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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 5.10.2011

Perjantai 7.9.

Ma-Ti 14-21 Ke 14-01.00 
To 14-22  Pe-La 12-04.00 Su 12-18

Lauantai 8.10.

Ravintolassa palvelemme:

15.10. Trio Tapani Nevala 
22.10. Maarit Peltoniemi & Federal 

Keittiö avoinna joka 
päivä  klo 14.00-21.00  

 pizzaa

TULOSSA

Wintti 24-04

Lippu la koko 
taloon 12€ sis. ep.

Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04

TERVETULOA!
KARAOKE

KARAOKE klo 20-04

Mr Lothar &  tytöt
Rockari kauppa 
ym. ohjelmaa

Eroottinen ilta

p. 040 581 9930
markus.sarkela@msarkela.com

Vielä ehdit käyttää täyden 
kotitalousvähennyksen ennen 

vuoden alusta tulevia muutoksia!

Pyydä tarjous vielä 
täydellä vähennyksellä!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                                       
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

099 pss

OMENATÄYTE-
PITKO 470g

249 pitko

GOTLER 
SIIVU 300g
-Kevyt 250g
-Juusto 250g

2 pkt rasia

LUOMU LASTEN-
RUOKAPURKKI

NÄY PIMEÄLLÄ!!

SISUSTUS-
TAULUT

EDAM 22% JA 
GOUDA  28% 
JUUSTO-
VIIPALEET
500g

LYHTY-
KYNTTILÄT
5 kpl

kpl

PUNAINEN
KYNTTILÄ-
LYHTY

1000

099300

265

200 295

3 kpl

LÄMPÖ-
KYNTTILÄT
50 kpl

095 pkt

PUNAJUURI JA
ITALIAN-
SALAATTI
400g

RUISPALAT
9kpl/500g

6kk ja 8kk

2 prk

Kotimainen
Heijastin

Alk.

3 kpl

1000

ERÄ

KRUUNU
KYNTTILÄ
30 kpl

995 pkt
pkt

190 g395 pkt

VC
A

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

HUOM! Kotitalousvähennykseen
tulossa muutoksia vuodenvaihteessa.

Tule viihtymään 
Syötteelle!

Pe 07.10 klo 16-02 
(keittiö 16-22)
illalla Karaoke

La 08.10. klo 11-02 
(keittiö 11-22)

Fazer-karkkibingo klo 18
Karaoke tanssiaiset 

klo 21 alkaen

Su 09.10. klo 11-16
 (keittiö 11-16)

Pärjänkievarin ja 
Romekievarin parhaat 

pikkujouluajat myydään 
NYT!

Varaa pikkujoulusi 
tunnelmallisiin 

ravintoloihimme. 
Lisätiedot ja tarjoukset:
info@syotecaravan.fi 

tai 0400 499 215

Hyvää musiikkia, 
raikkaita juomia. 

Meillä näkyy UrhoTV

Romekievarin 
SaunaBaari palvelee:

Pe 07.10. klo 20-
La 08.10. klo 20-

Tervetuloa!
Pärjänkievari

Pärjänjoentie 626 93280 Syöte 
0400 499216

Pärjänkievari palvelee: 

Lue Pudasjär vi-lehti netistä
www.pudasjar vi-lehti.fi

Pudasjärven 
Sotaveteraanien 

40 v. juhla ja 
Naisjaoston 40 v. 

juhla s. 7
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/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 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 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

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä 
rajoittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Toritiellä ti-ke klo 10-16 
ja pe klo 10-16. 
Korpitiellä ma-pe klo 8-14 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Hartauskirjoitus

eläminen on 
monenkirjavaaKirkkoneuvosto ehdotti 

kirkkovaltuustolle maanan-
taina 26.9 kokouksessaan, 
että se määräisi vuoden 2012 
kirkollisveroprosentiksi en-
tisen eli 1,5 prosenttia. 

Hilturannan leirikes-
kuksen leikki- ja oleskelu-
alueiden varusteet tilattiin 
kokonaistaloudellisesti edul-
lisimman tarjouksen teh-
neeltä Puuha Group Oy:ltä 
kokonaishintaan 7489 euroa. 
Kaupasta puuttuvat puutar-
hakeinu ja ulkoroska-astiat, 
jotka hankitaan erikseen.

Seurakuntaan oli tullut 
kysely alkoholia sisältävän 
alkumaljan tarjoilemises-
ta Hilturannan leirikeskuk-
sen pihalla hääjuhlan yhte-
ydessä. Kirkkoneuvosto oli 
jo aiemmin ottanut kieltei-
sen kannan koskien alko-
holin tarjoilua leirikeskuk-
sen rakennuksissa ja samaa 
käytäntöä päätettiin soveltaa 
kaikissa seurakunnan tilois-
sa koskien yhtäläisesti ulko- 
ja sisätiloja. 

Seurakuntaan oli tullut 
kysely avioliiton siunauk-
sesta kirkossa, johon suhtau-
duttiin papiston ehdotuksen 
mukaisesti kielteisesti. 

