunkaaren kunnat 
Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala ovat tehneet myönteisen 
päätöksen liittymisestään kansalliseen tietohallintoyhti-
öön, KPK ICT Oy:öön. Yhtiö on kunnallisten toimijoiden 
omistama ja sen tavoitteena on koordinoida ja kehittää 
kuntasektorin tietohallintoa.

Yhtiön toiminta organisoidaan verkostomaisesti, jol-
loin toiminta ei sijoitu fyysisesti mihinkään yksittäiseen 
paikkaan. Verkoston toiminta perustuu toimijoidensa 
vahvuuksiin ja erityisosaamisalueisiin. Toimijoiden eri-
koistuminen eri osa-alueisiin mahdollistaa syvällisen 
osaamisen kerryttämisen ja osaamiskeskittymien synnyt-
tämisen. Toisaalta yhtiön sisälle kertynyt paras osaami-
nen on kaikkien omistajiensa käytettävissä.

Keskeinen tavoite on parantaa tietoteknisten investoin-
tien vaikuttavuutta koordinoimalla tietohallinnon kehit-
tämistä kansallisessa mittakaavassa ja tuottamalla kunti-
en tietohallinnolle suunnitteluosaamista.  Oulunkaaren 
kuntien lisäksi yhtiöön liittymisestä on tehnyt jo noin 50 
kunnallista toimijaa. Mukana on mm. kuntia, kuntayhty-
miä ja sairaanhoitopiirejä. (ht)

Kunnille ICT- ja talous- ja 
henkilöstöhallinnolle pal-
velukeskus

Rakennus ja Saneeraus

Ylipahkala & määttä ky

Isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti.

Rakennetaanko talo vai tehdäänkö remontti?

     Vesaisentie 7 A  
      90900 Kiiminki

jani.ylipahkala@gmail.com www.rakennuspiste.com
0400 - 65 8877 / Pudasjärvi   
045 - 1274 606 / Oulu

la 4.12 klo 12-16 
Safaritalon edustalla.

Järjestää Syötteen alueen yrittäjät ja kyläyhdistys

puh. 040 582 0625
Varaa myyntipaikka 29.11 mennessä

Syötteen joulutori

Syötteen ensi lumen latu 
Luppovedeltä hiihtosta-
dionille otettiin käyttöön 
viime viikonvaihteenssa. 
Latua käyttivät ahkerasti 
muun muassa huoltajineen 
reilut 20 henkilöä käsit-
tävä Oulun Hiihtoseuran 
hopeasomparyhmä. Ryh-
mään kuuluu 8-16 -vuo-
tiaita nuoria, joista leirille 
osallistuneista nuorimmat 
olivat 10 ja vanhimmat oli 
17 vuotta täyttäneitä.

Syötteellä erinomaiset olosuhteet hiihtoleirille

-Leiri onnistui kaikin 
puolin hienosti ja majoitus 
Hotelli Syötekeskuksessa oli 
onnistunut valinta. Ruoka 
oli tosi maittavaa. Oheispal-
velut salivuoroineen, voite-
lutiloineen, kuntosaleineen 
ja luokka-huoneineen olivat 
tosi hyviä meidän tarpeisiin, 
kertoi ryhmän vetäjänä ja 
valmentajana toiminut Tuo-
mo Kiviniemi. 

-Latu oli ensilumen la-
duksi hopeasompaikäisille 

sopivan vaativa ja hyvänä 
uutisena jatkoa ajatellen oli 
tuleville talville suunnitel-
missa oleva säilölumen teko 
hiihtostadionille. Jatkossa 
leirien ajankohtakin on siten 
helpompi suunnitella, kun 
ajankohdasta on varmuus, 
eikä olla niin luonnon olo-
suhteiden armoilla. 

-Hiihtämässä käytiin per-
jantaina, lauantaina kahdes-
ti ja vielä sunnuntaina oltiin 
ahkerasti ladulla. Olosuh-
teet olivat erinomaiset. To-
sin sunnuntaiaamun lähes 
20 asteen pakkanen meinasi 
kesän jäljiltä vähän purasta.

