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PUDASJÄRVI-lehti nro 47 2010

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 24.11.2010

Joulupukkien 
SM-kisat 

Syötteellä. 
Lue sivut 8-9

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

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

Näet keittiösi/kaapistosi
valokuvatasoisina

kuvina jo
suunnitteluvaiheessa!

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

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI

FUSION 3D
OHJELMA

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

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

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

NYT UUDET KOTISIVUT!
Tutustu malleihin www.rautioky.fitai

Käytössämme

Perjantaina 26.11.

PUBISSA KARAOKE
Lippu+ep 4€

Lauantaina 27.11.

Wintti
avoinna 23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu+ep 4€

Lippu+ep 4€

TERVETULOA!

LVI-CENTER OULU OY
LVI-alan erikoisliike 
Pudasjärven keskustassa

Tunnetut merkit
Tarvikemyynti • Asennus • Huolto

LÄMMITYS- JA KÄYTTÖ-
VESIPUTKISTOJEN 
SANEERAUKSET 
KOMPOSIITTIPUTKILLA

PYYDÄ 
TARJOUS!

Safira 1012 Bidetta

109,- Ilmalämpö-
pumput

PUDASJÄRVI
Alpo Siekkinen 040 350 8905
Kauppatie 1
93100 Pudasjärvi

OULU
Ari Haukipuro
Moreenikuja 3
90630 Oulu

Pudasjärven Luontaistuote Oy
Puistotie 2, 93100  Pudasjärvi, avoinna: ma-pe  9.00-16.45, la  10.00-4.00

Hyvänmakuinen 
ksylitoli-D3

-vitamiinipurutabletti

NALLE LEHTONEN
JA TULINEN TRUMPETTI

NALLE LEHTONEN
JA TULINEN TRUMPETTI

RAINER 
FRIMAN

VARMISTA KOKO PERHEEN RIITTÄVÄ D-VITAMIININ SAANTI 
MYÖS SÄÄSTÖKOKO 300 TABLETIN PURKKI

D-max-vitamiinit

Kaikenlaiset painopalvelut 
kauttamme

•Esitteet •Kirjepaperit- ja  kuoret 
•Käyntikortit •Tabloidlehdet 

•Valokuvauspalvelut

Pudasjärvi-lehti

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

Lippu+ep 10€

ANTTI TOIVOLA JA 

ANTTI TOIVOLA JA 

Lippu+ep 10€

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

tanko

ARLA
KADET 5%
JUUSTO
500g 099 149 995 019 

ATRIA
GOTLER
MAKKARA 
1,6 kg 

rasiapkt

LASTEN
TOPPAHOUSUT
130-170 cm

pkt

LAPINLIHAN
RASVATON
PALVIKINKKU
250g
siivu

ARIEL
COLOR JA
WHITE
675g

690  

pkt

BEAVERS
TYTTÖJEN PAITULI
120-160 cm

TINTTI
TALI-
SIEMEN RAVINNE 

TYTTÖJEN
NEULEPUSERO

alk.

prk 099 

1 kg 199  1880 
CHILI
POIKIEN PYJAMA
90-140 CM

DUNE
NAISTEN
PYJAMA

ATRIA 
LAUANTAI  
MAKKARA 
1,9kg

rasia

kpl

Keskiviikkona

089 

pkt

VAUVAN
HUPPUPYYHE

1450 295 pkt

KeskiviikkonaINGMAN
KINKKU PAPRIKA-CHILI
SULATEJUUSTO
200g

INGMAN
PÄÄRYNÄ-VANILJA
JOGURTTI
150g

Keskiviikkona TorstainaFORSSAN
KEVYT
PERUNASALAATTI
400g

Perjantaina

Torstaina Torstaina Torstaina TorstainaATRIA
PINAATTI- JA
VERIOHUKAINEN
400g 129 159 

ATRIA
PUNAINEN
LENKKI
500g

ATRIA
NAUDAN
JAUHELIHA 
17%
400g 299 rasia 495 

Nyt askartelemaan
JOULUN ASKARTELUTARVIKKEET

PALJON ERILAISIA  2€ 
tuote

995  560 

3450  

BAMBOO
PÖYTÄ JA 
KATTOVALAISIMET

1350 

tanko

HIRVIKÄRISTYS 
270 g  

590
kpl

21,85 €/kg

 Ylikypsä 
SINKKUKINKKU 

500 g  

495
kpl

9,90 €/kg

Kotimainen Suolattu 
JOULUKINKKU 

n.10kg *pakaste 

495
kg

Kotimainen Suolattu 
JUHLAKINKKU 

n.7kg *pakaste 

590
kg

599
kpl

9,98 €/kg

METSÄSTÄJÄN 
KÄRISTYS 600 g  

SISÄFILE 3990 kg 

ULKOFILE 2990 kg

Muonamutka 2, 93100 Pudasjärvi Puh (08) 824 044 fax (08) 824 045 pudasjarvi@kylmanen.fi
Avoinna: Ark 9-20, la 9-18, su 12-18

POROSALKKU 
1/2 poro keittiövalmiina 

10-12 kg *pakaste 

1790 
kgPALJON UUTTA LAHJATAVARA-OSASTOLLA!

PORON
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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

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

HARTAUS

Perjantaina 3.12. klo 19 on 
Pudasjärven kirkossa kon-
sertti, jossa virittäydytään 
itsenäisyyspäivän ja myös 
joulun tunnelmaan. Kirkko-
kuoro on harjoitellut syksyn 
aikana tulevan konsertin 

Kirkkokuoro valmistautumassa isänmaallisen 
ja jouluisen musiikin esittämiseen

ohjelmistoa. Isänmaalliset 
laulut kertovat menneitten 
polvien esimerkillisestä 
rakkaudesta isänmaatansa 
kohtaan. Joululaulut tuovat 
joulun keskeisen sanoman 
lähelle jokaisen sydäntä. 

Kirkkokuoro harjoittelemassa isänmaallisia ja joulun ajan lauluja.

Konsertissa kuullaan Pudas-
järven seurakunnan kirk-
kokuoron ja oopperalaulaja 
Hannu Niemelän sekä kante-
letaiteilija Sari Hukarin mu-
siikkiesityksiä. Kuoronjoh-
tajana toimii kanttori Jukka 

Jaakkola. Piano- ja urkusäes-
tyksistä vastaa pianisti Mar-
kus Vaara. Konsertin tuotto 
menee lasten ja nuorten 
sekä veteraanien hyväksi. 
Konsertin järjestäjänä toimii 
Pohjois-Pohjanmaan Lasten 

ja Nuorten Tuki ry, Pudas-
järven seurakunta, Pudasjär-
ven kaupunki ja Sotkajärven 
kyläyhdistykset.

Oulunkaaren kuntayhtymä 
siirtyy perhe-, vammais- ja 
sosiaalipalveluissa sekä van-
huspalveluissa käyttämään 
taksikortteja. Aiemmin tak-
siyrittäjät ovat toimittaneet 
kuntayhtymään vuodessa 
noin 2500 erillistä laskua 
sosiaalihuolto- ja vammais-
palvelulain mukaisista kul-
jetuksista. Laskujen käsit-
telyyn on kulunut paljon 
aikaa. Taksikorttien myötä 
laskut tulevat sähköisesti 
kerran kuussa.

Taksikortissa on käyt-
täjän nimi, ja tarvittaessa 
asiakkaan henkilöllisyys 
tarkistetaan. Asiakkaalla tu-
lee olla mukanaan erillinen 
seurantakortti, johon tak-
sinkuljettaja merkitsee, pal-

Kuljetuspalvelujen asiakkaat saavat kätevät taksikortit
jonko matkoja on kulutettu. 
Lisäksi mukana tulee olla 
kuljetuspalvelupäätös, josta 
kuljettaja näkee, moneenko 
matkaan asiakas on oikeu-
tettu yhden kuukauden ai-
kana.

Asiakkaalta perittävä 
omavastuuosuus on edelleen 
matkan pituuden mukaan 
perittävä linja-autotaksa. 
Myös muut käyttösäännöt 
säilyvät ennallaan.

Tällä hetkellä Oulunkaa-
ren kuntayhtymän alueella 
eli Iin, Pudasjärven, Utajär-
ven ja Vaalan kunnissa on 
noin 250 vammaispalvelu- ja 
noin 150 sosiaalihuoltolain 
mukaista kuljetuspalvelu-
asiakasta. Taksikortteihin 
siirrytään ensi vuoden alus-

sa, jolloin myös Simo liittyy 
mukaan. Kuljetuspalvelu-
asioita hoitavat työntekijät 
ovat yhteydessä asiakkai-
siin.

Omaishoitajan  
sijaiselle 50 euroa 
vuorokaudessa
Oulunkaaren kuntayhtymä 
on yhtenäistänyt omaishoi-
tajien vapaan järjestämistä 
sijaishoitajan avulla ja hoi-
tajalle maksettavaa palkki-
on määrää. Omaishoitajille 
kuuluu kuukaudessa kolme 
lakisääteistä vapaapäivää, 
jolloin hoito järjestetään 
muutoin. Vapaat voi pitää 
kuukausittain tai niitä voi 

kerätä pitemmiksi lomiksi 
puolen vuoden ajalta.

Oulunkaarella vapaapäi-
vien aikainen hoito voidaan 
järjestää hoivaosastoilla, 
vuorohoito- ja hoito-yksi-
köissä, perhehoitona, palve-
lusetelillä ja sijaisen toteut-
tamana. 

Omaishoitajan sijainen 
voi olla hoidettavan omai-
nen tai läheinen. Hoito voi 
tapahtua asiakkaan tai sijai-
sen kotona, ja korvaus on 50 
euroa vuorokaudelta. Kor-
vaukset ovat sijaiselle enna-
konpidätyksen alaista tuloa, 
ja kuntayhtymä suorittaa 
niistä eläke- ja tapaturma-
vakuutus- ja sosiaaliturva-
maksut. 

Sijaishoitajasta ei ole 

hoidettavalle kuluja, mutta 
omaishoitajan vapaapäivi-
en omavastuuosuus on so-
siaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksulain mukaan 
10,6 euroa vuorokaudelta. 
Hoidettavan omavastuu on 
aina sama riippumatta sii-
tä, miten vapaiden aikainen 
hoito järjestetään.

Pudasjärveläinen kul-
jetusliike Pohjanrahti, sot-
kajärveläinen Kotipalvelu 
Mesimarja ja Esperi Care 
Haapalehdon hoivapalvelu-
keskus hyväksyttiin Oulun-
kaaren kuntayhtymän pal-
veluseteliyrittäjiksi. (ht)

Messu
seurakuntakodissa su 28.11. 
klo 10, Juha Kukkurainen, 
Jaakko Sääskilahti, Jukka 
Jaakkola ja nuorisokuoro. 
Kerhonohjaaja koulutukses-
sa olevat siunataan tehtä-
väänsä jumalanpalvelukses-
sa. Maanpuolustusnaisten 
50-vuotisjuhla.  
Konsertti
kirkossa pe 3.12. klo 19. Han-
nu Niemelä – laulu, Markus 
Vaara – piano ja urut, Sari 
Hukari – kannel ja Pudasjär-
ven kirkkokuoro.  

Lähetyksen kirpputori
keskiviikkoisin klo 10-13, 
tuoretta pullaa, kahvia ja 
arpoja.  
Lähetystalkooilta
Lakarin koulun käsityötalon 
yläkerrassa ma 29.11. klo 18.  
Ystävänkammari
seurakuntakodissa tiistaisin 
klo 12-13.30.  
Perinteinen kuulovam-
maisten pikkujoulu
Hilturannassa tiistaina 30.11. 
klo 10-14. Päivässä mukana 
diakoniatyöntekijä Leena 
Loukko. Ilmoittautumiset 
ruokavalioineen to 25.11. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08-8823100 
Kuorot: 
lapsikuoro ke 1.12.. klo 17.-
17.45, Vox Margarita ke 
1.12..klo 18, nuorisokuoro 
to 25.11. ja to 2.12. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 25.11. ja to 
2.12. klo 18. Sarakylän kap-
pelikuoro to 25.11. ja to 2.12. 
klo 18.45.  

Perhekerhot: 
Seurakuntakodissa maanan-
taisin klo 10 - 13 ja torstai-
sin klo 10 -13, Petäjärinteen 
kylätalossa puurojuhla ma 
29.11. klo 10 -12 ja Puhoksen 
koululla torstaisin klo 10-13, 
to 2.12. klo 10-12 puurojuh-
la.  
Lapsiparkki
ke 1.12. klo 10-13.  
Leikkivä pyhäkoulu
seurakuntakodissa su 28.11. 
klo 12-13.  
Kirkkoherranvirastossa 
myynnissä
Pohjois-Pohjanmaan kant-
torikuoron cd-levy ”Valon 
lähde ainoa”, hinta 18 €.  
Rauhanyhdistykset:
Lähetysseuroja: to 25.11. klo 
19 Sarakylässä Senja ja Ii-
vari Jurmulla, pe 26.11. klo 
19 Hirvaskosken koululla, 
su 28.11. klo 17 Kurenalla 
seurakuntakodissa (Eero 
Kaski ja Reijo Nissilä). Jou-
lumyyjäiset ja seurat Sara-

kylän koululla pe 3.12. klo 
19. Myyjäiset ja seurat Yli-
Livolla Anna-Mari ja Jyrki 
Luokkasella pe 3.12. klo 18 
(Eero Illikainen).  

Kastettu:
Minja Elisabet Helmiina 
Puolakanaho, Unto Elmeri 
Niemelä  
Haudattu:
Arto Pentti Niemitalo 42 v  

Tuomiosunnuntai 
Lauantai  27.11.2010. Sana lauantaille

Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä!
Sinun luonasi olen turvassa.
Sinä olet minun Jumalani -
opeta minua täyttämään tahtosi!
Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua
tasaista tietä.

Ps. 143:9-10 
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIIN

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

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA ym.

asiakkaiden omista raaka-aineista
TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA PAKKAUSPALVELU

KYLMÄSAVULIHAA
LÄMMINSAVULIHAA
VALMIIT JALOSTEET
- pakkaamme vakuumipakkauksiin

LÄMMINSAVUMAKKARA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka ei sisällä kovin

paljoa paksuja kalvoja tai jänteitä. Väh. 10 kg erä

LÄMMINSAVULEIKKEITÄ
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma,

joka ei sisällä kovin paljoa paksuja kalvoja tai jänteitä

KYLMÄSAVUMEETWURSTIA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma. Väh. 8 kg erä

SÄILYKKEITÄ
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, voi sisältää myös

paksuja kalvoja, potka-, kylki-, kuva-, kaula- ym.,
lihat soveltuvat hyvin säilykeraaka-aineeksi. Väh. 10 kg erä.

Palvelemme ma-pe klo 9-17. Muuna aikana sop. mukaan

Lihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely Juotasniemi
Uittomiehentie 16
93100 Pudasjärvi
Puh. 0500 907 819/Katri
Puh. 040 170 1348/Juha

Teerivaarantie 2
97665 Pohjasperä
0400 907 819/Pentti
040 543 6875/Raili

Teemme tilaa joululle
Viherkasvit -30% Teddykompaniet-tuotteet 

vauvoille mm. soittorasiat, 
pehmot, tossut ym. -40%Lahjatavaraa 

alehintaan

Kauppatie 4 Pudasjärvi
puh. 08-823 350

Paljon ihania uutuuksia ja kivoja lahjaideoita!