Seurakunta päätti luovut-
taa vuonna 1977 hankitun 
sankarimuistomerkin pie-
noismallin taiteilija Paavo 
Tolosen säätiölle sijoitetta-
vaksi Kulttuurikeskus Poh-
jantähteen. Muistomerkin 
paljastusjuhla pidettiin ke-
sällä 1978. Monumentin si-
sältö on symbolinen. Koko-
naisuutta hallitsee 4,3 metriä 

Kielteinen kanta alkoholitarjoiluun 
seurakunnan tiloissa

korkea kivielementti, johon 
on kiinnitetty pronssireliefi. 
Siinä kerrotaan, kuinka soti-
las ja hänen poikansa, äiti ja 
hänen syliinsä pyrkivä lapsi 
vertauskuvallisina hahmoi-
na pyrkivät rakentamaan 
tulevaisuutta sodan repi-
mään yhteiskuntaan ja maa-
ilmaan. 

Kirkonmäen autopaik-
kojen ja liikenteen järjestä-
misessä sekä valaistuksen 
suunnittelussa on saatu kaa-
va- ja ympäristösuunnitteli-
ja Ritva-Liisa Pihlajan sekä 
Arkkitehdit m3 Oy:n Henri-
ka Pihlajaniemen päivitetty 
esitys. Tarkennuksia toivot-
tiin vielä linja-autojen py-
säköinnistä ja paikasta, jo-
hon jätetään matkustajat, 
tiedotetaulun paikasta, kul-
kuväylien kivituhkan väri 
sekä valaisimien määrästä. 
Museovirastolta tullaan ole-
maan myös yhteydessä en-
nen virallisen lausuntopyyn-
nön lähettämistä. 

Hautausmaiden katsel-
muksissa oli todettu Saraky-
län hautausmaan yleisilmeen 
olleen siisti, kyläläisiltä on 
tullut myönteistä palautet-
ta hautausmaata hoitaneista 
pojista, lipputanko on maa-
lattu. 

Riekinkankaan hauta-
usmaan yleisilme oli myös 
erittäin siisti ja hoidettu. 
Kirkkopihassa sijaitsevan 
kappalainen Josefus Pal-
mannuksen hautakivi tar-
vitsee puhdistusta ja teks-
tien kunnostusta ja kirkon 
seinustoille oli ilmestynyt 

tikkojen hakkaamisia, jotka 
reiät tulee peittää. Hautaus-
maan aita tarvitsee osittais-
ta kunnostamista ja tervaus-
ta, johon tulee ensi vuodelle 
varata määräraha. 

Seurakunnan työyhtei-
sössä on suoritettu yhteis-
työtoimikunnan toimesta 
työturvallisuuslain edellyt-
tämä vaarojen ja riskien kar-
toitus, joka edellisen kerran 
oli tehty vuonna 2005. Vaa-
rojen selvittäminen oli suo-
ritettu tehtäväaloittain sekä 
otettu kantaa ja mietitty toi-
menpiteet niistä aiheutuvi-
en seurauksien poistamisek-
si tai välttämiseksi. 

Kirkon invaluiskan ja 
portaiden korjaamiseen oli 
pyydetty tarjoukset. Ainoan 
määräaikaan mennessä tul-
leen tarjouksen summa ylitti 
työhön varatun määrärahan. 
Rakennustoimikunnalle jä-
tettiin tehtäväksi valmistella 
tulevan talven aikana tarkoi-
tuksenmukainen tapa hank-
keen toteuttamiseksi ensi 
vuoden puolella. 

Seurakunta on päättä-
nyt käynnistää seurakunnan 
maiden maankäyttösuunni-
telman laatimisen, jonka tu-
lee tekemään Kimmo Kaava 
Kuusamosta. 

Kirjanpitäjä Aro Alhol-
le myönnettiin virkava-
pautta kirjanpitäjän viras-
ta 30.9.2012 saakka, jonka 
ajan Alho hoitaa Pornaisten 
seurakunnan talouspäälli-
kön viransijaisuutta. Alhon 
viransijaisena toimii Teija 
Mustonen. (AK)

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Onnen päivien lisäksi on tarpeellista tunnistaa epä-
onnen päivät, sillä niitäkin on. Mikään ei tunnu su-
juvan suunnitelmien ja toiveiden mukaan ja vaikka 
vaihtaisi elämisen pelitapaa, huono onni tai vastuk-
set vain tuntuvat seuraavan mukana. Kannattaa kui-
tenkin kokeilla paria uutta toimintatapaa, ja jollei 
asiat ala onnistua, kannattaa perääntyä, rauhoittua 
ja uskoa, että tilanne varmasti korjaantuu ajan myö-
tä.

Ymmärryskin vaihtelee, kukaan ei voi koko ajan 
tietää ja hallita kaikkea, sillä oikea ajattelu vaatii vä-
lillä hyvää onnea ja otollisen ajankohdan. Viisauskin 
saattaa leikitellä harhauttaen ja väistellen ja toisena 
hetkenä työntyä kirkkaana ja toimintavalmiina nä-
kyvästi etualalle. Sanotaan, että onnistuminen vaatii 
oikean hetken ja tilanteen, sillä joillekin kaikki on-
nistuu ilman suurempaa vaivannäköä, kun taas tois-
ten on ponnisteltava toden teolla ja siitä huolimat-
ta tulos ei ole tyydyttävä.

Joskus kaikki luonnistuu leikiten: äly on terävänä, 
henki vireessä ja onnen tähti loistaa. Tällainen päi-
vä täytyy käyttää kokonaisvaltaisesti hyödyksi, sii-
tä ei saa päästää hiventäkään kadoksiin. Nämä het-
ket ovat tulevaisuuden tarpeiksi koottua henkisen 
voimavaran viljaa. Viisas ei koskaan julista päivää lo-
pullisesti huonoksi yhden sattuman perusteella eikä 
päinvastoin.