-Tulevaisuudessakin  
tulemme leirejä pitämään 
Syötteellä, lupasi Kiviniemi. 

Teksti Heimo Turunen
Kuvat Tuomo Kiviniemi

Toissa viikon Pudasjär-
vi-lehdessä oli uutinen 
Syötteelle kaupungin 
hankkimista neljästä lu-
mitykistä, jotka otettiin 
käyttöön heti pakkasten 
tultua. Jutusta saattoi 
saada käsityksen, että 
kaupunki oli laittanut 
omaa rahaa yli 50 000 
euroa lumetustykkei-
hin ja tarvikkeisiin ja se 
on aiheuttanut keskus-
telua. Vs. tekninen joh-
taja Oiva Rantala toivoi 
mainittavan, että lumi-
tykit saatiin hankittua 
Luppovesi tekojärven 
tekemisestä säästyneillä 
varoilla, jossa on puolet 
EU- ja muuta yksityistä 
rahaa.

Lumitykkeihin 
EU-rahaa

Syötteen ensi lumen latua OHS:n hopeasompalaiset 
kiittelivät sopivan vaativaksi.

Oulun Hiihtoseuran hopeasompalaisryhmä huoltajineen järjesti onnistuneen ensilumen leirin Syötteellä.
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39,90

6,90

3,9019,50

3,90

2,95 9,95
690

10,-

FIST GEAR
HENGITYS-
SUOJAIMET
5 KPL

24,90

HONDAN 
AGGREGAATIT

8,90

24,90 39,50

sarja

JACGUARD
AUTON
ISTUIN-
SARJA 
6-OS.

setti

KONEKÄRKI-
SARJA
WORK PLUS
99-OS.

PAKKASNESTE
10 LITRAN 100%

astia

TYPEX
AUTON
ISTUIN-
SARJA 
9-OS.

sarja

PYÖRÄN
ETUKORI

MAALARIN 
SUOJAHAALARI

pkt
3,95

RAKENNUS-
LÄMMITIN
3 KW

59,50

OTSO 
PILKKIONGET

TISKIKAAPIN 
KUIVAUSRITILÄT
Suorat ja 
lautasritilät

alk.

ELECTRO GEAR
RAKENNUS-
LÄMMITIN
2 KW

2,2 KW       4,2 KW

690,- 1290,-
JÄÄLYHTY

kpl

TALI-
PALLOJA
50 KPL

sanko

BOCK MANN
TYÖASUT
Laaja valikoima

Ps. Myös 
hitsaus-
haalarit

HIIREN JA ROTAN 
MYRKYT
Laaja valikoima
esim.
342”
250 g

3,95
pss

HIIRENLOUKUT

190
kpl

AURINGONKUKAN 
SIEMENET 10 KG

säkki

MAALITELA 
18 CM
+ KAUKALO

150 ml

Spray 
250 ml

Pumppu-
pullo 450 ml

790 890

pullo

pullo pullo

IMPRENEX 
TEKSTIILI-
KYLLÄSTE 
Hylkii vettä ja likaa
Pesukoneeseen

1,90alk.
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN Kuivaa koivuhalkoa pituus 50 
cm suursäkeissä. Edullisesti kul-
jetuksineen. Puh 0400 384 485 / 
040 826 8825.

SEKALAISTA
Lahjoitetaan mikroaaltouu-
ni. Vanha, kulunut, mutta toimi-
va ja puhdas. P. 0400 584184.

Hankkeeseen mukaan tu-
leville henkilöille pyritään 
löytämään työpaikka omal-
ta kylältä. Tarkoituksena on, 
että kylille syntyvät työpai-
kat lisäävät samalla kylien 
palvelutarjontaa. 

Hankkeen toimintoihin 
kuuluu mm. kylien työllistä-
vien tahojen kouluttaminen, 
joihin voi kuulua erilaisia 
yhdistyksiä ja kylällä toimi-
via yrityksiä, jolloin heidän 
valmiutensa ja rohkeutensa 
työnantajina voimistuisi. Li-
säksi hankkeessa työllistet-
täville järjestetään erilaista 
lyhytkestoista täsmäkou-

Kerttua, Kaukoa, Kuhinaa ja Harvaa

lutusta ja koko ajan työl-
listettävän rinnalla kulkee 
monialainen tukiverkosto. 
Tarkoituksena on kehittää 
malli työllistetyn niveltä-
miseen työelämään ja jatko-
suunnitelmiin.