Marraskuun lopun tarjoukset!

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

kasvohoito + luksus 
jalkahoito 80€  ( 95 €)

Marraskuussa
lahjakortin 

ostajille 
-15% alennus  

HANKI LAHJA-
KORTTI AJOISSA

erikoiskasvohoito +
jalkahoito 80€  (98€)

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

Kauttamme LVI-, sähkö-, sekä
peltisepäntyöt ammattitaidolla

LVI- JA Rautatarvike Oy
Varastotie 2 Pudasjärvi p. 08-823 510

www.lvijarauta.fi

Kauttamme kaikki
rakennuspeltityöt

Teetä LVI kartoitus ajoissa
Ennakoi vesivahingot!

Grundfos 25-40
kiertovesipumppu

119€

TARJOUKSENA

KIINTEISTÖN OMISTAJAT, 
RAKENTAJAT, 

REMONTIN SUUNNITTELIJAT
Nyt on hyvää aikaa tehdä sisällä remonttia. 
Lisää valaistuksia, vaaleita sisustusmate-
riaaleja ym... Sauna pesuhuone, keittiöre-
montit täydellisenä. Myös kaikkea muuta 
rakennus- ja remonttityötä, urakkatyönä tai 
tuntiveloituksella. Asentajillamme sertifi-
kaatit, koulutus työhön.
Omalta paikkakunnalta ostettu palvelu
työllistää pudasjärveläisiä työntekijöitä/
veronmaksajia.
Myös Mökkitalkkaripalvelut, Suomen
mokkitalkkarit.fi
Hyödynnä verovähennys, max 6000€
tal.työn osuudesta.

PUDAS RAK-SA
Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458

kumpuse@luukku.com
kotisivu: pudasraksa.fi

• LVI-asennukset • Tarvikemyynti
• Viranomaisten hyväksymä öljypoltinhuolto
• Viemäreiden kuvaukset

LVI-PALVELUT MEILTÄ!

Puh. (08) 841 854, fax (08) 841 885
GSM 0400 291 087, Merja 0400 224 920

Kauppatie 19 93400 TAIVALKOSKI
E-mail: pekka.meskus@pp.inet.fi

niin hyvät kokemukset, että 
kävin tarvittavat kurssit ja 
olen nyt kuuden vuoden 
ajan tätä työtä tehnyt. Reiki 
on ikivanha energiahoito-
muoto, selvittää Sarajärvi. 
Hoidettava saa parantavaa 
energiaa hoitajan käsien 
kautta. Se ei kuitenkaan ole 
peräisin hoitajasta, vaan 
kulkee hänen kauttaan, jo-
ten hoitajan oma energia ei 
hoidettaessa vähene. Tämä 
energia voimistaa kehon 
omaa immuunipuolustusta 
ja nopeuttaa luonnollista pa-
ranemisprosessia. 

Reikiä on käytetty jo tu-
hansia vuosia. Useiden hoi-
tavien vaikutusten lisäksi 
reiki rentouttaa, rauhoittaa, 
lievittää kipuja ja nopeuttaa 
fyysistä paranemista, kertoo 
Aarno Sarajärvi. Hoito kes-
tää noin tunnin ajan käsillä 
kehoa kevyesti koskettaen ja 
osan ajasta myös kädet hie-
man irti kehosta. Hoidettava 
voi olla normaalisti pukeu-
tuneena tai tarvittaessa peit-
teen alla. 

Aarno Sarajärvellä on pä-
tevyys kouluttaa uusia rei-
kihoitajia ja myös Sirpa on 
käynyt miehensä vetämällä 
kursseilla ja aloitellut teke-
mään hoitoja, tosin aluksi 
vain tuttavien ja sukulaisten 
keskuudessa. 

Heimo Turunen

-Sirpa aloitti kosmetologi 
yrittäjänä 1980 –luvun jälki-
puoliskolla, jolloin hänellä 
oli hoitoalan yritys Pudas-
järvellä. Sen jälkeen hän oli 
yhdeksän vuotta kotiäitinä 
ja kymmenkunta vuotta 
konttorityössä aviomiehensä 
Aarno Sarajärven vetämässä 
Sah-Ko konepajalla. Kone-
paja muutti muutama vuosi 
sitten Pudasjärveltä Ouluun 
ja oli aika palata alkuperäi-
seen ammattiin, kertoi Sirpa 
Sarajärvi. Hänen palvelui-
hinsa kuuluvat kasvohoidot, 
kulmien ja ripsien värjäyk-
set, meikkaukset, intialainen 
päänhieronta ja kuumakivi-
hieronta. Miehetkin ovat ter-
vetulleita asiakkaiksi ja heitä 
on käynytkin muun muassa 
ihon puhdistuksessa. 

Reiki, ikivanha  
energiahoitomuoto
Sirpan yrityksessä on hyvä-
nä kumppanina aviomies 
Aarno Sarajärvi, joka käy 
samoissa tiloissa iltaisin ja 
vapaapäivinään antamas-
sa reikihoitoja. Sarajärvi on 
edelleen Sah-Ko konepa-
jan myyntipäällikkönä, käy 
osan ajasta Oulussa ja pys-
tyy tekemään muun muassa 
tarjouslaskentaa myös koto-
na Pudasjärven Hirvaskos-
kella. 

-Sain itse reikihoidosta 

Sarajärviltä 
monipuolisia 

hoitoalan palveluja

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi ja reikihoitoja vapaa-aika-
naan tekevä Aarno Sarajärvi työskentelevät yhteisissä 
tiloissa Osuuspankin talossa.

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi palasi 
omalle alalle perustaessaan oman kos-

metologiyrityksen reilut vuosi sitten. 
Ensin hän toimi jonkin aikaa yrittäjä-

nä Koillismaan Kuntonevan tiloissa ja 
muutti noin puoli vuotta sitten Osuus-

pankin taloon Toritie 1

PUDASJÄRVI -lehti
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Ranuan Kenkätalo
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002

RANUAN 
KENKÄTALOON

KOKO
PERHEEN

KENGITTÄJÄ

UGG talvikenkä

lyhyt varsi pitkä varsi 

48,50 31,50

LOPPUVIIKON TARJOUS
kaikki 
asusteet -20%
tarj. voim. Ke-La

Miesten 
TALVIKAS 

saapas

veden pitävä, 
hiihtoranssilla

TALVIKAS
lyhyt var., käännettävät 
liukuesteet 
pohjassa

AVECIN
naisten 
nilkkuri

TALVIKAS saapasta

98,50159,-

135,-
pitkä varsi

99,-Poistoerä
sh. 129,-

Kuoman PÖRRI
koot 26-39

49,50

Usvalinnun työpajalle men-
nään kuin satumaahan. Vii-
meisellä osuudella kapea 
päällystämätön tie vie syväl-
le alas Pärjänjoen rantapen-
kalle. Siellä tuotantotiloiksi 
rakennetut pienet parakit 
pihan perällä ovat kuin men-
ninkäisille rakennettuina. 

Kuusamontieltä matkaa 
Metsälään Usvalinnun myy-
mälään on 23 kilometriä. 
Jo pelkkä osoite kuu-lostaa 
seikkailuilta - Rytinkisal-
mentie 2333 b – kaksituhat-
ta kolmesataa kolmekym-
mentä kolme - Syöte. Perillä 
viimeisessä tienhaarassa tie 
kääntyy peikkometsään. 
Polkua vähän mittavampi 
tie päätyy Usvalinnun maa-
han.

Pihapiirin yksi maja on 
varattu poronluun työstä-
miseen, toinen on myynti-
tila. Muitakin rakennuksia 
pihapiirissä on. 

poronluukoruja
Ainutlaatuisia

Usvalinnusta

Usvalinnun tuotteiden 
nimet kuulostavat kuin 
minkä tahansa korukau-
pan tuotteilta; ranneren-
kaita, korurasioita, riipuk-
sia, korvakoruja, helmiä ja 
kalvosinnappeja. Niillä ei 
kuitenkaan ole juuri mitään 
yhteistä minkään aiemmin 
näkemäsi korun kanssa. Tai 
ehkä sittenkin on olemassa 
pienen pieni mahdollisuus, 
että olet nähnyt aidon oikean 
Usvalintukorun. Yrityksellä 
on kymmenen jälleenmyy-
jää Kittilästä Helsinkiin. Tai 
ehkä olet nähnyt Usvalinnun 
korun koristamassa Pudas-
järven kaupun-ginjohtajan 
juhla-asua. 

Usvalinnun poronluu-
korut ovat aitoa käsityötä, 
hitaasti tehtyjä, tarkoin va-
likoiduista poronsarvista 
työstettyjä ja käsin hioma-
nauhan avulla kiillotettuja. 
Osa niistä on täysin uniik-

keja. Jonkin verran Usva-
linnulla on samankaltaisia, 
mutta ei kuitenkaan täsmäl-
leen samanlaisia piensarjoja. 
Vain häviävän pienin osa 
poronsarvesta on kelvollista 
näihin koruihin.

Korutaiteilija Juha Vep-
säläinen, ”hra Usvalintu”, 
on jo palkittu Lapinkoru-
jen suunnittelija, taiteilija 
henkeen ja vereen. Hänen 
Lapinkuvilla kuvittamansa 
runovihko liittyy kiinteästi 
samaan kokonai-suuteen, 
mistä korutkin henkivät.

On melkein turha yrittää 
kertoa, mitä Usvalinnun 
korut ovat. Ne on nähtävä, 
mieluiten paikan päällä tai 
edes nettishopin kuvastossa, 
www.usvalintu.com.

Esko Leipälä 

                         

Vain häviävän pieni 
osa poronsarvesta va-
likoituu käyttökelpoi-
seksi raaka-aineeksi, 
ennen kuin hra Usva-
lintu, korutaiteilija Juha 
Vepsäläinen pääsee 
aloittamaan työnsä.

Usvalinnun korurasioita.

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Lukijan kynästä

Vastine Ritva Moilaselle

Ritva Moilanen on Pudasjärvi-lehdessä 17.11. kritisoinut 
Pudasjärven Ratsastajia ja Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikön ratsastustoimintaa.

Pudasjärven Ratsastajat ja OSAO/Pudasjärven yksik-
kö tekevät hyvää yhteistyötä. Ylistävät asiat, joita teks-
tin alussa oli, ovat totta. Puitteet ja opetus ovat OSAOn 
asioita, kilpailut järjestetään yhteistyössä. Pudasjärven 
Ratsastajat eivät siis ole vastuussa ratsastustuntien jär-
jestämisestä.

OSAO vastaa koulutuksesta. Koulutamme hevosten-
hoitajia ja ratsastuksenohjaajia. Meillä on todella hyvät 
puitteet koulutuksen järjestämiseksi. 

Opiston kapasiteetistakin Ritva Moilanen on päätel-
lyt ihan oikein. Se on suunniteltu nimenomaan opiske-
lijoita varten. Hevosmäärä meillä on korkeintaan 40 he-
vosta. Niissä pitää olla kaikkeen opetukseen soveltuvia: 
ravureita, ajo-opetushevosia, siitostammoja ja varsoja. 
Ratsastukseenkin pitää olla hevosia sekä aloittelijoille 
että pitemmälle ehtineille ratsastajille. Meillä on yksi 
maneesi. 

Koulupäivän aikana eri opiskelijaryhmät ratsastavat 
siten, että useimmat hevoset ovat kahdesti ”töissä”.  Rat-
sastustuntitoimintaa ja valmennuksia on sitten iltaisin, 
jotta opiskelijat oppivat pitämään ratsastustunteja ja 
voivat valmentautua todella vaativiin ammattiosaami-
sen näyttöihin. 

Kun meidän henkilökunta-, hevos-, maneesi- ja opis-
kelijaresurssit otetaan huomioon, on mahdotonta lisätä 
enää ratsastustuntitoimintaa meidän järjestämänä. Kaik-
ki meidän toiminta ja kaikki meidän resurssimme ovat 
opetuksen toteuttamista varten. 

Hevosala on todella kovasti nousemassa ammattina ja 
elinkeinona. Me koulutamme osaajia siihen tarpeeseen. 
Taajamien ympäristöt Suomessa tarvitsevat ratsastus-
kouluja alan harrastajien palvelemiseen. Toivottavasti 
joku perustaa Pudasjärvellekin ratsastuskouluyrityksen 
palvelemaan koko ajan lisääntyvää asiakaskuntaa. Mei-
dän tehtävämme on antaa parasta mahdollista hevos-
alan koulutusta. 

Koulutusterveisin

Elisa Laakso
Yksikönjohtaja
OSAO/Pudasjärven yksikkö

Pudasjärvellä koulutetaan 
hevosalan ammattilaisia

Tervetuloa
Jouluostoksille
AarreArkkuun

Paljon Uutuuksia Saapunut! Tulehan Tutustumaan!

Etukuponki AarreArkkuun
Tällä Kupongilla saat -5% Alennuksen*

ostoksestasi ja jos ostoksesi
ylittää 50 euroa saat -10% Alennuksen*

 Kuponki on voimassa 30.11.2010 saakka.
*Alennusta ei saa Tarjoustuotteista eikä lampuista
AarreArkku, Jukolantie 4, Pudasjärvi. (ent. Amareton vieressä)

leikkaa talteen

AarreArkku
Jukolantie 4, Pudasjärvi, puh. 050/3868 660

Palvelemme: Ma-To 10-17, La 10-14

Huom!
SHOPPAILUILTA Perjantaina auki 10-21

www.aarrekauppa.net

Pudasjärvilehden 
sivuilla on koira-ih-
misten iloksi silloin 
tällöin seikkaillut 
Niehka-koira.  Pit-
kästä aikaa saam-
me Niehkan taas 
sivuillemme ihmet-
telemään hakkuu-
aukion  reunassa 
mistähän päin se 
joulupukki tänä jou-
luna mahtaneekaan 
saapua - ja onko 
lunta tarpeeksi pu-
kin porolla ajella. 
Leppoisana Niehka 
joulua odottelee. 
Tietenkin, onhan se 
niin kiltti ja viehkeä 
koira, että varmaa 
on lahjojen tulo.

Joulua odotellessa

RAKENNUSLIIKE OY

ASUNTOINSINÖÖRIT

UUSIA RIVITALOASUNTOJA
kaupungin keskustaan, Iijoen läheisyyteen

Kauralankuja 4, Pudasjärvi

AS OY PUDASJÄRVEN KOIVIKKO
Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy rakentaa yksilöllisiä

rivitaloasuntoja Kauralankujalle. Rakennustyöt ovat käynnissä.
Asunnot valmistuvat keväällä-kesällä 2011. Kaikkiin asuntoihin

tulee korkeatasoinen varustelutaso.

Jos suunnittelet asunnon hankintaa,
tule varaamaan omasi!