 Ihminen itse, yhdessä toisten kanssa rukoillen 
ja uskoen, mahdollistaa monien onnellisten, viisai-
den ja tyytyväisyyttä tuovien hetkien ja päivien py-
syvyyden ja lisääntymisen elämässään. ”Mitä tahan-
sa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte.” 
Matt.21:22.

  
  Sointu Veivo
  Kirkkovaltuutettu

Messu seurakuntakodissa 
su 9.10. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Jaakko Sääskilahti, Juk-
ka Jaakkola, kirkkokuoro. 
Messu Sarakylän kappelissa 
su 9.10. klo 10. Juha Kukku-

rainen, Leena Loukko, Keijo 
Piirainen. Vanhusten viikon 
kirkko, kirkkokahvit. 
Lasten virsilaulukirkko,
lapsityön ja päivähoidon 
syyskauden aloituskirkko 
seurakuntakodissa su 9.10. 
klo 13. Jaakko Sääskilahti, 
Keijo Piirainen, lapsikuoro. 
Kirkkokahvit. 
Vanhusten viikon VIIKKO-
MESSU ke 5.10. seurakunta-
talolla klo 12.30, jonka jäl-
keen  kirkkokahvit. 
Kuorot: Vox Margarita ke 
5.10. klo 18, lapsikuoro to 
6.10. klo 17-17.45, kirkko-
kuoro to 6.10. klo 18.  Sara-
kylän kappelikuoro to 6.10. 
klo 18.45. Eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 5.10. klo 12.30. 
Lähetystyö: Kirpputori  ke 
5.10. klo 10-13.
Naisten saunailta tiistai-
na 11.10. Hilturannassa klo 
18-20. Saunomista, yhdes-
säoloa, iltapala ja –hartaus. 
Tervetuloa! 

Tiistaina 11.10. EI OLE sau-
vakävelyä. 
Ystävän kammari ti 11.10. 
Liepeessä klo 12-13.30. Otat-
han mukaan ulkoiluvaate-
tuksen. 
Omaishoitajien leiri Kuusa-
mossa 12.-13.10.  Lähtö kes-
kiviikkona klo 9 seurakunta-
kodilta ja paluu torstaina n. 
klo 16.30. Leirin hinta 20 €. 
Mukaan tarvitset liinavaat-
teet, lääkkeet, peseytymis-
välineet sekä sään mukainen 
sekä ulkoiluvaatteet. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumiset 
viimeistään 4.10 diakonia-
työntekijä Suvi Kipinälle, p. 
040-1758597. 
Kehitysvammaisten kirk-
kopyhä Taivalkoskella su 
30.10. Tilaisuuteen kutsutaan 
kehitysvammaisia vanhem-
pineen/saattajineen. Pudas-
järveltä järjestetään linja-au-
tokyyditys. Kirkkopyhä on 
ilmainen. Ilmoittautuminen 
19.10. mennessä Pudasjär-

ven kirkkoherranvirastoon. 
Ilmoitathan samalla, haluat-
ko esittää itse ohjelmaa juh-
lassa. 
Rippikoulua seurakunta-
kodissa la 8.10. klo 10-13.15, 
MUUT-ryhmä. 
Iltakahvila Rönö pe 7.10.  
klo 18-22, Tervetuloa! 
Varhaisnuorten kokkiker-
ho 2.-6. luokkalaisille, maa-
nantaisin 17-18.30 Seurakun-
tatalolla, rippikoulusalissa. 
Kokkikerhoon mahtuu 10 
lasta. Ilmoittautumiset Tii-
nalle p.040-571 4636
Varhaisnuorten puuhaker-
ho 7-10 vuotiaille, tiistaisin 
17-18.30 Seurakuntatalol-
la, Rönössä. Varhaisnuorten 
puuhakerho 6-12 vuotiaille, 
tiistaisin klo 17-18.30 Livon 
koululla.
Ei partioita ke 5.10. 
Partiot seuraavan kerran 
12.10. seurakuntatalon nuo-
risosalissa: Sudenpennut 
(7-9 v) klo 17-18, Seikkailijat 

(10-12 v) klo 18-19, Tarpojat 
(12-15 v) klo 19-20. Erityises-
ti Seikkailijoiden ryhmään 
kaivataan uusia partiolaisia. 
Lisätietoja tiina.inkeroinen@
evl.fi, tai 040-571 4636. 
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 5.10. ja to 6.10.  klo 
10 – 13 ja Livon koululla ma 
10.10.  klo 10 -13. 
Lapsiparkki ma 10.10. klo 10 
– 13. 
Rauhanyhdistys: Käsityöilta 
Sarakylässä Maija Kumma-
lalla pe 7.10. klo 19. Seurat 
Kurenalan ry:llä su 9.10. klo 
13 (Hannu Kinnunen, Jukka 
Jaakkola).
Kastettu: Tuukka Mikael 
Väyrynen. 
Avioliittoon vihitty: Jan 
Kristian Pudas ja Päivi Mar-
jaana Alatalo. 
Haudattu: Jonne Kortesal-
mi 87.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Metsähallitus
Pudasjärven toimisto
www.metsa.fi