Kerttu ja Kauko – hanke 
on järjestänyt kyläläisille 
syksyn aikana Livon, Pu-
hoksen ja Panuma-Taipa-
leenharju-Kollaja-Hetekylä-
Kipinä –alueen Kyläkuhinat, 
joissa yhteistyökumppanei-
na ovat olleet mm. kylien 
eri järjestöt, seurakunta, Ou-
lunkaari sekä Pudasjärven 
kaupunki. Kyläkuhinoiden 

tarkoituksena on ollut kyli-
en sisäisen toiminnan ja yh-
teistyön virittäminen sekä 
oman kylän vahvuuksien 
tunnistaminen.

Sysäys Kyläkuhinoiden 
järjestämisestä on tullut ky-
liltä. Kevään ja kesän aikana 
tuli eri tahoilta tiedusteluja 
tapaamisesta, jossa kylien 
edustajat voisivat tavata 
toisiansa, vaihtaa ja levittää 
hyviä toimintamalleja, lisätä 

Kuluvan vuoden huhtikuussa aloitetun 
Kerttu ja Kauko-hankkeen yhtenä tavoit-

teena on ollut Pudasjärven sivukylien 
heikossa työmarkkina-asemassa ole-
vien pitkäaikaistyöttömien, osatyöky-

kyisten ja syrjäytymisvaarassa olevien 
henkilöiden kuntoutuminen vapaille- ja 

välityömarkkinoille.

yhteistä tiedottamista sekä 
kehittää uusia yhteistoi-
mintamuotoja. Kaupungin 
eri kulmille on viriämässä 
kylien yhteisiä toimielimiä, 
joiden tavoitteena on mm. 
järjestää yhteisiä palveluja 
sekä saada suurempaa pai-
noarvoa omien tavoitteiden-
sa edistämiseksi.

Kyläkuhinoita on tar-
koitus järjestää tulevaisuu-
dessa lisää Pudasjärven 

Kipinän kylän kyläkuhinoissa lokakuussa Juustolassa 
oli runsaasti väkeä.

kylillä. Seuraavat kuhinat 
järjestetään Korpisen kyläta-
lolla 18.11. klo 18.00.

Pudasjärven kaupunki 
on saanut sisäministeriön 
päätöksellä nk. Harva -sta-
tuksen eli olotilan, jossa on 
lähdetty etsimään uuden-
laisia ratkaisuja kaupungin 
palvelurakenteen säilyttä-
miseksi. Keskeisiä asioita 
ovat, miten arjessa selvitään, 
turvallisuus sekä miten 

kylien elinvoimaisuutta ja 
hyvinvointia voitaisiin lisä-
tä uudenlaisilla, yhteisesti 
luoduilla, kylälähtöisillä 
palveluilla. Kerttu ja Kau-
ko –hanke myötävaikuttaa 
toiminnallaan uudenlaisten 
ratkaisujen etsinnässä.

Jouni Puhakka 
aluetyöntekijä
Kerttu ja Kauko –hanke

Pudasjärven kansalaisopisto

PowerPoint-kurssi 
to 18.11 – 9.12 klo 18 - 21/Lasse Aaltonen.
Kauniit himmelit ja saippuat -kurssi 
pe 19.11.2010 klo 17 - 21 ja la 20.11.2010
klo 9 – 15 /Leila Kyngäs-Teeriniemi. 

Kursseilla vielä tilaa. 
Tiedustelut puh 040 508 8490 tai 040 826 6431.Ostetaan RHS neliö/suorakul-

ma palkkia, lyhyet pätkät myös. 
Poikkileikkaus pinta-ala n. 6 – 10 
cm2. Puh 040 366 1434.

OSTETAAN

Vuokrattavana kerrostalos-ta 
3h+k 58,5m2 2.krs Pudasjärven 
keskustassa. Vapautuu 1.12. Vuok-
ra 480eur. puh 0407241486.