Huoneistot pinta-ala myynti velaton
hinta myyntihinta

2h+kk+ph+s+va 48 m2 50.640,- 99.840,-
2h+k+ph+s+va 60 m2 62.100,- 123.600,-
3h+k+ph+s+va 70 m2 67.550,- 139.300,-

Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2
puh. 08-822 139

AsuntoFocus Oy LKV, Pekka Majava
puh. 040-169 6767

ESITTELY JA MYYNTI
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Kaupungin puolesta mu-
kana olivat kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja, Et-
sivä nuorisotyöntekijä sekä 
Harva-pilotti. Oulunkaaren 
kuulumiset kertoivat kun-
tayhtymänjohtaja, vanhus-
palvelujohtaja ja kuntout-
tavantyötoiminnan ohjaaja. 
Kuhinoissa keskustelu oli 
erittäin vilkasta. Päästiin 
”ruotimaan” niin lääkärei-
den vastaanotolle pääsyä 
kuin sivuteiden huonoksi 
havaittua kuntoa. Vieraat 
saivat paljon evästystä ”työ-
reppuun” illan aikana.

Tilaisuuden puheenjoh-
tajana toiminut kaupun-
ginhallituksen puheen-
johtaja Vesa Riekki avasi  
pu-heessaan illan teeman; 
harva-alueella esille tulevat 
ongelmat muuttuvan palve-
lurakenteen myötä. Samalla 
hän heitti kaikille haasteek-
si ja mietittäväksi mitä itse 
kukin voisi osaltaan tehdä 
oman kylän elinolosuhtei-
den eteen. Mukana olleet 
saivat evästystä Harva-pi-
lottitoiminnan tavoitteista 
ja Pudasjärven kaupungin 
tämän hetken tilantees-
ta. Monet toiminnat ovat 
muutosmyllerryksen alla ja 
kuntalaisten epävarmuus ja 
-tietoisuus näkyy hyvinkin 
kriittisenä suhtautumisena. 
Riekki valoi uskoa huomi-
seen ja kehotti katsomaan 
avoimin silmin eteenpäin. 
Yhteistyöllä tielle tulevat es-
teet saadaan murrettua. 

Mökkiläiset tuovat 
väriä kylälle
Korpisen kyläseuran pj. 
Jani    Lehtola kertoili seuran 
toiminnasta ja tulevaisuu-
den suunnitelmista. Kylän 
kehittämisessä pidetään 
malttia. Mutta siellä asuvi-
en ihmisten turvallisuus ja 
hyvinvointi halutaan taata. 
Korpinen koetaan rauhan 
tyyssijana. Sieltä tullaan 
hakemaan luonnon rauhaa 

Korpisella pohdittiin 
tätä päivää ja huomista
Viime viikon torstaina kokoonnuttiin kyläkuhinoiden merkeis-
sä Korpisen kylätalolle. Pirtti täyttyi Korpisen ja Jaurakkajär-
ven kylien asukkaista. Kyläläisten lisäksi tilaisuudessa olivat 
mukana Pudasjärven kaupungin, Oulunkaaren, Seurakunnan, 

ProAgrian sekä TyöVarma- ja Kerttu ja Kauko-hankkeiden 
edustajat.

ja hil-jaisuutta. Mökkiläisiä 
järvien rannoilla on paljon ja 
kysyntää tonteista on kovas-
ti. Lehtolan mukaan mök-
kiläiset tuovat mukavasti 
väriä kylälle ja heidän an-
siostaan väkimäärä kasvaa 
huomattavasti loma-aikoi-
na. Kyläseura on mukana 
monenlaisissa hankkeissa 
ja seuran puitteissa on pys-
tytty työl-listämään useam-
piakin henkilöitä. Korpinen 
lähtee edelläkävijäksi kylä-
työntekijä- toiminnassa. Sen 
avulla on tarkoitus saada 
tuotettua arkiapua lähinnä 
kylän senioreille. Kylätalol-
le on tulossa vuo-denvaih-
teessa kyläläisten yhteiseen 
käyttöön tietokone asioiden 
hoitamista varten.

Oulunkaaren puheen-
vuoron aloitti kuntayhty-
män johtaja Kirsti Ylitalo, 
joka kertoi terveyskeskuk-
sen parantuneesta lääkäriti-
lanteesta Pudasjärvellä. Sen 
myötä on saatu puretuksi 
pitkäksi venähtäneet jonot 
lääkäreille. Ylitalo valotti 
myös virtuaalisen kotihoi-
don mahdollisuudesta sen 
jälkeen, kunhan saadaan 
riittävät tietoliikenneyh-
teydet maaseutu kuntiin. 
Kyläläiset esittivät kuntayh-
tymän johtajalle kiperiä ky-

symyksiä, joihin hän onnis-
tui vastaamaan kiitettävästi. 
Kotiläksyjäkin Ylitalo sai 
mukaansa ja selvitettäväk-
seen. Vanhuspalvelujohtaja 
Kyllikki Syrjäpalo oli tilai-
suudessa kaksoisroolissa; 
kyläläisenä ja työnsä puoles-
ta. Syrjäpalo kertoi vanhus-
ten kotihoidon tilanteesta ja 
siitä miten harvatoiminnan 
kautta voitaisiin saada ke-
hiteltyä kotihoidon rinnalla 
kulkija. Tällaisella toimin-
nalla saataisiin kokonais-
valtaista apua kylillä asu-
valle vanhusväestölle jotka 
tarvitsevat apua erilaisissa 
arkiaskareissa. Myös ns. 
ystäväapu-toiminta koetaan 
tärkeäksi harvaan asutuilla 
sivukylillä. Oulunkaarelta 
oli mukana myös pari viik-
koa sitten työnsä aloittanut 
kuntouttavantyötoiminnan 
ohjaaja Arja Lamminkan-
gas. Hänen näkemyksiään 
kuullaan kevään kuhinoissa 
enemmän. 

Etätyö vaatii toimivat 
yhteydet
Jari Jussila kertoili laajakais-
ta-asiaa. Kuuluvuuskartois-
ta saatiin todeta eri operaat-
toreiden välinen ero. Jussila 
kehotti tekemään rohkeasti 
valituksia riittämättömistä 

yhteyksistä. Sehän oli minis-
te-riönkin viesti. Yhteisesti 
voitiin todeta tietoliikenne-
verkon olevan tärkeä asia 
sivukyliä ajatellen. Tänä 
päivänä etätyön mahdolli-
suus on olemassa. Se vaatii 
kuitenkin toimivan yhtey-
den. Korpisen maaseudun 
rauhassa olisi hyvä työsken-
nellä etätyön parissa.

Seurakunnan diakonia-
työntekijä Leena Loukko on 
omien sanojensa mukaan 
”tuttu vieras” Korpisella. 
Hän on aiemmin vierail-
lut kylällä senioripäivillä ja 
kotikäynneillä sekä viettää 
vapaa-aikaansa perheen-
sä kanssa mökkiläisenä 
Jaurakkajärven rannalla. 
Loukko kertoi seurakunnan 
tekemästä työstä sivukylil-
lä. Hän rohkaisi puheessaan 
ihmisiä olemaan yhteydessä 
seurakuntaan mieltä askar-
ruttavissa asioissa. Loukko 
korosti seurakunnan toimin-
nan liittyvän ihmisen jokai-
seen elämänvaiheeseen. 

Maatiloilta uusia 
palveluja
ProAgrian Esko Viitala 
kertoi puheenvuorollaan 
ProAgian ja Pudasjärven 
kaupungin tekemästä yh-

teistyösopimuksesta maati-
lojen kehityskeskusteluihin 
liittyen. Kehityskeskustelu-
jen tarkoituksena on käydä 
läpi maatilojen lähihistoriaa 
ja miettiä tulevaisuuden nä-
kymiä ja mahdollisuuksia. 
Kehittämissuunnitelmien 
myötä maatilat voivat löytää 
uusia työtehtäviä perinteis-
ten maatilan töiden lisäksi 
tai saada lisäansioita eri-
laisista kylille tuotettavista 
palveluista. Kehityskeskus-
teluiden yhtenä osana onkin 
kartoittaa Harva-toimintaan 
sopivien lähipalvelujen 
tuottamisen mahdollisuus 
maatiloilla tulevaisuudessa. 
Viitala kertoi puheessaan 
Pudasjärveläisen maatalou-
den tämän hetkisestä tilan-
teesta. 

Kerttu ja Kauko-hank-
keen aluetyöntekijät jatka-
vat työtään työllistämisen ja 
kylien kehittämisen parissa. 
Hankkeen kautta voivat 
mm. kyläseurat palkata työt-
tömän työnhakijan. Ennen 
kotiin lähtöä jokainen ky-
läläinen sai narun käteensä 
ja ”tupsunarun” saanut voi 
muistella kuhinoita voittona 
saa-dun kynttilän loistees-
sa. Seuraavat kuhinat ovat 
ensi vuoden puolella. Niistä 
tarkemmin lähempänä ajan-
kohtana.

Harva-pilotti 
Paula Ylitalo 
Kuva Jouko Palomäki

Helisten pelas-
tusjohtajaksi

Vesa Riekki 
Arinan hallinto-
neuvostoon

Vesa Riekki valittiin Osuus-
kauppa Arinan 22 henkeä 
käsittävän hallintoneuvos-
ton jäseneksi. Valinnan teki 
lauantaina 20.11. Oulussa 
viime keväänä valittu 65 jä-
senen edustajiston kokous, 
jossa Pudasjärveltä ovat jä-
senenä Sirkka Pankinaho ja 
Vesa Riekki. Osuuskauppa 
Arinalla on 132 917 jäsentä. 
Toiminta-alueen pohjoisim-
mat kunnat ovat Utsjoki ja 
eteläisimmät Pyhäntä ja ran-
nikolla Pyhäjoki. Pudasjärvi 
kuuluu Rovaniemi-Ranua-
Pudasjärvi jäsenalueeseen, 
josta on neljä paikkaa hal-
lintoneuvostossa. Riekki 
tuli Pekka Majavan tilalle ja 
muut kolme jäsentä ovat Ro-
vaniemeltä. (ht)

Parkkimanageriksi on nimi-
tetty Janne Kuusela. Hänen 
vastuualueenaan on Iso-
Syötteen Snow Parkin suun-
nittelu, toteuttaminen ja 
ylläpito sekä osallistuminen 
lautailijoille suunnattujen 
palvelujen markkinointiin. 
Kuusela on Kansainvälisen 
hiihtoliiton FIS:n Tekni-
nen asiantuntija ja traden-
omiopiskelija. Hän on myös 
ollut Suomen lumilautamaa-
joukkueen jäsen.

Hiihtokeskus 
Iso-Syöte Oy

Oulu-Koillismaan pelas-
tusliikelaitoksen, johon Pu-
dasjärvi kuuluu, pelastus-
johtajaksi valittiin Petteri 
Helisten. Pelastusliikelaitok-
sen johtokunta, jossa yhtenä 
jäsenenä on pudasjärvinen 
Vesa Riekki, päätti perjan-
taina 19.11 asiasta yksimie-
lisesti. Savon hätäkeskuksen 
johtajana toimiva Helisten 
oli yksi kolmesta loppuvai-
heeseen päässeestä hakijas-
ta.  (ht)

Ennen kotiin lähtöä jokainen kyläläinen sai narun käteensä ja ”tupsunarun” saanut voi muistella kuhinoita voittona saadun kynttilän loisteessa.
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Juhlapuheessa sisätautien 
ja nefrologian erikoislääkäri 
Marjatta Linnanvuo koros-
ti uusien hoitomuotojen ja 
lääkkeiden, esimerkiksi hyl-
jinnän ehkäisevien aineiden, 
tuoneen valtavan parannuk-
sen sekä munuais- että mak-
sasairauksien sekä elinsiir-
tojen hoitoon.  Munuais- ja 
maksaliitolla ja alueellisilla 
yhdistyksillä on ollut oma 
tärkeä osuutensa potilaiden 
edunvalvonnan, vertaistuen 
ja koulutuksen saralla.

40-vuotisjuhla oli Suomen 
Munuais- ja maksaliiton jär-
jestöpäivien yhteydessä, 
jossa OYS osastonylilääkäri, 
dosentti Risto Ikäheimo ker-
toi Suomessa olevan 1700 
dialyysipotilasta ja määrä 
kasvaa koko ajan. Toimi-
valla munuaissiirteellä elää 
lähes 2500 henkilöä. Uuden 
elinluovutusta koskevan 
lain tultua viime elokuussa 
voimaan, uskotaan sen tuo-
van helpotutusta siirrettä-
vien munuaisten pulaan ja 
kaikkien elinsiirtojen lisään-
tyvän. 

Moni odottaa siirtoelintä:

Elinsiirtokortin täyttäminen voi pelastaa ihmishenkiä
Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry eli Pomsi juh-
li toimintansa 40-vuotista taivalta Oulussa lokakuussa. Pomsi 
on alueellinen, johon myös Pudasjärvi kuuluu, kansanterve-
ys- ja potilasjärjestö, joka toimii eri-ikäisten pitkäaikaisia ja 

vaikeita munuais- ja maksasairauksia sairastavien tai muiden 
sairauksien vuoksi elinsiirron saaneiden ja heidän läheisten-

sä oikeuksien ajajana ja edunvalvojana. 
Järjestöpäivillä oli esillä 

Euroopan elinsiirtopäivä 
lauantaina 23.10, jossa kam-
panjoitiin, että yhä useampi 
suomalainen täyttäisi elin-
luovutuskortin ja kertoisi 
oman kantansa läheisilleen. 

Uusi maksa toi 
Tuomaalalle uuden 
elämän
Maksansiirto on suurimpia 
ihmiselle tehtäviä leikkauk-
sia. Suomessa maksasiirrän-
näisen saa useita kymmeniä 
henkilöitä vuodessa. Yksi 
maksansiirrännäisen saa-
neista on pudasjärveläinen 
Pentti Tuomaala. 

-Sain maksansiirrännäi-
sen vuonna 2000 eli kymme-

nen vuotta sitten. Leikkaus 
tehtiin Helsingissä kirurgi-
sessa sairaalassa, jossa jou-
duin olemaan kuukauden 
sairaalassa. Leikkauksen 
jälkeen olin vuoden kotona 
toipumassa, Pentti Tuomaa-
la kertoi alkuajoista uuden 
maksan kanssa. 

Uusi maksa on Tuomaa-
lan mukaan toiminut erit-
täin hyvin.

-Maksassa ei ole ollut 
koko aikana mitään ongel-
mia. En käytä muita lääkkei-
tä kuin kaksi hylkimislääket-
tä. Lisäksi joudun käymään 
verikokeissa kolmen kuu-
kauden välein ja lääkärissä 
puolen vuoden välein. 

Tuomaalan oma maksa 
lopetti toimintansa, koska 
hänelle tuli sellainen sairaus, 

joka laittaa puolustusmeka-
niikan hyökkäämään mak-
saa vastaan. Sairaus kesti 
noin 15 vuotta, jonka jälkeen 
maksa oli vaihdettava. 

-Ennen maksansiirtoa 
elämäni oli aika vaikeaa. 
Laihduin ja kuntoni huono-
ni. Kun katson senaikaisia 
valokuvia, ei miehestä ollut 
paljon jäljellä. Kun pääsin 
leikkauksesta, oli kuin har-
so olisi vedetty silmistäni. 
Ruoka maistui, paino alkoi 
nousta ja kunto nousi kohis-
ten. Täytyy kiittää tätä ny-
kyajan lääketiedettä.

Tuomaala on ikikiitolli-
nen uuden maksan saami-
sesta. 