Olemme muuttaneet.
Uusi osoite on 3.10.2011 lähtien

Karhukunnaantie 2
93100 Pudasjärvi

 

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

 PUDASJÄRVI :   Kauppatie 5  , puh.   040 821 1819  . Avoinna   ma-to 9-17, pe 9-16, 
la suljettu    Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

SÄÄSTÄ KAIKKEIN 
KALLEIMMASSA 
SÄÄSTÄ LINSSEISSÄ

MONITEHOLINSSIT
JUURI NYT

0€
KUN OSTAT KEHYKSET ALK. 79€

YKSITEHOLINSSIT
AINA

0€
KUN OSTAT KEHYKSET ALK. 29€

Tarjous koskee PENTAX Alpha-moniteholinssejä kehyksiin, joiden hinta on 
79€ tai enemmän. Ostaessasi muut moniteholinssit kuin PENTAX Alpha-
moniteholinssit, annamme sinulle 90 € alennuksen. Ei voi yhdistää Valitse 2 
maksa 1 hinnoitteluun. Muut linssit ja lisät (esim. väri tai ohennus) hinnaston 
mukaan. Tarjous on voimassa kaikissa Specsavers Optikko–liikkeissä. Kehys-
valikoima vaihtelee liikkeittäin.

Näkövammaisten Keskuslii-
ton senioripalvelujen toimin-
nanohjaaja Heidi Siira sekä 
Pohjois-Pohjanmaan Näkö-
vammaiset ry:n kuntayh-
teyshenkilöt Hillevi Lind-
ström Taivalkoski ja Maija 
Turunen Pudasjärvi järjestä-
vät yhteistyössä asiapitoista 
toimintaa ikääntyneille pu-
dasjärveläisille ja taivalkos-
kelaisille näkövammaisille. 
Tämä näkövammaisten ryh-
mä kokoontuu kuukauden 
ensimmäisenä maanantai-
na kerran kuussa Vanhusten 
Palvelukeskuksessa Pudas-
järvellä.

Toiminnanohjaaja Heidi 
Siira kertoo, että noin kak-
situntisissa kokoontumisis-
sa kerho saa vierailijoita eri 
teemojen merkeissä. Lisäksi 
kerholaiset voivat seurustel-
la toisten kanssa kahvikup-
pien ääressä. Osallistuminen 
kerhoon on maksutonta kah-
den euron kahvimaksua lu-
kuun ottamatta. Palvelukes-

Toimintaa ikääntyneille 
näkövammaisille

kuksen ruokalassa on myös 
mahdollisuus syödä lounas-
ta maksua vastaan.

Tämän viikon maanan-
taina kerhossa oli vieraana 
Henrik Hämäläinen Van-
hus- ja vammaisneuvostos-
ta. Aiemmin vierailijoita on 
ollut poliisista, palokunnas-
ta, sosiaalitoimesta ja niin 
edelleen. Kerhossa harjoitel-
laan myös näkövammaistai-
toja ja tehdään harjoituksia.

Keskimäärin kokoontu-
misiin on saapunut kym-

menisen henkilöä. Ryhmään 
ovat kuitenkin tervetulleita 
kaikki asiasta kiinnostuneet. 
Lisätietoja saa muun muas-
sa Heidi Siiralta puh. 050 575 
4792 tai Näkövammaisten 
Keskusliiton Airut – lehdes-
tä tai nettisivuilta. (AK)

Maanantaina oli vieraana Henrik Hämäläinen Vanhus- ja 
vammaisneuvostosta.

Kerhopäiviin on osallistunut kymmenisen henkilöä sekä Taivalkoskelta että Pudasjär-
veltä.

Heidi Siira suosittelee ker-
hoa kaikille kiinnostuneille.

Naapurintyttö
044 210 9644, 050 560 9094

Sinikka

- kodin siivoukset
- kotipalvelu
otamme vastaan palveluseteleitä
- yrityksille nyt myös lattioiden peruspesut ja vahaukset
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Kipinässä toiset syysmarkkinat

Kipinän toiset syysmarkki-
nat pidettiin Niemitalon pi-
ha-alueella lauantaina 1.10. 
Viime vuodesta markkina-
myyjien määrä oli kaksin-
kertaistunut 10:stä 20:een ja 
niinpä kauppias Aki Niemi-
talo saattoikin leikkisästi las-
kea, että tapahtumasta on tu-
lossa jatkossa todella suuri: 

-Jos myyjien määrä joka 
vuosi tuplaantuu, niin kym-
menen vuoden päästä heitä 
on todella paljon, Aki nau-
reskeli valmistautuessaan 
Kipinän koulun kyläyhdis-
tyksen huutokaupan mekla-
riksi.

Kipinän koulun luok-
karetken hyväksi pidetyn 
huutokaupan lisäksi päi-
vän ohjelmassa oli lapsille 
tarkoitettu korsukisa rastei-
neen. Hieman iäkkäämpiä 
asiakkaita varten olivat 
markkinakauppiaat, joilla 
oli myynnissä vaatteita, kel-
loja, ulkoasusteita, kyntti-
löitä, jalkineita, legoja, pu-
seroita ilmapalloja ja niin 
edelleen. Niemitalon sisällä 
taas oli myös runsaasti tarjo-
uksia ja perinnenoutopöytä 
rössypottuineen nälkäisim-
piä vieraita varten.