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

Polkupyöriä. Vakio- ja vaihde-
pyörät Mummon ja lasten pyö-
rät. P. 040 504 2814.
Peugeot Partner 1,9 -97 aj. 
140tkm kats. 05.2010 kahdet 
renkaat, koukku, 1omistaja, hp 
3800€   Pääaho puh: 050 400 
9793.
Honda Civic vm. -98, ajettu 
306 000 km. Kahdet hyvät ren-
kaat. Hp 1700€ e. Puh 041 433 
8162/Jukka.

Opel Vectra vm. 94 2.0 hyvä 
kunto Hp. 550€. P. 0440 923 946
Hyväkuntoinen Helkama 
sähköliesi. Leveys 50 cm, neljä 
keittolevyä, kiertoilmauuni. Hin-
tapyyntö 50 euroa. Puh. 040 595 
4097.

Sänky. Siisti valkoinen 120cm 
leveä sänky ja patja + patjan suo-
jus, hp 150e. Puh. 040-8318263.

Joulukonsertti
Pudasjärven kirkossa pe 3.12.klo 18.00. 

Yritykset ja yhteisöt voivat tukea konserttia 
tilille 110730-674550 Pohjois-Pohjanmaan 

Lasten ja nuorten Tuki ry.

Kirkkokahvit seurakuntatalolla.

Järjestää: Pohjois-Pohjanmaan Lasten ja Nuorten Tuki ry, Sotkajärven 
kyläyhdistykset, Pudasjärven kaupunki sekä Pudasjärven seurakunta.

Esiintyjinä 
Oopperalaulaja Hannu Niemelä, 

pianisti Markus Vaara, 
musiikin opettaja Sari Hukari 
ja Pudasjärven kirkkokuoro. 

Konsertin tuotto 
Pudasjärven sotaveteraaneille sekä 

erityislapsi- ja nuorisotyöhön.

Markus VaaraHannu Niemelä

Mahdollisuus myös kylpyläkäyntiin.
Pudasjärven osasto kutsuu jäseniään saattajien 

kanssa osallistumaan tapahtumaan. 
Lähtö linja-autoasemalta 24.11.2010 klo 7.30. 

Paluu noin klo 16.30.
Ilmoittautumiset viimeistään 

maanantaina 22.11. allekirjoittaneille.
Tervetuloa virkistymään!

Antti Pesälä
puheenjohtaja
040-5782344

Veli Liehu
sihteeri
040-7031345

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestää 

virkistys- ja liikuntapäivän Oulun Edenissä 
keskiviikkona 24.11.2010 alkaen klo 9.00.

KUUNTELEEKO KIRKKO? 
Kokoomuslaisen seurakuntaväen ehdokaslista

Terttu Puurunen, Aune Ekdahl ja Antero Kokko

Kiitämme luottamuksesta 
seurakuntavaaleissa

Suuret kiitokset kaikille 
äänestäjillemme luottamuksestanne.

Kaikille avoin seurakunta ehdokkaat
Anttila Niina Elisa Maria  
Haapakoski Helvi Tiina Sisko
Ikonen Eija Liisa
Manninen Linnea Sofia
Marikainen Lauri Johannes
Pesälä Marja Susanna
Pohjanvesi Tapio Kullervo
Salmela Pentti

”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, 
johon minä olen teidät siirtänyt. 

Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys 
on teidänkin menestyksenne” Jer 29:7

Kiitämme kaikkia äänestäjiä 
seurakuntavaaleissa!

Kristillisten perusarvojen puolesta

Teidän tukemana menestyimme hienosti 
Seurakuntavaaleissa.
Tuellanne olemme rakentamassa elämänuskoa 
ja toivoa välittävää kirkkoa.

Elävä kotiseurakunta

Sydämelliset kiitokset 
kaikille äänestäjille!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asunnon vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lajoittamista, siitä peritään maksu 10 e+alv.) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille 
ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenot-
toa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi 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).

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kotipalvelua Pudasjärvellä

Tuija Heinonen puh. 044 097 0237
tuikkuheinonen@gmail.com

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS!

KOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKUKOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKU

Li ikehakemisto
AUTO-  JA KONEHUOLTO,  H ITSAUKSET, 

KULJETUSPALVELUA,  H INAUKSIA

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

TAKSIPALVELUITA

 • 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

Kotipalvelu
Mesimarja

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

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

KAUNEUDENHOITOA,  H IERONTAA, 
FYSIOTERAPIA ,  KUNTOSALI

K I INTEISTÖHUOLLOT,  RAKENTAMINEN, 
REMONTIT,  KOTITALKKAREITA,  S I IVOUS

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
  liittyvä

markus.sarkela@pp.inet.fi
Puh. 040 5819930
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

ISÄNNÖINTEJÄ

LAKI -  JA PANKKI -
PALVELUITA

§ 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

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

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
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

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki
Hannu Ylitalo

0400 244 769
Hannu Jaakkola

0400 380 668

Aarni Pentti
TAKSI

Konttilantie 1019
93190 Yli-Siurua

Postinjakeluauto
0400 679 486

1+8 invahissillä
0400 289 046

Veli-Matti Laitinen
puh. 0400 231 223

TTTTTaksiaksiaksiaksiaksi

Pärjänsuo, Pudasjärvi

leikkaa talteen

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

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

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

SÄHKÖ-  JA KODINKONEHUOLTOA

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4  Pudasjärvi
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAAT T T T T KKKKKyyyyy
P. 0208 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

HAMMASTEKNIKOITA

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Taloyhtiöiden
isännöintipalvelut

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

Pudasjärven Isännöinti Oy

Toimisto avoinna
perjantaisin klo 10-14

Soita tai tule käymään.

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44, 93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203
MAANSIIRTO, KAIVIN-KONE, LUMITÖITÄKÄSITÖITÄ

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

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

Paikkakuntalaisten
kädentaitajien töitä

Tervetuloa!

KOTI -  JA HOIVAPALVELUITA

PUUSEPPIÄ

TAKSI Heikkinen Timo ja Tarja
Timo 0400 385 506, Tarja 0400 183 210
Siuruantie 3106, 93187 Ala-Siurua

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788

PESULAPALVELUITA

Yrittäjä!
Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa! 
Ota yhteys p. 040 1951 732
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Pihapuu 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Ritva Kovalaisen ja 
Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympäröivästä uskomusperinteestä ja 
hengestä suomalaisessa kulttuurissa.
Raamatun kasvit Pudikissa 6.-30.11. ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17.
Pudasjärven Maanpuolustusnaisten 50 v. juhlanäyttely kirjastos-
sa 15.11.-3.12.
Satutuokio 24.11. 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 kellonai-
kaan (9.30-10.00) 8.12., 15.12. Järj. Pudasjärven kaupunginkirjasto
Kurenkoskessa tanssit. La 20.11. esiintyy Sway. 
Kinkkubingo Hetepirtillä la 20.11.2010 klo 14.00. Tervetuloa! Järj. He-
tekylän Nuorisoseura ry.       
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantaisin.
Kaamos kaatuu 18.11. klo 18 Jyrkkäkosken hiekkamontulla. Koko per-
heen illanvietto, vapaa pääsy. Järj. OSAO, Pudasjärven yksikkö.
Tanssit Siuruan työväentalolla la 20.11.klo 21.-01. Esiintyy Matti Es-
ko. Järj. Ala-Siuruan Metsästysseura ry.
Joulumyyjäiset la 27.11. klo 12.00 Hirvaskosken koululla koululaisten  
retkirahaston hyväksi.
Joulukonsertti Pudasjärven kirkossa pe 3.12. klo 18.
Syötteen Joulutori Safaritalon edustalla 4.12. klo 12-16.
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/

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin 
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. Tapahtumis-
ta voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pu-
dasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoitta-
minen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

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!

hirvikeitolle 
su 21.11 klo 12-14 
Pudasjärven seurakuntakodille.

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys 
LC Pudasjärvi Hilimat 

ja Pudasjärven Seurakunta
kutsuvat 
vanhusväestön/
eläkeläiset

Tervetuloa!

Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.00.           Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
Pudasjärven Kajastus ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään ti 30.11.2010 klo 18
Osviitassa Kauppatie 33.

sääntömääräinen SYYSKOKOUS
to 18.11.2010 klo17.00

Suojalinnan asukastuvalla (os. Urheilutie 2)

PUDASJÄRVEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS ry:n

Käsittelyssä sääntömuutos.
Tervetuloa!

Hallitus

Viime viikon lehdessä kirkkovaltuuston kokousuutisessa 
mainittiin, että kuluneen vuoden aikana uusittu muun mu-
assa hautausmaiden valaistus. Uutisessa oltiin aikaa edellä, 
ja oikaisuna uutiseen, että valaistus hautausmaille on vasta 
suunnitteilla. (Toimitus)

Valaistus suunnitteilla

Mitä tehdä? Minne mennä?

Taidehuone Pudikissa on 
marraskuun loppuun saak-
ka ala-siurulaissyntyisen, 
mutta jo 60 vuotta Ruotsissa 

Raamatun kasvit taidenäyttely Pudikissa

asuneen kuvataiteilija Nan-
ni Örnemarkin (os. Mertala) 
Raamatun kasvit –taide-
näyttely. Näyttelyn, joka on 

Örnemarkin ensimmäinen 
kotiseudullaan, avajaiset pi-
dettiin lauantaina 6.11.

-Meidän esivanhempam-

me tunsivat olevansa koto-
naan luonnon keskellä, jossa 
joka puolella oli merkkejä 
taivaallisuudesta ja kauneu-
desta. Se teki elämän hel-
pommaksi elää. Toki sen on 
täytynyt tuntua turvalliselta, 
niin monta kasvia on nimet-
ty Jeesuksen, apostolien ja 
ennen kaikkea Jeesuksen äi-
din Marian mukaan. Ihmistä 
ympäröi jumalallisuus myös 
kukkivilla niityillä, totesi 
kuvataiteilija Nanni Örne-
mark näyttelyn avajaisissa. 
Näyttelyn avasi oululainen 
Osmo Mertala, jolle Nanni 
on täti. Seurakunnan puo-
lesta käytti puheenvuoron 
kappalainen Juha Kukku-
rainen. Kaupungin kiitok-

set ja terveiset näyttelyyn 
esitti kulttuurilautakunnan 
puheenjohtaja sekä kaupun-
ginvaltuuston varapuheen-
johtaja Sointu Veivo. 

Kuvataiteilija kertoo ol-
leensa jo koulussa kiinnostu-
nut raamatullisista aiheista. 
Hän oli kiinnostunut uskon-
nosta ja läksyt jäivät hel-
posti mieleen. Ala-Siurualla 
lapsuuden kodissa äiti piti 
huolen, että seitsenlapsinen 
perhe kävi kirkossa sunnun-
taisin ja ellei kirkkoon men-
ty, niin äiti luki raamattua 
kotona. Myös piirtäminen 
oli Nannille mieluista ajan-
kulua, jopa niin, että muut 
kotityöt ja tiskit tahtoivat 

Näyttelyn avajaisissa 6.11. oli runsaasti väkeä. 

unohtua. 
Kiinnostus piirtämiseen 

ja maalaamiseen on säilynyt 
läpi elämän. Avioliitto ku-
vanveistäjän kanssa toi laa-
jan tuttava- ja ystäväjoukon 
taiteilijapiireissä. 

Pudasjärveltä Smålannin 
kautta Trelleborgiin kotiutu-
nut Nanni Örnemark jaksaa 
yhä hakea uusia ideoita ja 
lisätietoa taulujensa aiheik-
si. Tulevaisuudessa hänellä 
on suunnitelmissa maalata 
kirkkoja eri puolilta maail-
maa, joukossa myös Pudas-
järven kirkko. 

Heimo Turunen
Kuvat Birgit Tolonen

Ala-Siurulaisyntyinen kuvataiteilija Nanni 
Örnemarkilla on ensimmäinen taidenäytte-
ly synnyinseudullaan.

SEURATOIMINTAAVUOKRATTAVANA

Entisellä Pärjänsuon koululla siistikuntoisia asuntoja edullisesti:
3h + keittiö, 2kpl 1h + makuualkovi+ keittiö. 