-Kiitän ehdottomasi niitä 
omaisia, jotka suostuivat sii-
hen, että heidän omaiseltaan 

voitiin siirtää maksa minul-
le. Olenhan saanut ainakin 
kymmenen vuoden jatko-
ajan tälle elämälle.  Koskaan 
kukaan ei voi tietää, vaikka 
itse joskus tarvitsee jonkin 

varaosan helpottaakseen 
elämäänsä ja saadakseen li-
sää elinaikaa. 

Heimo Turunen ja
Rauni Räisänen

Uuden maksan saanut Pentti Tuomaala toivoo kaikkien 
tekevän elinsiirtotestamentin.

Arvo Kettunen on tehnyt 
suuren kunnostustyön Ju-
kolantie 3 sijaitsevassa en-
tisessä Kemi-yhtiön talossa, 
jonka hän sai omistukseensa 
tarjouskilpailussa viime tal-
vena. Kaksikerroksinen 300 
neliömetrin talo on raken-
nettu vuonna 1929 suurista 
jämäköistä hirsistä, jonka 
jälkeen talo toimi Kemi-
yhtiön konttorina ja kahden 
perheen asuintalona vuoden 
1960 lopulle saakka. Talossa 
on pidetty joskus kansakou-
luakin 50-60 luvulla,  Kemi-
yhtiö oli myynyt talon val-
tiolle ja sen jälkeen siinä on 
toiminut maistraatti ja polii-
silaitoskin oli siinä evakossa 
useita vuosia oman kiinteis-
tön remontin aikana. 

Valtion kiinteistöyhtiö Se-

Osassa taloa on taidok-
kaasti miilukirveellä veis-
tetyt jykevät hirret nä-
kyvillä, esittelee Arvo 
Kettunen. 

Entinen Kemiyhtiön historiallinen talo kunnostettu

Aurinkomatkojen ensi kesän mo-
nipuolinen lomavalikoima tarjoaa 
ennennäkemättömiä uutuuskoh-
teita: Kreikan upeista rannoistaan 
kuulu Limnos, rauhallinen Lindos, 
Makedonian luonnonkaunis Oh-

rid, Bulgarian lapsiystävällinen Al-

bena, Portugalin huikean kauniit 
Azorit, Espanjan Cala d’Or sekä 

Makedonian, Turkin ja Kiinan 

kiertomatkat. Varaa ensi kesän 
lomasi nyt.

ENSI KESÄ 
ON JO 

TÄÄLLÄ!

naattikiinteistöt on lähtenyt 
luopumaan kiinteistöistä ja 
näin viime talvena talo tuli 
myyntiin. Arvo Kettusella 
oli suurin tarjous ja erinäis-
ten neuvottelujen jälkeen 
kiinteistö siirtyi hänelle. 

Eläkkeellä pari vuotta ol-
lut putkiasentaja, viimeksi 
Transtekilla Taivalkoskella 
työskennellyt, Arvo Ket-
tunen kertoo talon olevan 
mahtava, rossipohjainen ja 
suurista hirsistä rakennettu 
kiinteistö. Väliseinätkin ovat 

taidokkaasti miilukirveellä 
veistetystä hirsistä. Hirsi-
pinta on osittain näkyvissä-
kin. Talossa on alhaalla kah-
deksan huonetta ja toisessa 
kerroksessa kolme huonetta, 
joihin päästään kahden si-
säänkäynnin kautta. 

Kunnostustöiden aikana 
talon alapohja on puhdistet-
tu, tehty maalaustöitä, ovia 
ja ikkunoita kunnostettu, 
toisesta päästä uudistettu 
lattiat ja koko talo on maalat-
tu ulkoapäin entiseen tyyliin 

kellertävällä maalilla. 
-Talo on komealla pai-

kalla. Olisin mielelläni itse 
muuttamassa siihen asu-
maan, mutta nykyinen 
veden äärellä oleva koti 
Mursun saarella kuitenkin 
viehättää enemmän, kertoo 
Arvo Kettunen. Mielelläni 
vuokraisin, jos olisi käyttä-
jiä. Talossa on sopivia huo-
neita liike- ja toimistotiloik-
si. Jos toimistotilalle ei tule 
tarvetta, Arvo harkitsee ta-
lon muuttamista kokonaan 

asuinkäyttöön. Talo sijaitsee 
suurella lähes 4000 neliömet-
rin tontilla, jossa olisi vielä 
jäljellä kovasti rakennusoi-
keuttakin. Erityisesti Ket-
tusta viehättää tontilla oleva 
oikein kaunis pihakallio. 

-Siellä voisi olla vaikka 
piknikillä. 

Heimo Turunen, 
kuvat Arto Raappana

Arvo Kettunen on kunnostanut Jukolantien varressa, upealla pai-
kalla sijaitsevan entisen Kemiyhtiön talon.

Puistotie 2, 
93100 Pudasjärvi

08-323 400
www.isyote.net
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Syötteen yrittäjät ja kyläyhdistys järjestävät lauantaina 
4.12 kello 12-16 joulutorin Syötteen ytimeen Safaritalon 
edustalle Joulutorin avaa kaupunginjohtaja Kaarina Daa-
vittila. Ohjelmassa on erilaisia paikallisia musiikkiesityk-
siä koko päivän ajan. Lapset pääsevät ilmaiseksi hevosen 
vetämän reen kyytiin ja pienellä rahalla poron reen kyy-
tiin. Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan kolme palkin-
toa: piparkakkutalo, Vaaran pajan käsin taottu takkasetti 
ja Katariina Kuukasjärven maalaama taulu. Paikalla on 
Syötteen kyläyhdistys myymässä herkullisia tuotteita. 
Sekä paljon muita eri alojen ja tuotteiden myyjiä Tietenkin 
joulupukki on paikalla karkkisäkin kanssa.

Tapahtumaan ilmoittautumiset toivotaan Marja-Leena 
Ronkaiselle Käsityömyymälä Amaliaan 29.11 mennessä 
puh 040 582 0625. 

Reijo Väisänen

Syötteen joulutori

Iso-Syötteen maskotit Musti- ja Lysti-poro sekä hieman 
näsäviisas Tarmo-lintu esiintyvät joulukalenterissa, joka 
avautuu Iso-Syötteen nettisivustolla 1. päivä joulukuuta. 
Kalenterin tähtenä on kuitenkin itse joulupukki.

Joka päivä jouluun asti joulupukki kertoo vajaan vii-
den minuutin tarinan Mustin ja Lystin kommelluksista 
lumisissa Iso-Syötteen maisemissa. Joulukalenteri on teh-
ty videon muotoon.

Pukki on niin oikea kuin olla voi, mutta Musti, Lysti ja 
Tarmo-lintu ovat pehmoleluja, jotka välähtelevät mukana 
videolla. Musti ja Lysti oleilevat pukin vieressä pöydän 
reunalla, ja Tarmo heittelee viisauksiaan joulukuusen 
juurelta lahjojen seasta. Tarmo yrittää opettaa Mustille ja 
Lystille, että ihan kaikkea ei aina kannattaisi tehdä, mitä 
mieleen juolahtaa, vaan pitäisi hiukan miettiä ensin, mitä 
tekee.

Joulukalenterin tapahtumaympäristö on vanhan ajan 
perinteisessä maisemassa. Joulupukki istuu joulukuusen 
ääressä kauniissa pirtissä. Sylissään pukki pitää isoa van-
haa kirjaa, josta hän lukee tarinoitaan.
Joulukalenteri avautuu 1. päivä joulukuuta www.syote.fi

Mustin, Lystin ja Tarmon joulu-
kalenterin tarinoiden tunnelmissa

Joulua kohti

Jouluun saakka voit kuunnella ja katsella joulupukin 
tarinoita Iso-Syötteen joulukalenterista. Se löytyy net-
tiosoitteesta www.syote.fi joulukuun alusta alkaen.

– Yksi parhaita tähänastisia 
tapahtumia, mitä alueella on 
kehitetty, teollisuusneuvos 
Jorma Terentjeff kommentoi 
Joulupukkien SM-kisaa. 

Toista viikkoa sitten puk-
kikisaan ilmoittautuneita oli 
kymmenkunta joukkuetta 
eli 40 pukkia. Lisää osallis-
tujia vielä odotetaan ilmoit-
tautuvan ennen kisan alkua.

Ennen kaikkea Terentjeff 
yllyttää ”oman kylän” väkeä 
aktivoitumaan. 

– Paikalliset yrittäjät, kou-
lujen oppilaat ja opettajat ja 
kunnan virkamiehet ja nai-
set, ei muuta kuin joukkueet 
kasaan ja tulemaan. Me saa-
daan valtakunnanjulkisuut-
ta, ja julkisuutta valtakun-
nan rajojen ulkopuolellekin. 

Houkutusarvot ovat kohdallaan
Meille on kaikille kunniaksi, 
että meitä olisi kisassa vielä 
enemmän, Terentjeff kan-
nustaa.

Joulupukkien SM-kisa 
järjestetään nyt ensimmäis-
tä kertaa. Toiveissa on, että 
tapahtumasta tulisi joka-
vuotinen. Onnistuminen en-
simmäisellä kerralla antaisi 
potkua tuleville vuosille. – 
Se antaa uskoo siihen, että 
meidän pitää jatkossakin 
panostaa. 

”Me” on tällä hetkellä kol-
men Syöte-yrittäjän yhteis-
joukkue, eli kisan järjestäji-
nä ovat Tunturihotellin Juha 
Kuukasjärvi, Pärjänkievarin 
ja karavaanarialueen isän-
tä Pekka Kimpimäki sekä 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 

Jorma Terentjeff. Tapah-
tuman budjetti on joitakin 
kymmeniä tuhansia euroja.  

– Toivotaan, että saatai-
siin jatkossa muitakin ris-
kinottajia ja osallistujia kisaa 
järjestämään, Terentjeff esit-
tää kutsuna muilla Syötteen 
yrittäjille.

Joulupukkien SM-kisa on 
leikkimielinen, mutta sitten-
kin yksi asia siinä otetaan 
suorastaan vakavasti: pal-
kintojen jako on juhlava.

– Kyllä. Palkinnot ovat 
aina kilpailussa tärkeitä – 
hauskanpidon lisäksi. Me-
hän ollaan kilpaileva kansa. 

Sveitsissä pidetään jo 
Joulupukin maailmanmesta-
ruuskisoja – mutta pukkihan 
on Suomesta kotoisin. On 

siis aika tuoda pukki kotiin 
taas. Siihen on tilaisuus nyt, 
eikä joskus myöhemmin. 

Kisapaikalla kaikki on jo 
valmista: 

– Eturinteellä kakkosrin-
teen juurella tapahtuu. Ol-
laan varattu katsojille sinne 
paikat. Toivotaan, että saa-
taisiin paljon yleisöä. Yleisö 
sen tunnelman kilpailuihin 
sitten luo. 

Viimeaikaista käden-
vääntöä Lapin matkailun 
kohdentamisesta pukkikisa 
ei sivua. 

– Emme ota ollenkaan 
osaa semmoiseen. Me lähde-
tään järjestämään jouluista 
ja pohjoisen aiheista kisaa. 
Tämä on kansainvälinen 
teema. Terentjeff painottaa.

Joulupukkien SM
ensi lauantaina Syötteellä

Joulu on kansainvälinen juhla. Tervetuloa, maailma, Pudasjärvelle.

Viikonlopun Joulupukki-
en SM-kisoihin tarvitaan 
paljon, oikein paljon kara-
vaanareita paikalle. Olisihan 
se upeaa, kun Euroopan te-
levisioruutuihin leviäisi ku-
via valomerestä, joka tuikkii 
ja loistaa tunturin rinteessä 
lukuisista karavaanareiden 
lampuista, kynttilöistä ja 
lyhdyistä. 

Loppuvuoden kaamok-
sessa hämärtää jo pari tuntia 
puolen päivän jälkeen. TV-
kuvaajat tuskin malttaisivat 
olla pystyttämättä kamera-
jalustojaan ja kameroitaan 
karavaanarialueen tulika-
tua kohti. Mustaa pimeää, 
lämmintä valoa ja valkoista 
lunta - niiden maisemien 
takaa pukkikin tulee. Nyt 
maalataan lähtemättömiä 
mielikiuvia keski-Euroopan 
ihmisille, tuleville Syötteen 
matkailijoille. Ehkä siinä sa-
malla menisi huiskutus ter-
veisenä etelän tutulle. 

- Kun ulkomaiset tv-
työryhmät tulevat tänne 
paikalle, niin he näkisivät 
lappilaista fiilistä vähän 
erinäköisenä elikkä asun-
tovaunualueen kupeessa 
olevasta ravintolasta käsin, 
asuntovaunualueen ja vie-
reisen Pärjänkievarin isäntä 
Pekka Kimpimäki maalai-
lee.

Päivän palkintojen ja 
kunniamainintojen jako pi-
detään iltasella Pärjänkieva-
rissa. Päivän tauolla vieraita 
viihdytetään Romekievarin 
puolella elävällä musiikilla. 

Saksalaisvieras, sikäläi-
sen tv- talk show:n vetäjä 
Jumbo Schreiner  on myös 
lauantai-iltana paikalla Pär-

Karavaanarit tähtinä loistavat

Mahtaisi olla pysähdyttävä 
näky, kun koko matkailuvau-
nualue loistaisi pihavalojen 
värittämänä. Olisi siinä etelän 
tv-kuvaajilla zoomattavaa.
 

jänkievarissa. Schreiner ja 
tuotantoyhtiö Story House 
Production ovat kiertueella 
Skandinaviassa, ja he tule-

vat viettämään päivän tai 
kaksi Iso-Syötteellä ohjel-
maa tehden. 

Saapa nähdä, pääseekö 

Jumbo joulupukkikisassa 
palkinnoille. Ainakin hän 
kisaan osallistuu. 

Jutut: Esko Leipälä
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Joulupukkien SM -kisa te-
levisioidaan Saksaan ja Eu-
roopan saksankielisille alu-
eille Sveitsiin ja Itävaltaan. 
Mitä enemmän kisapaikalla 
on osallistujia ja yleisöä, 
sitä houkuttelevammaksi 
matkailukohteeksi Syöte ja 
Pudasjärvi maailmalla miel-
letään. Se tietää runsasta 
matkailijavirtaa, yöpymisiä 
- ja entistä parempia toi-
meentulomahdollisuuksia 
pudasjärvisille matkailu-
elinkeinon parissa. 

Mukaan vaan
Joulupukkikisan ideoija-

na on ollut radiosta ja tv:stä 
tuttu Illan Isäntä Oy:n Lauri 
Salovaara. Hänellä on vies-
tiä kaikille Pudasjärven ja 
lähiseutujen ihmisille:

– Meillä ilmoittautumisai-
kaa on vielä jäljellä. Tärkein 
viesti ennen kaikkea Pudas-
järven alueen ihmisille on, 
että he osallistuisivat tähän 
kisaan joko kilpailijoina tai 
katsojina tai tyyliin sekä 
että. Meille tarjotaan niin 

Kaikki telkkariin!
Ainakin pari tv-ryhmää Saksasta tulee 
televisioimaan Syötteellä ensi lauantai-
na pidettävää Joulupukkien Suomen-
mestaruuskisaa. Nyt jos koskaan on 

mahdollisimman monen pudasjärvisen 
syytä olla paikalla niin osallistujana kuin 
katsojanakin. Nyt rakennetaan Syötteen 

mainetta koko Euroopalle.