Yleisön viihtyvyyttä lisä-
sivät hetekyläläiset veljekset 
Reino ja Antti Jokikokko, jot-
ka soittivat hanurimusiikkia. 
Vaikka Viihdeorkesteri kak-
kosesta olivat vain veljekset 
mukana (poissa kosketin-
soittaja Ritva Kinnula ja lau-
lajat Aino Pirtilä, Risto Pu-
hakka ja Olli Rautio), niin 
soitto piristi muutenkin ko-
meaa syyspäivää.

Kerrottakoon, että Mana-
mansalossa kesän viettänyt 
taiteilija Kassu Halosen jät-
tiläiskokoinen näköispatsas 
oli viime viikolla tuotu Nie-
mitalon pihamaalle talvite-
loille ja juhlistamaan syys-
markkinapäivää. (AK)

Aki Niemitalo toimi huutokaupan meklarina.

Rannekellot kiinnostivat markkinaväkeä.Markkinamyyjien määrä kak-
sinkertaistui viime vuodesta. 

Kassu katseli markkinamenoa ja syksyn ruskaa, nyt Nie-
mitalon edessä.

Anja Jussila sai huudettua huutokaupasta koulunsa ku-
vatauluja, jotka aikoi vielä kehystää kotinsa seinälle.

Wattivanun yrittäjä Jaana 
Hiltula esittelii ja myi lämpi-
miä nahkakäsineitä ennen 
syyskylmien ja talvipakkas-
ten tuloa.

Hanurimusiikki nostatti omalta osaltaan markkinatunnel-
maa Kipinän syysmarkkinoilla
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KOILLISMAAN KUNTONEVA
Kuntonevan ohjatut kuntosaliryhmät pyörivät ma, ke ja to klo 12-13. 

Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua, ryhmään ei ole erillistä maksua!

Tuntuuko siltä että kahvakuulailu ei suju ihan niin kuin pitäisi? 
Onko tekniikka kunnossa? 
Kuntonevan kahvakuularyhmässä ensimmäisten neljän viikon aikana 
harjoitellaan oikea kahvakuulailun tekniikka, jonka jälkeen aloitetaan 
monipuolinen kuntoilu ja koko vartalon lihasten vahvistaminen 
käyttämällä apuna kahvakuulaa. Ohjaajina toimivat koulutuksen 
käyneet kahvakuula-ohjaajat Jenni Karppinen ja Henriikka Viramo. 
Ilmoittautuminen kurssille 4.11. mennessä Kuntonevassa paikan 
päällä tai puhelimitse 044-2944345.

Tulossa Kuntonevan 2-vuotis syntymäpäivät!
VKO 44 koko viikon kuntosalilippu vain 2 €!!
Torstaina 3.11.  
-Pullakahvit klo 11-18
-Tuotteista -10 %
-15 min NHS-hieronta, myös ilman ajanvarausta vain 10 €
-Kehonkoostumusmittaus tarkalla Inbody-mittauslaitteella 
KLO 14-18, 20 €, varaa mielellään aikasi etukäteen!
-Kuntonevan T-paidat alk. 10 €/kpl tai 3 kpl 25 €!

Meillä myynnissä kuntoiluvälineitä moneen tarkoitukseen: lihasten vahvistamiseen, selän kuntoutukseen, 
kylmägeelit ja –pakkaukset, tenniskyynärpää, ranne- ym. tukia. Jumppavälineitä.

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 044-2944 345 www.kuntoneva.fi

-Ensimmäinen ryhmä alkaa tiistaina 15.11.2011 klo 17.15-18, 
tarvittaessa perustetaan toinen ryhmä klo 16.15-17. 
-Ryhmään mahtuu 10 henkilöä. Tekniikkakurssin hinta on 30 €. 
-Kurssin ajaksi saa lainaksi 3 kg kahvakuulan Kuntonevalta. 
-Tekniikkakurssin jälkeen voi osallistua mukaan kahvakuulatunneille, 
jotka alkavat tammikuussa 2012. 
-Tunnille osallistuminen maksaa 6 €/kerta tai 50 €/10 kertaa. 
-Tunnin maksuun voi käyttää myös 10 x kuntosalikorttia. 

-Vinyylipäällysteiset kahvakuulat alk. 14,90 €, sis. DVD

-Hula-vanne 1,2 kg, 24,90 €, sis. DVD

-Vatsarulla 17,90 €, sis. DVD

-Gymstick-jumppakeppi 49,90 €, sis. DVD

-Jumppapallot alk. 19,90 €,  sis. kuvalliset ohjeet

-Fysio Shop –tuotteet, esim. Ice Power alk. 8,50 €

TULOSSA KAHVAKUULA JA TEKNIIKKAKURSSI

Lähdimme syysretkelle to-
rilta perjantaiaamuna 23.9. 
Rovaniemen ohitettuam-
me nautimme autossa keite-
tyn kahvin ja mukaan tehdyt 
voileivät koleassa säässä. Sen 
jälkeen matka jatkui Tanka-
vaaran kultamuseoon, jos-
sa opas meille kertoi kullan-
kaivuun historiaa. Samassa 
paikassa oli myös monipuo-
linen kivinäyttely. Pian olim-
mekin perillä Saariselällä ja 
majoituimme hotelli Riekon-
linnaan. 

Lauantaina teimme kier-
toajelun Kaunispäälle ja Kii-
lopäälle. Hotellille palat-
tuamme Kinnulan Ritva, 
meidän pelimanni, soitti ur-
kuja ja saimme laulaa taas 
oikein ”täysin palkein”. 