Sauna ja pesutupa käytettävissä. Myös kokoustiloja!

VUOKRATTAVANA

p. 0400 924 367

Pienehkö omakotitalo Kurenalta keskustasta 
3 h, tupakeittiö, sauna+kylpyhuone, 
sähkölämmitys, leivinuuni, takka ja liiteri. 
Puh. 046 598 5951.

VUOKRATTAVANA

Sinä nainen, M-kaupan ovella, tervehdimme hymyin.Ilmoi-
ta jotain itsestäsi puhelinnumeron kera tämän lehden kont-
toriin. Nimim. Siniset haalarit.

HENKILÖKOHTAISTA

Pudasjärveläislähtöinen 
showbändi Woyzeck tuo 
pikkujoulutunnelmaa Pu-
dasjärven Kurenkoskeen 
perjantaina 10.12. Bändi 
buukattiin keikalle paikkaa-
maan jo toistamiseen keik-
kansa Pudasjärvellä peru-
neen Matti Nykäsen.

- Nyt kävi hyvä tuuri, sil-
lä päivämäärä oli viimeinen 
vapaa ja mahdollinen ilta 
bändille tänä vuonna. Pu-
dasjärvelle on aina mukava 
tulla soittamaan. Kurenkos-
ken keikkaa on viritelty jo 
vuosia, vihdoin päivämäärät 

natsasi.  Bändin loppuvuo-
si on yhtä tip-tappia, kun 
bändi viihdyttää lukuisten 
firmojen pikkujoulujuhlissa. 
Omia pikkujouluja bändi ei 
aio järjestää. Joululauluja on 
treenattu jo viime vuonna, 
bändi paljastaa.

- Mutta se on eriasia onko 
niitä setissä. Joku Nykäsen 
biisi tietenkin himottais ve-
tää Kurenkoskessa –katso-
taan nyt. Ei varmaan auta 
kuin tulla paikanpäälle kat-
somaan mitä siellä tapah-
tuu!
Woyzeckin poikia häärää 

myös Jyrkkä Rock Festivaa-
lien takana. Festarien järjes-
telyt on jo edenneet ja esiin-
tyjiäkin on jo valittu.

- Nimiä on lyöty paperiin 
ja mielenkiintoisia bändejä 
on jo kiinnitetty, mutta vielä 
ei hiiskuta niistä sen enem-
pää. Tällä hetkellä etsitään 
bändien lisäksi rahoitusta ja 
yhteistyökumppaneita. Ensi 
kesänä rokataan heinäkuun 
ensimmäisenä viikonloppu-
na 1.-2.7.2011. Festarit järjes-
tetään viime kesän malliin 
yhteistyöllä ja talkoohengel-
lä. Pudasjärven Urheilijoilla 

on jälleen iso rooli ja ydin 
järjestäjäporukka on pysy-
nyt samana.

- Ol tähän heti alusta al-
kaen useamman vuoden 
tähtäimellä. Ensi kesän ta-
voitteet on nostettu viime 
vuodesta ja festarit kasvaa. 
Uusia ideoita on paljon, 
mutta jalat pidetään maassa. 
Festivaalien järjestäjät ta-
voittaa sähköpostista: staff@
jyrkkafestival.com.

Janne Soronen

Woyzeck paikkaa Nykäsen Kurenkoskessa
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Influenssarokotukset
Pudasjärvellä

Maksuton kausi-influenssarokotus annetaan sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen 448/2007 mukaan vuosit-
tain niille, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleelli-
sen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta
on merkittävää hyötyä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa, että maksu-
ton kausi-influenssarokote annetaan syys- ja talvikaudel-
la 2010–2011 seuraaville henkilöryhmille:

1. 6-35 kuukauden ikäiset lapset ( 1. suositellaan 
 kahta pistosta, pistosten väliaika 1 kuukausi)
2.  Raskaana olevat
3.  65 vuotta täyttäneet
 (vuonna 1945 tai sitä ennen syntyneet)
4.  3-64 -vuotiaat sairautensa vuoksi lääketieteellisiin   
 riskiryhmiin kuuluvat, joilla on:
 -  säännöllistä lääkitystä vaativa sydän- tai
  keuhkosairaus
 - krooninen aineenvaihduntasairaus, kuten dia-
  betes tai lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta
 -  krooninen maksasairaus tai munuaisten
  vajaatoiminta
 -  tauti, joka heikentää vastustuskykyä esim.
  leukemia, lymfooma, HIV-infektio tai
  pernan poiston jälkitila
 -  vastustuskykyä heikentävä hoito esim.
  elinsiirtoon tai syöpähoitoon liittyen
 -  krooninen neurologinen sairaus tai 
  hermolihastauti
5.  Influenssaa sairastavia infektiopotilaita,
 immuunipuutteisia tai iäkkäitä potilaita hoitava
 sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta

Yleisen rokotusohjelman ulkopuoliset kausi-influenssa-
rokotukset ovat rokotettavalle maksullisia ja rokote
hankitaan lääkärin kirjoittamalla reseptillä apteekista.

Influenssarokotukset toteutetaan
Pudasjärvellä seuraavasti:

Lasten rokotukset

•  6-35 kuukauden ikäiset lapset
•  3 vuotta täyttäneet alle kouluikäiset lääketie-  
 teellisiin riskiryhmiin kuuluvat lapset

Neuvolassa, Juhontie 8

•  ti 30.11. klo 9-16
•  to 9.12 klo 9-16
Ensimmäistä kertaa influenssarokotuksen saavien lasten 
osalta kannattaa käyttää marraskuun kahta ensimmäistä 
rokotuspäivää, koska lapset tarvitsevat toisen rokotean-
noksen noin kuukauden kuluttua ensimmäisestä
pistoksesta.

Aikuisten rokotukset

Neuvolassa, Juhontie 8
•  ma 22.11 klo 9-16
•  ti 23.11. klo 9-16
•  ke 24.11 klo 9-16
•  to 25.11 klo 9-16
•  pe 26.11. klo 9-14
•  ke 8.12. klo 9-16

Kotisairaanhoidossa olevat asiakkaat rokotetaan koti-
käyntien yhteydessä.

Laitoksissa ja asumispalveluyksiköissä asuvat rokote-
taan yksikön toimesta.

Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat koululaiset ja
opiskelijat rokotetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
toimesta.

Sos.- ja terv.huollon henkilöstö rokotetaan omissa työpis-
teissään, tarv. voi käyttää myös aikuisten rokotuspäiviä.

Ottakaa Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille.

Pudasjärven palvelualue
Oulunkaaren kuntayhtymä

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

Oulunkaaren kuntayhtymän muodostavat
Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala sekä 1.1.2011 alkaen Simon kunta

Terveysaseman pääovi on suljettu
maanantaista 1.11.2010 lähtien.

Kulku osastolle ja vuorohoitoyksikköön on Kurentien puolel-
ta, Kurenkartanon pääoven viereisestä ovesta.

Lyhytaikaisosasto, p.  (08) 587 564 91
Lyhytaikaisosasto, puhelut potilaille (08) 826 2000

Pudasjärven terveysaseman
lyhytaikaisosasto tiedottaa

Pudasjärven terveyspalvelut,
Lyhytaikaisosasto

Oulunkaaren kuntayhtymän muodostavat
Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala sekä 1.1.2011 alkaen Simon kunta

oulunkaari.com

oulunkaari.com

Työ on kolmivuorotyötä. Pätevyysvaatimuksena joko päivä-
hoitajan tai lähihoitajantutkinto, johon sisältyy lapsityöhön 
suuntautuminen.  Palkkaus KVTES:N mukainen. 

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh.  040-5043241/
Jaana Rajala tai 0400 – 626513/ Merja Kemppainen. 

Hakemukset jätettävä 26.11.2010 klo 12.00 mennessä 
joko sähköisesti www.pudasjarvi.fi – sivuilla tai lähetettävä 
osoitteeseen : Päivähoitotoimisto, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi 

PÄIVÄHOITAJAN sijaisuuden
Kauppatien ryhmäperhepäiväkotiin 
ajalle 15.12.2010 – 14.5.2011.
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