Joulupukkikisa televisioidaan Eurooppaan

–Nyt kaikki mukaan osal-
listumaan Joulupukkien 
SM -kisaan! Joukkueseen 
tarvitaan neljän hengen 
tiimi ja jokaisella riemas-
televa mieli, Joulupukki-
en SM -kisan illan isäntä 
Illan Isäntä Oy:n Lauri Sa-
lovaara vetoaa pudasjär-
visiin ihan hattu kouras-
sa. Ja kaikki muut paikalle 
yleisöksi!

huikea mahdollisuus Keski-
Euroopan miljoonanäky-
vyyteen, että toivon nöyrästi 
hattu kourassa, että ihmiset 
lähtisivät mukaan. Se näyt-
tää vaan yksinkertaisesti 
paremmalta, mitä enemmän 
siellä väkeä on. 

– Nyt mennään maail-
malle. Pudasjärven ja Iso-
Syötteen näkyvyys tässä on 
ihan käsittämättömän kova. 
Se on vaan sitten ihmisis-
tä kiinni, että se näyttääkö 
hyvältä vai ihan älyttömän 
hyvältä. 

Puhemiehenä  
Jumbo Saksasta 
Joulupukkien SM -kisan 
järjestäjät saavat vieraak-
seen saksalaisen talk show 
-ohjelman isännän Jumbo 
Schreinerin. – Jumbo Schrei-
ner, Saksan ISO lahja televi-
siolle, tulee kisaamaan Iso-
Syötteelle kaikkien aikojen 
ensimmäisiin Joulupukkien 
SM-kisoihin, miestä esitel-
lään.

Toinen saksalainen ku-
vaustiimi on tuotantoyh-
tiöstä TV-Production Heiner 
H.Boeck. Se myy ohjelmansa 
televisiolle Saksaan. 

Alustavien tarkistus-
ten mukaan 99,9 prosentin 
myös kotimaiset tv-uutiset 
ovat paikalla. 

Vaikka itse et suorastaan 
filmattavaksi haluaisikaan, 
niin tuo kortesi kekoon ja 
ole mukana vaikka yhtenä 
neulasena yleisömeressä. 
Nyt sinua tarvitaan! 

Joulupukkien SM-kisassa ei tärkeillä, paitsi 
että tärkeintä on, että kaikilla on hauskaa. 
Tässä ohjeet Joulupukkien Sm -kisajoukku-
een muodostamiseksi:  Kootkaa nelihenki-
nen joukkue ja osallistukaa. Siinä se. 

Pukkikisan ilmoittautumisia 
otetaan vielä vastaan

Hauskanpitoon tarvitaan neljä

Ilmoittautumiset: www.joulupukkiensm.fi

MYYDÄÄN NYT!
• TONTIT TÄLLÄ ALUEELLA •

Tiedustelut: Pudasjärven kaupunki 0400 389 972 tai 040 7399 797

SYÖTTEEN TONTIT JA GOLF-OSAKKEET

Kisaan valmentaudutaan ensisijaisesti henkisellä valmentau-
tumisella. Lysti mieli täytyy olla jo tullessa, ja riemastelun tu-
lee näkyä myös kisassa.

Monivaiheisen kisan alkukarsintojen kuusi lajia ovat Hur-
ja joukko, Lankkusuksihiihto, Pulkkaretki, Liukurimäki, Kau-
neimmat joululaulut ja Suopunkitaisto. Kisaan lähtevät saavat 
tarkat lajikuvaukset Joulupukkien SM -kisan virallisilta netti-
sivuilta osoitteesta www.joulupukkiensm.fi. 

Luvassa on satavarmasti vauhdikasta menoa, mielen ja ke-
hon haastavia lajeja sekä railakasta kisatunnelmaa.

Kisan osallistujat saavat seurakseen joukon tunnettuja 
mediapersoonia. Julkkisjoukkueessa ovat mukana valtakun-
nankaunotar Anne-Mari Berg, BB-Kadi Kaljula, Novan aamu-
radion käsikirjoittaja Jope Tuomola, ja Radio Suomi POPin 
kutkuttavan seko (positiivisessa mielessä) juontaja Arttu 
Harkki. Kun nämä kaikki pannaan yhteen, niin kukaan ei tie-
dä, mitä siitä kehittyy.

Lauantaina Syötteellä alkaa siis tapahtua aamusta klo 10 
alkaen, ja parin hengähdystauon katkaisemana lystiä jatke-
taan pitkälle iltaan.

Kisan juontavat Radio Novan Minna Kuukka ja Kimmo 
Vehviläinen. Kisan tiimellyksessä esiintyy Aki Louhela, ja ilta-
bileissä jorataan Lauantain Toivottujen seurassa.

Pe 26.11. Joy karaoke&  tanssit

Tervetuloa!

La 27.11. Tanssit dj Tapsan tahditta-
mana, Disco Snapsi baarissa

Isosyötteentie, 93280 Syöte • p. 0201 476 400 • www.syote.fi
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-Rakennuksen suunnittelee 
oululainen arkkitehti Juha 
Paldanius. Hän on suunni-
tellut muun muassa Kon-
tiotuotteen pääkonttorin 
Pudasjärvelle. Nyt raken-
nettavan toimistorakennuk-
sen pinta-ala tulee olemaan 
noin 500 neliömetriä, kertoo 
toimitusjohtaja Jalo Poijula 
Kontiotuotteelta. 

-Rakentamisessa nouda-
tetaan hirsi-korttelialueen 
tutkimus- ja kehittämis-
hankkeen periaatteita, jonka 
vuoksi rakennustekniikka 
tulee olemaan kaikilta osin 
energiatehokkuutta ja ym-
päristöystävällisyyttä ko-

Kontiotuote rakentaa 
toimistotilat Metsähallitukselle
Kontiotuote Oy rakentaa Metsähallituksen käyttöön toimisto-
rakennuksen hirsikortteli-alueelle. Toimistorakennus toteu-

tetaan ns. monikäyttörakennuksena, jolla voi myöhemmässä 
vaiheessa olla muutakin kuin toimistokäyttöä. Metsähallitus 

vuokraa tilat 10-vuoden vuokrasopimuksella.

rostavaa. Kiinteistö pyritään 
varustamaan mm reaaliaikai-
sella euromäärää näyttäväl-
lä energiakulutusmittauk-
sella. Rakentamisaikataulun 
mukaan rakennuksen tulee 
olla Metsähallituksen käy-
tössä syyskuun alussa 2011, 
joten rakentaminen alkaa 
välittömästi, kun pahin pak-
kaskausi on ohitse, jatkaa 
Poijula.

Hirsikorttelialueen 
tonttivaraustilanne on 
hyvä. 
-Oululainen rakennusliike 
on varannut asuntotuotan-

toa varten kaksi kokonaista 
korttelia. Omakotitaloille 
varattuja tontteja on vapaa-
na tällä hetkellä enää kol-
me, sanoo kehittämisjohtaja 
Mikko Kälkäjä. Kun ottaa 
huomioon, että hirsikortte-
lihankkeen suunnitteluvai-
heessa alueelle oli tarkoitus 
rakentaa 7-9 omakotitaloa, 
ja nyt kun aluesuunnitelma 
on valmiina, sille voidaan 
sijoittaa kaikkiaan jopa 40 
erillistä asuntoa, voidaan 
varaustilannetta pitää todel-
la hyvänä, jatkaa Kälkäjä.

-Hirsikorttelialueen ra-
kentamisen käynnistänyt 
Ympäristöministeriön ra-
kentamismääräysten uusi-
minen, on jo tässä vaiheessa 
ottanut huomioon joitakin 
hirsirakentamisen erityis-
piirteitä ja se on selkeästi 
tämän hankkeen tulosta. Il-
man näitä toimenpiteitä, joi-
ta tässä hankkeessa on teh-
ty, olisi hirsirakentamisen 
tulevaisuus Suomessa ollut 
todella vaakalaudalla. Nyt 
ympäristöviranomaiset ovat 
havahtuneet huomaamaan, 
että hirrestä rakentaminen 
on mitä ilmeisimmin ekolo-
gisin tapa rakentaa. Tämän 
väittämän osoittaminen oi-
keaksi on hirsikorttelihank-
keen tärkein tavoite, sanoo 
Kontiotuotteen toimitusjoh-
taja Poijula.  

Asia on tärkeä koko Suo-
melle ja erityisesti näille alu-
eille, joissa hirsirakentami-
nen työllistää suuren joukon 
ihmisiä, jatkaa Poijula. (ht)

 

Kontiotuotteen toimitusjohtaja Jalo Poijulan mukaan hirsikorttelihankkeen tärkein tavoite 
on osoittaa, että hirrestä rakentaminen on mitä ilmeisimmin ekologisin tapa rakentaa. 

Mikko Kälkäjä iloitsee, että Karhukunnaan alu-
een varaustilanne on todella hyvä. Kuvassa Käl-
käjä esittelemässä hirsitalokorttelia viime kesä-
nä Oulussa.

Säikähditkö valtatie 20:n 
varrelle pystytettyjä ihmi-
sen kokoisia nukkehahmo-
ja?  Näin on ollut tarkoitus, 
että säikähtää pitääkin.

Viikonlopulla pari viik-
koa sitten Pudasjärveltä Ou-
luun ajava autoilija saattoi 
säikähtää pahan kerran tien 
varressa seisovia ihmisiä. 
Joillakin oli heijastin päällä, 
jollakin vain tummat vaat-
teet. 

Monet olivat arvaukset, 
mitä moiset hahmot liene-
vät. Oliko paliskunta keksi-
nyt keinon säikytellä porot 
pysymään metsän puolella? 
Vai oliko taiteilija tuonut 
”Hiljaista kansaa” näytille? 
Testattiinko nukeilla heijas-
tinnauhojen laatua? Väärin 
kaikki. Asialla ovat olleet 
seutukunnan viranomaiset 
oikein suurella joukolla.

Havainto-opetutusta 
turvallisuuteen 
Jo viime vuonna Koillismaan 
liikenneturvallisuustyöryh-
mä toteutti hankkeen, jossa 
autoilijoille ja muille tiellä-
liikkujille pyrittiin havain-
nollistamaan konkreettisesti, 
miten hyvin tai oikeastaan 
miten huonosti ihminen pi-
meällä metsätaipaleella tien 
varresta havaitaan. Sitä var-
ten tehtiin ihmisen kokoisia 
nukkeja, joilla joillakin oli 
erilaiset heijastimet yllään, 
ja joukossa oli nukke, jolla ei 
ollut mitään heijastinta.

Moni säikähti tosissaan 
viimeistään tummiin puetun 
nuken kohdalla, että jopas 
oli ihminen vähällä jäädä 
auton alle.

Periaatteessa autolla aja-
essa nopeudet olisi pidet-
tävä sellaisena, että koska 
tahansa auto on pysäytettä-
vissä sillä matkalla, mitä ajo-
valojen valokeilassa näkyy. 
Näin siis periaatteessa, mut-
ta kuinkahan monen kuskin 
kohdalla jarrutus ja pysäh-
tyminen ennen törmäämis-
tä eteen tulevaan tummaan 
hahmoon käytännössä on-
nistuisi? – Ei olisi onnistu-
nut, on moni säikähtänyt 
pahanpäiväisesti. Hyvä niin, 
jottei totuus unohtuisi.

Laajapohjainen  
työryhmä
Hankintapäällikkö Jouni 
Piri ja maanrakennusmesta-
ri Erkki Moilanen Pudasjär-
veltä ovat olleet Koillismaan 
liikenneturvallisuustyöryh-
män ”nukkeprojektissa” 
mukana ja sijoittelemassa 
niitä tienvarteen. Piri ker-
too, että nuket ovat yhdessä 
paikassa vain muutaman 
päivän tai jopa vain muu-
taman tunnin kerrallaan eri 
paikkakunnilla.

Tieturvallisuutta 
shokkihoidolla

Yleensä ne sijoitetaan pai-
kalleen vilkkaimman liiken-
teen ajaksi, esim. viikonlo-
puksi. Niitä pidetään myös 
Kiimingissä, Taivalkoskella 
ja Kuusamossa. 

Viime vuonna vt20:n var-
rella oli turvallisuushanke, 
johon kuului mm. Liiken-
neturva. Nukeilla haluttiin 
tuoda esille, miten  heijas-
timella varustettu tai ilman 
heijastinta oleva jalankulkija 
näkyy. 

Säikähdyttäviä hahmoja tien varressa

Säikähditkö tätä? Hyvä. Niin pitikin. Se olisi voinut olla 
ihminen, ja käytettävissä olevan jarrutusmatkan olisi 
pitänyt riittää ajoissa pysähtymiseen.

- Määräaikaishuollot
- Korjaukset
- Öljynvaihdot
- Rengastyöt
- BOSCH vikadiagnostiikka

Juha p. 0440 890061 Esa p. 0440 890062

Koillismaa-työryhmään 
kuuluvat Pudasjärvi, Taival-
koski ja Kuusamo. Lisäksi 
siinä on poliisin, tienpitäjät, 
liikenneturvan, lääninhal-
lituksen ja nykyisin ELY:n 
edustus.

 Liikenneturvan hankkee-
na kokeilu on jo päättynyt, 
mutta kuntien pyynnöstä 
nuket sijoitetaan tänäkin 
vuonna muistuttamaan au-
toilijoita ottamaan tiellä liik-
kujat huomioon myös pime-
ällä ajettaessa.
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Useat tapahtumaan osallis-
tuneista olivat ensikertalai-
sia, kuten Petri Huitsi, jonka 
mielestä tapahtuma oli mu-
kava ja siellä näki tuttuja. 
Erityi-sen hienoa hänestä oli 
tulimeri, joka syntyi sadois-
ta erilaisista tulista ja kynt-
tilöistä. 

Ammattiopiston lisäksi 
Kaamoksen kaatajaisten to-
teuttamisessa oli mukana 
muun muassa Pudas-järven 
kaupunki. Kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila kehui 
puheessaan tapahtuman 
ideaa ja ajankohtaa sekä 
tapahtumassa vallinnutta 
tunnelmaa, johon kaikki ta-
pahtuman järjestämisessä 
mukana olleet tahot toivat 
oman osansa. Yhteistyön 
voima näkyi lopputulok-
sessa ja myös tapahtumassa 
vierailleista monet totesivat, 
että illan eteen oli selvästikin 
nähty paljon vaivaa ja että 

Kaamos kaatui yhteisvoimin

Oulun seudun ammattiopiston Pudas-
järven yksikössä järjestettiin viime tors-

taina 18.11 jo kuudennet Kaamoksen 
kaatajaiset. Tapahtuman ideana on ollut 
järjestää vuoden pimeimpään ja synkim-
pään aikaan jotain, jolla pimeys ja synk-

kyys saadaan selätettyä.

Hevostalousalan opiskelijat Nadja Ammouri ja Salla Koivisto ratsastivat kynttilänva-
lossa itse suunnittelemansa ohjelman.

moni paikka-kuntalainen oli 
ollut mukana tapahtuman 
mahdolliseksi tekemisessä. 