Ruokailun jälkeen oli läh-
tö kodalle, jossa paistoimme 
makkaraa ja keitimme noki-
pannukahvia. Ai, että oli hy-
vää! Pientä tietokilpailua ja 
kisailua oli myös ohjelmas-
sa. Nähtiinpä joku tanssiesi-
tyskin. 

Paluumatka kodalta au-
tolle oli muistorikas, aivan 
säkkipimeään astuttuam-
me olimme vähän aikaa ihan 
hukassa. Käsikynkkää men-
nessä taisi joku saada jopa 

Syöpäkerhon syysretki Saariselälle
kosketuksen Lapin maa-
peräänkin. Onneksi kaikki 
meni hyvin ja auto löytyi. Il-
lan jokainen sai viettää oman 
halunsa mukaan. 

Sunnuntaiaamuna tuli 
karu totuus eli kotiinlähtö. 
Tulomatkalla tuhlattiin lo-
put rahat Napapiirillä. Auto-
matkalla oli arvontaa, jotka 
palkinnot oli saatu lahjoituk-
sina. Laulu raikui ja huumo-
ri oli mukana reissulla. 

Ennen Pudasjärveä mat-
kalaiset tekivät meille vetäjil-
le yllärin – meille ojennettiin 
uudet pehmolelu perheenjä-
senet: Pikku –Heta, Aslak ja 
Islak. 

Kiitos kaikille mukana ol-
leille 36 reissulaiselle ja Eero 
kuljettajalle, joka hymyssä 
suin jaksoi kuunnella ja pas-
sata meitä. 

Jos Luoja suo, ensi vuon-
na taas lähdetään reissuun!

Liisa ja Aino 

Yhteislaulutuokio majapaikassamme Hotelli Riekonlinnassa. Laulamassa Raili, Elsa, Sanni, Irja, Ritva (soittamassa) 
ja Sirpa. 

Yhteiskuva tulomatkalla 
Napapiirin joulutalolta.
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Sivistyslautakunta 
kokousti uuden 
puheenjohtajan johdolla

Vuoden 2012 talousarvio-
ehdotuksen osalta kuluva 
vuosi on toistaiseksi talo-
usraamissaan ja myös syk-
sy näyttää mahdolliselta sel-
viytyä talouden puolesta 
”kuivin jaloin”. 

Tuleva vuosi on haasta-
va mm. oppilaiden vähene-
misen puolesta. Ensi vuon-
na Pudasjärvellä on noin 60 
oppilasta vähemmän eikä 
vähennys kohdistu vain yh-
teen kouluun. Tämä johtaa 
siihen että opettajia on olta-
va nykyinen määrä, mutta 
vähentyneiden oppilaiden 
tuoma valtionapu vähenee. 
Kuljetustaksat nousevat ko-
honneiden polttoaineiden 
hintojen myötä. Koulura-
kennusten kunto ja korjauk-
set rasittavat myös tiukkaa 
rahoitusraamia. Remon-
tit ovat välttämättömiä ihan 
jo lasten ja opettajien terve-
yden tähden. Myös muista 
ajankohtaisista asioista kes-
kusteltiin.

Päätettiin hakea valtiol-
ta lukion yksikköhinnan 
harkinnanvaraista koro-
tusta 8000 euroon oppilas-
ta kohden vuodessa. Nykyi-
set kustannukset ovat 7486 
euroa oppialasta kohden ja 
valtakunnassa on keskimää-
rin 6136 euroa.

Henkilövalintoja
Lakari-Aittojärvi laaja-alai-
sen erityisopettajan virkaan 
ei alun perin tullut yhtään 
hakemusta, mutta toises-
sa haussa tuli kolme hake-
musta, joista virkaan valit-
tiin Riitta Klasila.

Kurenalan koulun eri-
tyisluokanopettajan virkaan 
useiden hankalien hakuvai-
heiden jälkeen valittiin väli-
aikaisesti KM Anu Jaakola.

Rimminkankaan koulun 
ruotsin ja englannin kielen 
viransijaiseksi valittiin FM 
Kirsi Hyvärinen.

Lakarin koulun rehtorik-
si ja koulunjohtajaksi valit-
tiin Mervi Sammelvuo ja va-
rarehtoriksi Heikki Turves.

Kurenalan koulun vara-
rehtorin tehtäviä hoitamaan 
valittiin Paavo Toivanen.

Päätettiin jatkaa Jaa-
na Tuohimaan työsuhdetta 
Kauppatien ryhmäperhepäi-
väkodissa.

Liikuntaa kaikille - hank-
keen liikunnanohjaajaksi va-
littiin Elina Uusi-Illikainen.

Hilkka Sarajärvelle myön-
nettiin koulutusvapaata viisi 
opintopäivää perusteena pä-
tevöitymiskoulutus.

Sami Pitkäsen oppisopi-

musta jatkettiin ensi vuoden 
syyskuun loppuun saakka.

Sari Poropudas koordinoi 
erityisopetuksen kehittämis-
tä, kerhoja koordinoi Paavo 
Tolonen ja Liikkuva koulu – 
hankkeen vastaavana jatkaa 
Mikko Raappana. 

Opetussuunnitelmaa päi-
vittämään erityisopetuksen 
osalta ryhmään valittiin Kati 
Raappana, Liisa Kytölä, Ma-
rita Pilto ja Sari Poropudas. 