Kaikki Pudasjärven yksi-
kön opiskelijat osallistuivat 
tapahtuman järjestämiseen. 
Matkailualan opiskelijat vas-
tasivat makkaran ja räiskä-
leiden paistosta. Siinä heillä 
riittikin tekemistä, sillä ne 
tekivät hyvin kauppansa. 
Lisäksi tapahtuman juonta-
jina toimivat matkailualaa 
toista vuotta opiskelevat 
Enna Varpu ja Reija Kuusis-
to. Lumivalkeat kodat olivat 
myös matkailualan opiskeli-

joiden käsialaa. 
Prosessiteollisuuden 

opiskelijat kokosivat ja sy-
tyttivät torninuotiot, joita oli 
Jyrkkäkosken hiekka-mon-
tulle vievän tien varressa 
sekä itse tapahtumapaikalla 
valaisemassa iltaa. Sähkö-
alan opiskelijat puolestaan 
huolehtivat, että valonheit-
timiä ja muita sähkölaittei-
ta varten riitti koko illaksi 
sähköä. Lähihoitajaopiske-
lijat esittivät itse suunnitte-
lemansa varjotanssin, jossa 
he käyttivät hyödyksi valoa 
ja varjoa. Lisäksi he huoleh-
tivat palautteen keruusta ja 
arpajaisista. 

Hevostalousalan opis-
kelijat olivat suunnitelleet 
näyttävän esityksen, lumi-
hevosten tanssin. Kaksi he-
vostalousalan opiskelijaa, 
Nadja Ammouri ja Salla Koi-
visto, ratsastivat kynttilän-

valossa itse suunnitteleman-
sa ohjelman. Lumihevosten 
roolissa tanssivat Vanttomi 
ja Tarmo. Monen tapahtu-
maan osallistuneen mielestä 
lumihevosten tanssi oli illan 
vaikuttavin ohjelmanume-
ro. Kaupunginjohtaja totesi-
kin puheessaan, että esitystä 
kannattaisi viedä esimerkik-
si Syötteelle matkailijoiden 
ihasteltavaksi. 

Opiskelijat sytyttivät yh-

Torninuotiot valaisivat tapahtumapaikkaa sekä sinne 
johtavaa tietä.

Opiskelijat sytyttivät yhdessä 
KAAMOS -kirjaimet rinteeseen. 
Hetki oli hyvin tunnelmallinen, 
kun kirjaimet alkoivat hiljalleen 
hahmottua keskellä pimeyttä. 
Kirjainten kokoamiseen käytet-
tiin toista sataa kynttilää

Matkailualan opiskelijat vastasivat makkaran ja räiskä-
leiden paistosta ja ne tekivätkin hyvin kauppansa.

dessä KAAMOS -kirjaimet 
rinteeseen. Hetki oli hyvin 
tunnelmallinen, kun kirjai-
met alkoivat hiljalleen hah-
mottua keskellä pimeyttä. 
Kirjainten kokoamiseen 
käytettiin toista sataa kyntti-
lää sekä opiskelijoiden teke-
mää rakennelmaa puusta ja 
kankaasta, jolla kynttilöiden 
valo saatiin näkymään tasai-
semmin. 

Matkailualan opiskelijoi-

den toteuttama ongintakota 
näytti erityisesti olevan ta-
pahtuman nuorimpien osal-
listujien mieleen. Samoin 
poroajelu ja huskykoirat 
kiinnostivat monia. Kaa-
moksen kaatajaiset päät-
tänyt ilotulitus puolestaan 
ilahdutti niin perheen pie-
nimpiä kuin isompiakin. 

Anne-Mari Pulli
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

www.visionliukuovet.fi       www.keittiokalustetukut.fi

- ilmainen suunnittelupalvelu
- nopeat toimitukset

- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

Avoinna 
ark. 9-18 
la 9-14

LIUKUOVET

V SI I NO

- monipuolinen mallisto
- tukkuhinnat

Keittiökalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus mukaan, 
tule tekemään elämäsi kaupat. 

Suunnitellaan yhdessä komerot upeilla liukuovilla!

Lakeuden 
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 Kempele, p. 08 376 601, fax 08 376 663

Tänä syksynä jotkut kalamie-
het ovat saaneet Puhoksen 
järvistä runsaasti muikkua. 
Kala on ollut kalamiesten 
mukaan hyvänkokoista. 
Muikkukantojen koko voi 
vaihdella vuosittain melkoi-
sesti. Tähän on syynä se, että 
monissa järvissä muikku 
elää vain muutaman vuoden 
ja pienikin poikkeama kesän 
planktonkannassa vaikuttaa 
kasvun suuntaan useita mil-
lejä. Myös muikkujen vuo-
tuinen määrä vaikuttaa kas-
vuun eli mitä vähemmän on 
kilpailua ruuasta, sitä isom-
maksi muikut kasvavat. 

Muikkukanta kestää 
yleensä kovaakin kalastusta. 
Muikun runsaus heijastuu 
usein myös muuhun kalayh-
teisöön. Hyvänä kilpailijana 
muikku vaikuttaa muiden 
ulapan lajien, kuten siian 
kasvunopeuteen ja esiinty-

Muikunpyyntiä Puhosjärvellä
Puhosjärvi on kuuluisa muikuistaan, joita on paikoin saatu 

tänä syksynä runsaanlaisesti. Myös korpelaiset ovat ruukan-
neet käydä kalassa Puhoksen vesillä. Teuvo Kelan ja Raimo 
Alatalon kalareissulla mukana ollut Jouko Palomäki pääsi 

ensimmäisen kerran elämässään kuvaamaan muikun pyytä-
mistä ja verkkojen kokemista sekä kalareissun aamuvarhais-

ta tunnelmaa.
miseen. Runsaana ollessaan 
muikku on melko tärkeä ra-
vintolaji petokaloille. 

Muikku on parvi- ja pai-
kallinen kala, joka liikkuu 
päivällä syvänteissä ja illalla 
pinnassa. Samassa järvessä 
saattaa elää monia muikku-
populaatioita, jotka kutevat 
eri paikoissa. Kun vedet al-
kavat jäähtyvät kesäheltei-
den jälkeen, muikku alkaa 
siirtyä matalampiin vesiin. 
Verkkokalastu on oma tai-
teenlajinsa. Kalastajan on 
vaikeampi syksyllä löytää 

parvia kuin kesähelteillä, 
koska verkkoja joutuu pi-
tämään välillä pohjassa, 
välivedessä ja pinnassa. Ka-
laverkot lasketaan edelleen 
pääosin yöksi pyytämään, 
koska eihalutut kalat liik-
kuvat edelleen päivisin ma-
talassa vedessä. Verkkoja 
kannattaa laittaa useampaan 
kohtaan. Kutu tapahtuu par-
vissa syvänteide rinteille ja 
matalikoille, joissa on kova 
pohja hiekkaa, savea tai hie-
nojakoista soraa.  

-Muikkuverkot tulee 

nostaa ylös heti aamuvar-
haisella. Kalat päästellään 
verkoista saman tien, koska 
muikku menee herkästi pi-
lalle, jos ylösnoston jälkeen 
vierähtää useampi tunti, en-
nen kuin muikut on irrotettu 
verkosta ja perattu. Toinen 
syy aikaiseen kalaverkkojen 
ylösnostoon on se, että jos 
ahvenet, särjet ja muut eiha-
lutut kalat ehtivät aktivoitua 
aamun valjetessa, niitäkin 
voi joutua melkoinen määrä 
verkon pauloihin, kalamie-
het selvittivät. (rr)

Teuvo Kela ja Raimo Alatalo kokemassa muikku-
verkkoja lokakuun aamuauringon sillalla Puhosjär-
vellä. (Kuvat Jouko Palomäki)

Muikku-
ja pääste-
levä Teuvo 
Kela on kul-
kenut Pu-
hosjärven 
rannalla si-
jaitsevalta 
mökiltä pitä-
en kalassa 
pikkupojas-
ta lähtien. 
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PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
PUH. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399

VESTFROST
PAKASTEARKKU
200L
A+

UPO
JÄÄVIILEÄ-
KAAPPI

UPO
PAKASTE-
KAAPPI

UPO PESUKARHU
PYYKINPESUKONE
PÄÄLTÄ    
TÄYTETTÄVÄ
 

Täyttö 1-6 kg

UPO
KUIVAUS-
RUMPU

Täyttö 1-7kg

39900

UPO 
TISKIKONE
D-512

UPO 
TISKIKONE
D-70

UPO
HELLA
50 cm

UPO
KERAMINEN   
LIESI

UPO
MANKELI

UPO
MICROAALTOUUNI
700W

VESTFROST
PAKASTEKAAPPI
55 cm

VESTFROST
JÄÄKAAPPI
55 cm
Automaatti

VESTFROST
JENKKIKAAPPI

DOMECTIC
KAASUJÄÄKAAPPI
60L

BOSCH
POLYIMURI
SPHERA 28
1800W

HOX!!

49900

UPO
JÄÄPAKASTIN-
KAAPPI

59900 49900

4990039900

UPO PESUKARHU
PYYKINPESUKONE
SIVUSTA 
TÄYTETTÄVÄ
 

Täyttö 6+1 kg

44900

34900 49500 34900 6900

2290024900

VESTFROST
PAKASTEARKKU
300L
A+

4490034900

29500 39500 9950

49900

SAIMME
VAKUMI-
PUSSEJA
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Oulunkaaren kuntayhtymä 
valmistelee strategiaa vuo-
sille 2011–2016. Nyt kaikilla 
jäsenkuntien asukkailla on 
mahdollisuus kertoa mieli-
piteensä, miten Oulunkaa-
ren tulisi toimia ja kehittyä 
muutamien lähivuosien ai-
kana.

Kuntayhtymän hallitus 
käsittelee strategiaa saadun 
palautteen jälkeen joulu-
kuun alussa. Yhtymäval-
tuuston on määrä hyväksyä 
strategia kokouksessaan 
joulukuun puolivälissä.

Oulunkaaren jäsenkun-
tia ovat tällä hetkellä Ii, Pu-
dasjärvi, Utajärvi ja Vaala. 
Ensi vuoden alusta mukaan 
liittyy Simo, joten myös si-
molaisten toivotaan kom-
mentoivan strategiaa ahke-
rasti.– Oulunkaaren toiminta 
on vielä nuorta. Toimintoja 
kehitetään jatkuvasti, jolloin 
palvelujen käyttäjien arjen 
näkökulma tuo arvokas-
ta lisää kehittämistyöhön. 
Tulevaisuudessa halutaan 
sitouttaa kuntalaisia yhä 
tiiviimpään yhteistyöhön 
palvelujen suunnittelussa ja 
kehittämisessä, toteaa kun-
tayhtymän johtaja Kirsti Yli-
talo.

Strategiassa määritellään 
kuntayhtymän visio ja ar-
vot. Strategia sisältää myös 
tavoitteet sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluille että elin-
keinojen ja kuntapalvelutoi-
miston kehittämiselle.

– Strategiatyö vahvistaa 
jäsenkuntien välistä yhteis-
työtä, avoimuutta ja luot-
tamusta sekä luo yhteiset 
pelisäännöt kuntayhtymän 
ohjaukseen, Ylitalo toteaa.

– Strategiatyöhön ovat 
osallistuneet niin jäsenkun-
nat, Oulunkaaren henkilös-
tö kuin kuntalaisetkin. Näin 

ollen strategia näyttäytyy 
aidosti yhteisenä tahtotilana 
asioista. Myös strategian jal-
kautukseen tullaan panosta-
maan tulevan talven ja ke-
vään kuluessa, hän jatkaa.

– Strategiassa korostuu 
yhteinen tahtotila: ”Hyvin-
vointia ihmistä lähellä”. 
Sana ”lähellä” voidaan ym-
märtää siten, että lähipal-
velut kunnissa turvataan. 
Toinen näkökulma on, että 
seudullisen yhteistyön kaut-
ta voidaan pienempiin kun-
tiin tarjota palveluja, joita 
sinne ei muuten olisi mah-
dollisuus tuottaa. Toisaal-
ta ”lähellä” voi tarkoittaa 
myös sitä, että toimintata-
pamme on asiakaslähtöinen, 
yksiköllisyyttä arvostava 
ja ihmistä lähellä. Lisäksi 
asiaa voidaan tarkastella 
siten, että palvelut tuodaan 
asiakasta lähelle sähköisten 
palvelujen muodossa, kuten 
esimerkiksi verkkopankin 
palvelut on tuotu kontto-
reista ihmisten koteihin, Yli-
talo selventää.

Strategian lisäksi kun-
tayhtymässä on valmisteilla 
erillinen palvelusuunnitel-
ma, joka on voimassa vuo-
den 2012 loppuun. Palvelu-
suunnitelmassa tavoitteet ja 
toimenpiteet on käyty läpi 
kuntakohtaisesti ja yksityis-
kohtaisemmin. Myös palve-
lusuunnitelma on tarkoitus 
hyväksyä joulukuun koko-
uksissa. 

Kuntalaiset voivat kom-
mentoida strategiaa osoit-
teessa www.oulunkaari.com 
kohdassa Ajankohtaista. 
Kuntalaiskyselyn viimeinen 
vastauspäivä on 2. joulukuu-
ta, ja siihen voi vastata ni-
mettömänä. Yhteystietonsa 
jättäneiden kesken arvotaan 
Polarin sykemittari. (ht)

Miten sosiaali- ja 
terveyspalveluita 
pitäisi kehittää?

Kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo haluaa sitouttaa 
kuntalaisia yhä tiiviimpään yhteistyöhön palvelujen 
suunnittelussa ja kehittämisessä.

Muita samalla kertaa kuul-
tavina olevia olivat pro-
fessori Pentti Arajärvi ja 
Helsingin kaupungin maa-
han-muuttoyksikön johtaja 
Päivi Parkkinen. Asiana oli 
maahanmuuttajien kotout-
tamiseen liittyvän lainsää-
dännön muuttaminen.

Daavittila kertoi tavan-
neensa eduskunnassa tämän 
asian lisäksi toistakymmen-
tä kansanedustajaa, joiden 
kanssa hän keskusteli tiiviis-
ti eduskunnan käsittelyssä 
olevista ajankohtaisista laki-
muutoksista sekä toi Pudas-
järven asioita esille.  

Otteita Daavittilan  
esityksestä  
hallintovaliokunnalle:
Näemme maahanmuuttaji-
en kotouttamiseen liittyvän 
lainsäädännön muuttamista 
koskevan lakiesityksen tär-
keänä ja vievän eteenpäin 
saamiamme kokemuksia 
kuntaorganisaation kotout-
tamistyöstä. Näemme tär-
keänä yksilöstä lähtevän 
kotouttamissuunnitelman 
laatimisen ja alkuvaiheen 
yksilökohtaiseen ohjauk-
seen panostamisen. Laki-

esitys tukee mielestämme 
kotouttamisen edistämistä 
Suomessa. 

Painopisteenä tulee olla 
kahdensuuntainen yhteis-
kuntaan osallistaminen, joka 
tähtää maahanmuutta-jan 
henkilökohtaiseen kotiutu-
miseen. Tavoitteena tulisi 
olla sellaisten yhteiskunnal-
listen valmiuksien saavutta-
minen, että henkilö kykenee 
itsenäiseen toimeentulon 
hankkimiseen tai opiske-
luun ja siitä lähtevään hen-
kilökohtaiseen turvallisuu-
den tunteeseen arkipäivän 
elämässä Suomessa.

Näemme pitkäjänteisyy-
den puutteen maahanmuut-
totyössä olevan taloudellis-
ten resurssien niukkuuden 
ohella kriittisiä tekijöitä 
lakiesityksen kirjaimen ja 
hengen toteutumisen näkö-
kulmasta. Eri viranomaisten 
työskentelyotteessa on ha-

vaittavissa inhimillisestä nä-
kökulmasta katsottuna vielä 
monia kehittämistarpeita.

Kunnille kotouttamis-
työstä maksettavien todel-
listen kustannusten kor-
vaamisen tulisi olla lain 
hen-gessä korvaamisperus-
teena vahvasti esillä niin, 
että vuosittaisilla valtion 
tulo- ja menoarvioilla kor-
vauksia ei voitaisi leikata tai 
jättää maksamatta aiheutu-
neita lisääntyneitä menoja. 
Kolmen vuoden määräaikaa 
laskennallisten korvausten 
maksamisessa pidämme 
riittämättömänä.  

Maahanmuuttajan suo-
malaiseen yhteiskuntaan 
valmentaminen on oltava 
keskeinen tavoite.  Kielen-
opetus tulisi tapahtua yhteis-
kuntaan ja työelämään val-
mentamisen yhteydessä, ei 
erillisenä ja irrallisena. Tuli-
jan pitäisi kokea laaja-alaista 

osallisuutta yhteiskuntaan. 
Voisiko vastikkeellista tukea 
kokeilla motivoijana yhteis-
kuntaan, työhön ja kieleen 
perehdyttämisessä? 

Erityinen ongelma ovat 
pitkät turvapaikkaprosessit. 
Ne aloittavat tulijan syr-
jäytymiskierteen. Vastaan-
ottokeskusten toiminnan 
sisältöjä olisi syytä kehit-
tää aktivoivaan suuntaan. 
Vaikka turvapai-kanhakija 
käännytettäisiin, ei aktivoi-
tumisesta prosessin aikana 
ole varmasti haittaa yksilölle 
toisessakaan maassa. 

Turvapaikanhakija ei läh-
tökohtaisesti ole laiton tai 
rikollinen. Yleinen keskus-
telu, pitkittyneet ja poliisi-
keskeiset tutkintamenettelyt 
lisäävät maahanmuutto- ja 
kotouttamisvastaisuutta ja 
leimaavat yleisessä keskus-
telussa useimmat turvapai-
kanhakijat rikollisiksi. Oli-
siko mahdollista kehittää 
tutkintaprosessia nykyistä 
menettelyä normaalimpaan 
suuntaan? Esimerkiksi ny-
kyiset palauttamiskäytännöt 
ovat jopa raakoja länsimai-
sittain käsitettyinä. 

Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila oli eduskunnan hallintovalio-
kunnan kutsumana suullisesti kuulta-
vana ja kirjallisen lausunnon antajana 

torstaina 18.11. eduskuntatalolla.

Pudasjärven kokemukset kiinnosti-
vat eduskunnan hallintovaliokuntaa

Maahanmuuttajien asiat esillä:

Seutunappi on Oulunkaaren 
kuntayhtymän ja Oulunseu-
dun yhteinen nuorten tieto- 
ja neuvontapalvelusivusto. 
Sivuja päivittävät kuntien 
nuorisotyöntekijät sekä pää-
käyttäjät Oulunkaarella ja 
Oulun-seudulla.

Sivuilta löytyvät kunta-
kohtaiset osiot, joiden alta 
löytyy tietoa muun muassa 
opiskelusta, työelämästä, 
rakkaudesta ja seksistä, lii-
kenteestä sekä osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksista. Suunnitelmissa 
on osio, jossa nuoret voivat 
kysyä mieltä askarruttavia 
kysymyksiä, joihin asiantun-
tijat vastaavat.

Seutunappi -projektia ve-
tävä Tuomo Haapala auttaa 
kuntien nuorisotyöntekijöitä 
sivuston markkinoinnissa, 
kehittämisessä ja päivittämi-
sessä.

-Kuntien nuorisotyönte-
kijät tekevät neuvontatyötä 
kentällä aina kun vain nuo-
risolla on jotakin kysyttä-
vää. Autan levittämällä hy-
viä käytäntöjä ja poistamalla 
päällekkäistä työtä.

Palautetta aiotaan kerätä 
suoraan nuorilta ja kehitys-
työtä tehdään sen mukaan. 

seutunappi.fi

Nuoret eivät ole oppineet 
vielä hyödyntämään sivus-
toa. Tarkoitus on, että sivus-
to pyörii tulevaisuudessa 
pelkästään nuorisotyönteki-
jöiden toimesta.

- Toivotaan, että nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelui-
hin saadaan tulevaisuu-
dessa tarvittavat resurssit. 
Näin varmistetaan se, että 
palvelut ovat tasapuolisesti 
kaikkien saatavilla, Haapala 
toteaa.

Alueen nuorten hyvin-
vointi vaihtelee Haapalan 
mukaan paljon. Toiset esi-
merkiksi tuntevat itsensä 
masentuneeksi, toisilla taas 
ei ole muuta huolta kuin 
tyttökaverin epäonnistunut 
hiustenvärjäys.

-Onneksi valtaosalla ti-
lanne on hyvä. Nuorten 
tilanne ei poikkea muusta 
Suomesta juurikaan. Samoja 
ongelmia on joka puolella 
- mutta samoja ilonaiheita-
kin. Terveysongelmia ovat 
ylipaino ja mielenterveys-
ongelmat. Lisäksi opiskelu-
mahdollisuudet ovat kun-
nissa vähentyneet.

Haapalan mukaan taval-
liset aikuiset auttavat nuoria 
parhaiten näyttämällä hyvää 

esimerkkiä.
-Terveelliset elämäntavat, 

liikunta, ravinto ja unen tar-
ve vaikuttavat nuoren elä-
mään pitkällä aikavälillä.

Teinien vanhempia hän 
neuvoo antamaan lapsille ja 
nuorille aikaa.

-Jos nuori kokee, että van-
hemmat välittävät enemmän 
urastaan, kun työ menee 
aina yhteisen ajan edelle, 
voi nuoren sipuli mennä 
sekaisin tavalla tai toisella. 
Kuunnelkaa ja kuulkaa. Jos 

vastaa nuorten kysymyksiin
ette ymmärrä, niin kysykää. 
Antakaa rajat, mutta anta-
kaa nuoren myös löytää ne 
itse. Kun rankaisette, kiel-
lätte tai komennatte, niin 
perustelkaa päätöksenne 
muutenkin kuin sanomalla, 
että minä olen sinun äiti ja 
minä päätän näin. Tukekaa, 
mutta älkää kannatelko, jos 
ei ole pakko. Muistakaa, että 
nuorilla on kavereita omas-
ta takaa. Vanhempien pitää 
uskaltaa olla vanhempia, ei 
kavereita.
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

SEKALAISTA

OSTETAAN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asunnon vuokraus ei ole myymis-
tä/ostamista/lahjoittamista, siitä peritään maksu 15 €, sis. alv:n.) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoit-
teen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 
18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoi-
tus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Otan/ostan saksanpaimenkoi-
ran vähintään kolme -vuotiaan, 
puh. 040 504 2814.

Otetaan vastaan Abban ja 
Souvareiden cd-levyjä p. 044 251 
3289.

Annetaan kaninpoikasia hy-
vään kotiin.Luovutetaan vko 48-
49. Puh 040 592 1389.

Pirttikalusto, pöytäkännykkä, 
kirjahyllyn alakaappi, englan-
ninkielisiä cd-levyjä. p.044 251 
3289.

Cd-soitin, hyväkuntoinen, kau-
kosäätimellä. p. 044 251 3289.

Uudenveroinen, siisti 4/4 viu-
lu! Lisätietoja puh. 0407435574 
Leena Puhakka.

Polkupyöriä. Vakio- ja vaihde-
pyörät. Mummon ja lastenpyörät. 
Otan vastaan joutilaat pyörät. p. 
040 504 2814.

RHS palkkia 150X150X6mm 
1,8m.  Puh. 040-7226101.

Crosstraineri Christopeit cs5. 
Vähällä käytöllä ollut siisti vehje. 
Hinta.170 €. P.044 303 4652.

VUOKRALLE TARJOTAAN

Volvo V40 vm -01, 198 tkm, kah-
det renkaat, vetokoukku. Netti-
auto id:3622681 P.0405428015/J.
Tauriainen

Jämtlanninpystykorvan pen-
tuja, puh: 0400-807310

VUOKRATAAN kaksio 48m2 Syötteen kylätalolla. 
Vuokra 390€ sisältää sähkön ja veden. Puh. 045 651 8306

MYYTÄVÄNÄ
RT-kolmio 80 m2 Pudasjärven keskustassa. 

Puh 0400 399 830

MYYTÄVÄNÄ

Liikehuoneisto n. 80 m2, heti vapaa
Asuinhuoneisto n. 85 m2, 2 kerros, heti vapaa.
Puh. 0400-681 315

Pudasjärven keskustassa:

yhdessä tai useammassa osassa 
toimisto- ja liiketilaa

poliisilaitoksen vieressä Jukolantie 3:ssa 
olevasta juuri remontoidusta talosta. 
Vuokrattavaa tilaa yhteensä 300 m2.

Puh. 040 506 5318

Vuokrataan

Kuntamarkkinat pidetään 
Pudasjärven kaupunginta-
lolla perjantaina 26.11 klo 
11-16.30. Markkinat ovat 
jatkoa edellisinä vuosina 
pidetyille ”Kaarinan päivä 
markkinoille”, onhan Kaa-
rinan päivä nytkin juuri ohi-
tettu torstaina markkinoita 
edeltävänä päivänä. Päivän 
aikana kaupunkilaisilla on 
mahdollisuus kierrellä eri 
esittelypisteitä ja kuunnella 
asiantuntijaluentoja Työttö-
mien yhdistyksen järjestä-

Kuntamarkkinoilla esillä kaupungin 
ja kuntayhtymän palvelut

män kahvittelun ja OSAOn 
matkailulinjan mehu- ja 
makkaratarjoilun lomassa. 
Kuntapäivien jälkeen voi 
vielä osallistua torilla yrit-
täjien yhteiseen joulunava-
ukseen.

Päivän avaa ja myös päät-
tää kansalaisopiston viih-
deorkesteri, jonka jälkeen 
kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila lausuu yleisön 
tervetulleeksi ja henkilöstö- 
ja talouspäällikkö Seija Tur-
peinen selvittää tasapaino-

tussopimusta. Vs. tekninen 
johtaja Oiva Rantala esitte-
lee ensi vuonna voimaan tu-
levaa jätteenkuljetusta.

Oulunkaaren kuntayhty-
mästä ovat mukana virtu-
aalihoitoa esittelevä projek-
tipäällikkö Outi Kalske ja 
bioenergia-asiantuntija Jari 
Meriläinen. 

Opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Valta esittelee iltapäi-
vällä organisaatiomuutosta 
kuntalaisten näkökulmasta. 
Anne Ruohonen taas kertoo 

kaupungin henkilöstön tu-
kemisesta muutostilantees-
sa ja viimeisenä puhujana 
on kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjän esitys ”Kehittyvät-
kö elinkeinot”. 

Puolen päivän aikaan 
esiintyvät Ritolan päivä-
kodin eskarit. Joulupukki 
vierailee lasten nurkassa 
iltapäivällä ja lapset voivat 
piirrellä ja kirjoittaa joulu-
pukille kirjeitä. (ht)

Hannu, Saara ja Harri Jaakkola

Olen jäänyt eläkkeelle. 
Kiitoksia asiakkaille 
kuluneista vuosista!

Matkaa jatkaa 
Hannun Taksimatkat Oy

Kuntamarkkinapäivät ovat jatkoa parina edellisenä vuonna pidetyille Kaarinan päivä markkinoille, jossa yleisö 
kuuntelemassa koululaisten musiikkiesityksiä.

Pudasjärven kokoomus ry 
piti yleisen kokouksensa 
Syötteellä maanantaina. 
Kokouksen yksimielisellä 
päätöksellä yhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa Antero 
Kokko. Varapuheenjohtaja-
na toimii Sirkka Pankinaho, 

Kokko jatkaa kokoomuksen johdossa
sihteerinä Sari Ojala ja ta-
loudenhoitajana Juha Pek-
kanen. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Helena Huh-
tamäki, Mauri Ylisirniö ja 
Aune Ekdahl.

Kokouksessa pohdittiin 
sekä paikallista, alueellista 

että valtakunnallista poliit-
tista tilannetta eduskunta-
vaalien alla. Kuntien tar-
joamia palveluja, ja myös 
yrittäjäyhteistyötä varsinkin 
matkailijoiden palveluiden 
osalta, toivottiin lisättävän 
yli kunta- ja seutukunta-

rajojen. Myös sähköisten 
välineiden käyttöä sekä 
viestinnässä että kokousten 
välineenä esitettiin hyödyn-
nettävän. (so)
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AUTO-  JA KONEHUOLTO,  H ITSAUKSET, 

KULJETUSPALVELUA,  H INAUKSIA TAKSIPALVELUITAKI INTEISTÖHUOLLOT,  RAKENTAMINEN, 
REMONTIT,  KOTITALKKAREITA,  S I IVOUS

ISÄNNÖINTEJÄ

LAKI -  JA PANKKIPALVELUITA

§ 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

SÄHKÖ-  JA KODINKONEHUOLTOA

KÄSITÖITÄ

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

Yrittäjä!
Liikehakemisto on 
edullista ilmoitustilaa! 
Ota yhteys p. 040 1951 732

Kotipalvelua Pudasjärvellä

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

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS!

KOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKUKOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKU

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

 • 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

KAUNEUDENHOITOA

- 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

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

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

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

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.

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

Paikkakuntalaisten
kädentaitajien töitä

Tervetuloa!

KOTI -  JA HOIVAPALVELUITA

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

Kotipalvelu
Mesimarja

Kodin kaikenlaiset siivoukset
Mattojen, sohvien ym. pesu
pesevällä imurilla
Juhlien emännöinti
Mökkitalkkaripalvelu
    (Hirvaskosken seutu)
HomCare (Swipe) -tuotteet

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

L A K I A S I A I N TO I M I S T O

lainopilliset palvelut,kauppakirjat, 
perukirjat, perinnönjaot, testamentit
lastenhuolto ym. riita- ja rikosasiat

  H a n n u    L u u k k o n e n  
varatuomari, julk.kaupanvahvistaja

Kauppatie 4, p. 040-5873884
   www.lakiluukkonen.fi  §§ §§

Meiltä myös 
vakuutusvahinkokorjaukset

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Satu Hinkula
SKY -kosmetologi
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655
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Pihapuu 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Ritva Kova-
laisen ja Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympäröivästä usko-
musperinteestä 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 
kirjastossa 15.11.-3.12.
Satutuokio 24.11. klo 9.30-10.00 kaupunginkirjastossa. Satutä-
ti lukee satuja, leikittää ja laulattaa. Tervetulleita ovat kaikki 3-5 
vuotiaat lapset vanhemman tai hoitajan kanssa. Seuraavat satu-
tuokiot samaan kellonaikaan (9.30-10.00) 8.12., 15.12. Järj. Pu-
dasjärven kaupunginkirjasto
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauan-
taisin.
Kaamos kaatuu 18.11. klo 18 Jyrkkäkosken hiekkamontul-
la. Koko perheen illanvietto, vapaa pääsy. Järj. OSAO, Pudasjär-
ven yksikkö.
Joulumyyjäiset la 27.11. klo 12.00 Hirvaskosken koululla kou-
lulaisten  retkirahaston hyväksi.
Joulupukkien SM-kisat la Iso-Syötteellä 27.11.
Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Karestilla tors-
taina 2.12.2010 klo 19.00.
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.pu-
dasjarvi.fi ->ajankohtaista ->tapahtumat ->muu tapahtuma
Tanssit Hetepirtillä 11.12. klo 21-01 esiintyy Haavekuva. Järj. 
Hetekylän 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!