Monialaisen yhteistyöryh-
män henkilöt oli valittu jo ai-
kaisemmin ja nyt täydennet-
tiin koulutoimen edustajaksi 
Rimmin koulun vs. opinto-
ohjaaja Anna Kuosmanen.

Musiikissa yhteistyötä 
Turun Yliopiston kanssa

Koulukuljetuksen ja ma-
joituksen perusteet hyväk-
syttiin. 

Oppilashuollon suunta-
viivoista lautakunta päätti 
hyväksyä työryhmän valmis-
teleman esityksen ja lähettää 
sen kaupungin hallitukselle 
kannanottoa varten.

Päätettiin hyväksyä 
Kauppatien päiväkodin au-
kioloajat siten, että se tar-
joaa hoitoa ympäri vuo-
rokauden ajalle 1.10.2011 
– 31.7.2012. Samalla päätet-
tiin laittaa avoimeksi lapsi-
työhön erikoistuneen lähi-
hoitajan paikka.

Päätettiin esittää kaupun-
ginhallitukselle peruskou-
lusymposiumin -työryhmän 
perustamista.

Päätettiin solmia yh-
teistyösopimus musiikki-
opetuksen kehittämisek-
si yhteistyössä Pudasjärven 
kansalaisopiston ja Turun 
yliopiston kanssa. Tietoko-
nerikasteinen musiikkiope-
tuksen opetusmetodi on 
oleellinen osa hanketta. 

Päätettiin käynnistää ei 
oppivelvollisuusikäisille 
maahanmuuttajille 2-vuoti-
seen perusopetuksen päättö-
tutkintoon tähtäävä koulu-
tus 3.10.2011 alkaen.

Keskusteltiin kansalais-
opiston tilanteesta, nuorison 
paikoista viikonloppuisin, 
kuntasuunnitelmista ja luki-
on rehtorin vakinaistamises-
ta, johon otettiin vielä kuu-
kausi lisäaikaa.

Kehittäminen ja uusien 
näkökulmien esilletuonti on 
selkeästi nähtävissä sivistys-
lautakunnan toiminnassa. 
Paremmin, inhimillisemmin, 
tehokkaammin, taloudel-
lisemmin ja ”lapset ensin” 
-asenteella edetään.

Jari Jussila 

Tuula Kuukasjärvi sivistyslautakunnan uutena 
puheenjohtajana johti keskiviikkona 28.9. pidettyä 
kokousta rutinoidusti ja asiantuntevasti. Asiat 
käsiteltiin juoheasti ja perusteellisesti. Kokouksen 
esittelijänä toimi sivistysjohtaja Juha Valta ja 
sihteerinä Irja Timonen.

Alueiden ylläpitopalvelut 
siirtyivät JT Servicelle

Pudasjärven kaupunki teki 
sopimuksen kaupungin alu-
eiden ylläpidosta JT Service 
Oy:n kanssa. Samassa yhtey-
dessä kaupunki teki kaupan 
kyseessä olevan liiketoimin-
nan luovutuksesta JT Service 
Oy:n kanssa. Liiketoiminnan 
luovutukseen kuului kalus-
to ja kaupungin viisi työn-
tekijää sovittiin siirtyväk-
si JT Servicen työntekijöiksi. 
Lisäksi yritys vuokrasi kau-
pungilta osan Teollisuusalu-
eella olevasta tukikohdasta, 
jossa säilytetään ja huolle-
taan kalustoa sekä toimisto-
tilan Suojalinnan urheiluken-
tän rakennuksesta. 

Alueiden ylläpitopalve-
lujen tuottamissopimus al-
lekirjoitettiin perjantaina 
30.9 ja samassa yhteydessä 
tehtiin urakoitsijan kanssa 
kauppa liiketoiminnan luo-
vutuksesta. Palvelusopimus 
on kahdelle vuodelle ajalle 
1.10.2011-30.9.2013. 

Sopimukseen kuuluu 
muun muassa liikenneväyli-
en hoitamista (ei lumen au-
rauksia), urheilualueet, 
kaupungin kiinteistöjen pi-
ha-alueiden nurmikot, kah-
deksan lasten leikkipuistoa, 
kolme uimarantaa, 90 roska-
astian tyhjentämiset, moot-
torikelkka- ja hiihtoreitit (ei 
niiden aukaisut), Luppovesi, 
avantouintipaikka jne.

JT Service Oy:n toimi-
tusjohtaja Jussi Tuohino ja 
kaupungin tekninen johtaja 
Ritva Kinnula kertoivat neu-
vottelujen ja töistä sopimisen 
menneen hyvässä yhteisym-
märryksessä. 

-Yhteinen sävel löytyi no-
peasti, he kertoivat. 

Tuohino näki kaupungil-
ta siirtyneen viiden miehen 
porukan olevan ammattitai-
toista väkeä ja paikkakun-
nan sekä työtehtävien tun-
temus on myös merkittävä 

apu urakointitöiden suorit-
tamisessa. Kesällä joudut-
taneen palkkaamaan myös 
lisäväkeä muun muassa ruo-
honleikkuutehtäviin. 