Mitä tehdä? Minne mennä? Joulukonsertti
Pudasjärven kirkossa pe 3.12.klo 19.00 

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

Pudasjärven Syöpäkerhon pikkujoulu
KURENKOSKESSA 
lauantaina 11.12.2010 klo 19.00

Ruokailun hinta jäseniltä 20€ ja ei jäseniltä 32€
Ken lahjan tuo, hän lahjan saa!
Sitovat ilmoittautumiset 2.12.2010 mennessä
Ainolle 040 578 6912 tai Liisalle 040 547 1455
Tervetuloa! 

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pudasjärven osasto juhli 
lauantaina 13.11. 70-vuotis-
juhlaansa seurakuntatalol-
la. Suuri joukko korkeaan 
ikään ehtinyttä juhlavierasta 
saapui joko omin voimin tai 
avustajan saattelemana viet-
tämään osastonsa kunniak-
kaan taipaleen juhlapäivää. 
Juhlijoita katsellessa oli mo-
nen osalta vaikea uskoa, että 
osaston jäsenien keski-ikä on 
lähellä yhdeksääkymmentä 
vuotta. Toisaalta hyväntuu-
linen olemus ja reipas käynti 
kertoo osaston virkeästä, 
jäseniään auttavasta ja mu-
kaansa tempaavasta toimin-
nasta, johon monet vieraista 
aktiivisesti osallistuvat.

Arvokkaalle vierasjou-
kolle tarjottiin ansaitseman-
sa tyylikäs ja mieltäylentävä 
ohjelma lippukulkueineen, 
seppelpartioineen, miettei-

Kunnioituksen tunnetta 
nostattava juhlatilaisuus

Marjatta Tuomaala Kokkokylästä oli mukana sotain-
validien juhlassa ja totesi, että oli tärkeää päästä käy-
mään siellä. -Juhla herätti muistoja, koska olen elänyt 
kaikki sota-ajan vaiheet evakkomatkat lukien. Samal-
la tapasin tuttuja ja ikätovereita, joiden kanssa saattoi 
vaihtaa ajatuksia. (Kuva: Sirkka-Liisa Tuomaala)

Pudasjärven koululaiset 
ovat tottuneet menestyk-
seen lentopallossa. Vuosien 
saatossa mestaruuksia ja 
muita mitaleita on saavutet-
tu useita. Tänä vuonna sekä 
lukion että yläkoulun jouk-
kue hävisi karsintapelinsä 
ja niin jatkoturnaukset jäivät 
tänä vuonna unelmaksi. 

Lukion poikien vastusta-
jaksi oli saapunut Oulusta 
Kastellin koulu, joka on osa 
urheiluakatemiaa. Oulun 
joukkueessa pelaa kaksi 
kaveria, jotka ovat pudas-
järveläisille hyvin tuttuja. 
Juho Huhta on saanut lento-
pallo-oppinsa Pudasjärvellä. 
Akusti Karinen puolestaan 
oli voittamassa B-poikien 
SM-kultaa PuU:n joukku-
eessa. Ja joukkueen valmen-
tajana toimii hyvin tuttu pu-
dasjärveläinen urheilumies 
Teemu Niemelä. 

Pudasjärven joukkue 
lähti ennakkoluulottomasti 
ennakkosuosikkia vastaan. 
Kun vierailla oli asennevai-
keuksia, ensimmäinen erä 

Koululentopallossa 
myötä ja vastamäkeä

olikin kotijoukkueen juhlaa. 
Nostopeli toimi hyvin ja 
passari Janne Huhta onnis-
tui passeissaan hyvin. Tee-
mu Petäjäjärvi onnistui hy-
vin verkolla ja ensimmäinen 
erä menikin kotijoukkueelle 
selvästi. Myös toisen erän 
alku näytti hyvältä. Erän 
puolessa välissä vieraat al-
koivat pelata taitojensa mu-
kaan ja peli kääntyi selvästi 
heille. Loput erät olivatkin 
vieraiden näytöstä. Niinpä 
oululaiset jatkavat pelejään 
voitettuaan ottelun erin 1-3.

Samat lukemat olivat 
taululla myös yläkoulujen 
kohtaamisessa. Vastassa 
oli Rimmin koulun pojilla 
Oulunsalo, jota valmentaa 
pitkän linjan lentopallo-
mies Kari Seppä. Oulunsa-
lo ratkaisi tasaisuudellaan 
ottelun. Pudasjärven pojat 
yrittivät parhaansa, mutta 
taistelu ei riittänyt. Oulun-
salolaiset voittivat ottelun 
1-3. 

Timo Puolakanaho

tä nostattavine puheineen, 
ansiomerkkien ja huomi-
onosoitusten jakamisella, 
kaupungin kiitoksilla ja 
onnitteluilla sekä kauniilla 
musiikkiesityksillä. Kauniis-
ti katettu ja tarjoiltu maukas 
juhla-ateria kruunasi tilai-
suuden.

Esittämäni kaupungin 
tervehdys- ja kiitossanat oli 
helppo allekirjoittaa. Sotain-
validien toiminta on ollut 
esimerkillistä ja korvaamat-
toman tärkeää sotiemme 
veteraanien virkistyksen ja 
kaiken puolisen henkisen 
ja ruumiillisen hyvinvoin-
nin edistämisessä. Osaston 
jäsenistö on tehnyt korvaa-
mattoman suuren ja syvän 
kunnioituksen ansaitseman 
henkilökohtaisen uhrauksen 
isänmaamme hyväksi.

Sointu Veivo 

Suojalinnan kaukalon harjoitusvuorot 
julistetaan haettaviksi.
Hakemukset tulee toimittaa ma 29.11.2010 mennessä:
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Tiedustelut: 0400 346 097.
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SUOJALINNAN KAUKALON 
HARJOITUSVUOROT HAETTAVANA

Veteraanien kuntoutusjakson viimeisenä päivänä kokoonnuttiin yhteiseen kuvaan. Edessä Aarne Perttunen, Joona Kontti-
la, Eeva Kenttälä (käytännön toiminnan vetäjä), Kaisa Laakkonen, Elvi Saarikoski, Ulla Kujansuu, Aili Puurunen, Viljo Hon-
kanen (avustaja). Takana: Sampo Laakkonen, Eeva Vikström, Jaana Taskila, Teuvo Törmänen ja Paavo Pikkuaho. 

Veteraanien kuntoutuskokeilun 
toivotaan jatkuvan
Pudasjärven kaupungin, Pu-
dasjärven sotaveteraaneille, 
Oulunkaaren kuntayhty-
mässä järjestetty päiväkun-
toutuskokeilu elossa olevil-
le veteraaneille järjestettiin 
keskiviikkoisin 8.9.-17.11 
Puikkarin tiloissa. Vaikka 
aluksi oli epäilyjä kuntou-
tusjaksosta, kaikki sujui 
todella hyvin. Osallistujat 
olivat nauttineet täysin sie-
mauksin erilaisista aamu- ja 
iltapäiväaktiviteeteista.

Kuntoutusjakson aluksi ja 
lopuksi tehtiin kuntotestit. 

Kurssin vetäjä, veteraa-

Pudasjärven kaupungin, Pudasjärven 
sotaveteraaneille, Oulunkaaren kuntayhty-
mässä järjestetty päiväkuntoutuskokeilu 
elossa oleville veteraaneille järjestettiin 

keskiviikkoisin 8.9.-17.11 Puikkarin tiloissa. 
niasiamies Eeva Vikström 
kertoi osallistujien olleen 
alussa hieman vastahakoisia 
tekemään kaikkia ohjelmas-
sa olevia toimintoja. Kokeil-
tuaan niitä kaikkia, he eivät 
olisi malttaneet lopettaa. 
Uintihalukkuutta olisi ollut 
runsaastikin, mutta siihen ei 
ollut mahdollisuutta, koska 

avustajia olisi pitänyt olla 
enemmän.. 

Kokoontumisten tulok-
sena positiivisuuden, oma-
toimisuuden ja ryhdikkyy-
den voidaan sanoa selvästi 
lisääntyneen. Pysähtynei-
syyden tunteen sanottiin 
vähentyneen, jopa loppu-
neen. Myös aktiivisuus oli 

lisääntynyt kaikilla, kertoi 
Vikström. 

Pisteenä iin päälle eli päi-
vän paras hetki oli ollut yk-
silöterapia, jossa kuntoutuja 
sai terapiaa ja myös keskus-
tella kahden kesken ohjaa-
jan kanssa. Terapiahoidon 
antajat ovat antaneet myös 
kotikuntoutusohjeita, joita 
kuntoutujat ovat noudatta-
neet. Kaikkien toive onkin, 
että veteraanien päiväkun-
toutusta voitaisiin jatkaa. 

Matti Puolakanaho, 
kuva Kati Saukko
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Terveysaseman remontin vuoksi pääovi on suljettu.
Kulku osastolle ja vuorohoitoyksikköön siirtyy Kurentien 
puolelta, Kurenkartanon pääoven viereisestä ovesta.

Aikaisemmassa ilmoituksessa oli 
lyhytaikaisosaston numero väärin!

Lyhytaikaisosasto, puhelinnumero 08-587 566 45
Lyhytaikaisosasto, puhelut potilaille 08-826 2000

Pudasjärven terveyspalvelut, lyhytaikaisosasto

Pudasjärven terveysaseman 
lyhytaikaisosasto tiedottaa:

Kaupungin virallinen ilmoitustaulu sijaitsee 29.11.2010 alkaen 
kaupungintalon pääsisäänkäynnin tuulikaapissa.

KUULUTUS

Pudasjärvi 17.11.2010
KAUPUNGINHALLITUS

MTK ja Lähivakuutus jär-
jestivät MTK:n jäsenille tar-
koitetun ja maatilayrittäjille 
räätälöidyn ensiapukurssin 
Koskenhoville viime kes-
kiviikkona 17.11. Kurssi oli 
kolmas Pohjois-Pohjanmaal-
la järjestetystä viidestä en-
naltaehkäisevästä tilaisuu-
desta. Kurssin tarkoituksena 
oli parantaa maatilayrittäji-
en ensiaputaitoja.

Pudasjärvi on tunnetusti 
pitkien etäisyyksien kunta 
ja isäntien ja emäntien pel-
lot ja metsät saattavat olla 
jopa kymmenien kilometri-
en päässä kotoa. Tällöin on 
hyvä tietää mitä tehdä va-
hingon sattuessa. Tietoisuus 
tekemisestä ja miettiminen 
ennen kuin tekee ovat erit-
täin tärkeitä asioita.

Kurssin aiheina olivat 
mm. hätäensiapu pikati-
lanteissa, haavojen, palo-
vammojen ja nyrjähdysten 
aiheuttamien vahinkojen 
korjaaminen. Tajuttoman 
ihmisen ensiapu sekä elvy-

Maatilayrittäjät saivat 
ensiapukoulutusta

tys kuuluivat myös harjoi-
teltaviin asioihin.

Jouni Liuska, Pohjois-
Pohjanmaan Lähivakuu-
tuksen aluepäällikkö, kertoi 
kysyneensä osallistujilta 
mm. seuraavaa: Kun olette 
menneet metsätöihin, onko 
mukananne ollut ea-pakka-
usta? Vain yksi kurssilainen 
oli vastannut myöntävästi!

MTK:n edustaja Sirpa 
Törmäkoski selitti yhdeksi 
syyksi tämänkaltaisten kurs-
sien järjestämiseen tilakoko-
jen kasvamisesta johtuvan 
huolen ja kiireen lisääntymi-
sen. Tällöin onnettomuuk-
sien ennaltaehkäisy ja 
varautuminen sekä riskien-
hallinnan ymmärtäminen 
on äärimmäisen oleellista. 
Tilalliset ovat moniosaajia ja 
huippuammattilaisia joiden 
on kuitenkin muistettava 
että vaikka koneet ja tekniik-
ka ovat nykyaikaisia, yrittä-
jän hyvinvointi on tärkeintä. 

Lähivakuutuksen ja 
MTK:n ensi vuoden toimin-

taohjelmaan on jo kirjattu 
vastaavanlainen kurssi, jo-
ten tänä vuonna tapahtuman 
missanneet voivat hakeutua 
siihen.

Matti Puolakanaho
Kuva Kati Saukko

PUDASJÄRVI-LEHTI ILMESTYY 
KESKIVIIKKOISIN JOKA KOTIIN 

PUDASJÄRVELLÄ.
LEHTI LUETTAVISSA NETISSÄ: 
WWW.PUDASJARVI-LEHTI.FI

Pudasjärven lukiosta kirjoitti 
syksyn 2010 ylioppilaskirjoituk-
sissa kaksi abia, Ville Manninen 
ja Topi Salmela. Lakitus tapahtuu 
lukion itsenäisyyspäivän juhlassa 
ensi viikon perjantaina 3.12. 

Kaksi ylioppilasta 
syksyn 
yo-kirjoituksissa

Jouni Liuska, kouluttaja Minna Similä, Pekka Niemitalo ja Ari Korteslahti opettele-
vat painesiteen laittoa.

Heikki Putula laittaa kol-
mioliinaa Hannu Vainiolle
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Joulun ajan avajaiset Jalavan kaupassa
24.-26.11.2010!

Tervetuloa ostoksille.

Ja paljon muuta...

MUISTA MYÖS KEITTOLOUNAS ARKISIN.

ke 24.11.10 arvotaan 2 kpl suolahuonehoito
to 25.11.10 kahvitarjoilu ja arvotaan ostokortteja 2 kpl 20€
pe 26.11.10 arvotaan ostokortteja 1 kpl 20€, 1 kpl 50€ ja 1 kpl suolahuonehoito

LAHJAKORTIT KAUPPAAN 
JA SUOLAHUONEESEEN.

Jalavan Kauppa

- paljon pipoja ja karvalakkeja
- nahkahanskoja ja lapasia
- toppapukuja naisille ja miehille 
  (naisten toppahousuja 
  C- ja D-mitoituksella)
- villapuseroita (mm. Muhoksen Villa)

Mikonkuja 2, Taivalkoski • Puh. 08-841 005
ari.jalava@jalavankauppa.inet.fi • www.jalavankauppa.net

- Parkanon Talvikkaita ja lapikkaita
- Jomoksen talvikenkiä lammasvuorilla
  (myös isoja kokoja)
- Kieppi-kenkiä naisille ja miehille
- Pomarfinin Goretex-nilkkurit naisille
- Safariksen kevyet lämpösaappaat

- TamSilkin naisten alusvaatteita
- FlyFlotin sisätossuja
- Pinewoodin flanellipaitoja
- miesten nahkatakkeja
- Unihiekan flanellipaituleita, 
  unihaalareita lapsille ja pyjamia

TULE JALAVAN KAUPALLE PIKKUJOULUN VIETTOON, 
VIIHTYISÄÄN YMPÄRISTÖÖN. PYYDÄ TARJOUS!