Alihankintasopimus 
heti liiketoiminta- 
kaupan jälkeen
Heti kaupanteon jälkeen 
Tuohino siirtyi urheiluken-
tän tiloihin, jossa teki ali-
hankintasopimuksen liike-
toimintakaupassa siirtyneen 
työntekijä Matti Salonpään 
kanssa, että hän hoitaa ali-
hankintayrittäjänä merkittä-

vän osan palvelusopimuk-
seen kuuluvista tehtävistä, 
kaikki urheilualueisiin ja 
retkeilyreitistöihin liittyvät 
tehtävät, sekä hiihtolatujen 
kunnossapidon. Salonpää 
palkkasi samalla työnteki-
jäkseen työkaverinsa Hei-
mo Lukkarin ja myöhemmin 
palkkaa vielä yhden lisä-
työntekijän. 

-Olen jo yrittäjänä hoita-
massa viime kesänä tehdyl-
lä sopimuksella Metsähalli-
tuksen luontoreitistöjä. Nyt 
sovitut tehtävät ovat myös 
tuttuja ja soveltuvat hyvin 
yhteen luontoreittien hoita-
misen kanssa, kertoi viime 
kesänä Tmi Matti Salonpää 
yrityksen perustanut tuore 
yrittäjä. 

JT Servicellä  
monialan osaamista
Pudasjärvelle toimintaan-
sa laajentanut Jussi Tuohi-
no aloitti yritystoiminnan 
vuonna 1996 16-vuotiaa-
na hankittuaan turveura-
kointityöskentelyyn sopivat 
traktorin. Sen jälkeen yritys 
on kasvanut voimakkaasti 
maanrakennusalalla, vesis-
töjen hoidossa, kunnallistek-
niikan rakentamisessa, ties-
töjen kunnossapidossa sekä 
kuntien ja kaupunkien ulko-

alueiden kunnossapidossa. 
Henkilökuntaa on reilut 40 
ja lisäksi käytetään huomat-
tava määrä aliurakoitsijoita.

Kiinteistöhuoltotöihin pe-
rustettiin vuonna 2006 oma 
yhtiö Alltime Oy ja kiinteis-
töjen hallintaan Finelty Pro-
perties Oy. Jussi Tuohino, 
ikä 32 vuotta, on yksin kaik-
kien yritysten omistaja, pait-
si yhdessä yrityksessä on 
pienosakkaana vanhempi 
veli Jarmo. 

JT Servicen liikevaihto 
kasvoi viime vuonna lähes 6 
miljoonaan euroon. Menes-
tyksen yksi salaisuus on ol-
lut se, että Tuohino on opis-
kellut työn ohessa ja ollut 
kiinnostunut koneiden toi-
minnan kehittämisestä. 

-Töissä näkee miten kone 
toimii, mutta aina on jotain 
parantamista. 

Yritys on myös pyrkinyt 
siihen, että on pystytty tar-
joamaan kokonaispalvelu-
ja yhdestä osoitteesta ja ko-
nekantaa löytyy riittävästi 
suuriinkin urakoihin. Tämä 
on tuonut suuria asiakkaita 
ja mahdollistanut myös työ-
alueiden laajentumisen pää-
kaupunkiseudulle. 

Heimo Turunen

JT Service Oy teki Tmi Matti Salonpään kanssa alihankintaurakkasopimuksen osasta 
kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimukseen kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Sa-
lonpää palkkasi samalla työntekijäkseen työkaverinsa Heimo Lukkarin. Sopimuksen 
laatimisen jälkeen kättelytilanteessa Suojalinnan urheilukentän laidalla Heimo Lukka-
ri, Matti Salonpää, Jussi Tuohino ja Kalle Kurtti.

Pudasjärven kaupunki ja JT Service Oy allekirjoittivat 
sopimuksen kaupungin alueiden ylläpidosta. Samassa 
yhteydessä kaupunki teki kaupan kyseessä olevan lii-
ketoiminnan luovutuksesta JT Service Oy:lle. Allekirjoi-
tustilaisuudessa tekninen johtaja Ritva Kinnula, osas-
tosihteeri Terttu Määttä, yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Kauko Seppänen, toimitusjohtaja Jussi Tuohino ja kun-
nossapitopäällikkö Kalle Kurtti. 

Pudasjärven Osuuspank-
ki tarjosi pullakahvit maa-
nantaina 3.10. Osuus-
pankkiviikon kunniaksi. 
Osuuspankista kerrottiin, 
että kahvitarjoiluun osal-
listui päivän aikana noin 
350 henkilöä, mikä vasta-
si edellisten vuosien kävi-
jämäärää. Kahvien lomassa 

Kahvitarjoilu osuuspankkiviikolla

Kahvittelun lomassa ylei-
söllä oli mahdollisuus vaih-
taa kuulumisia sekä jutella 
myös pankin henkilökun-
nan kanssa. 

asiakkailla oli mahdollisuus 
osallistua asiakaskyselyyn ja 
samalla arvontaan. (ak)
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Pudasjärven Sotaveteraa-
nit vietti 45-vuotisjuhlaa ja 
Naisjaosto 40-v juhlaa sun-
nuntaina 2.10. 

Juhla alkoi ehtoollisjuma-
lanpalveluksella Pudasjärven 
seurakuntakeskuksessa, jos-
sa saarnasi seurakuntapas-
tori Jaakko Sääskilahti ja ju-
malanpalveluksen toimitti 
kappalainen Juha Kukkurai-
nen. Sotaveteraanien Pudas-
järven perinnekuoro lau-
loi kanttori Jukka Jaakkolan 
johdolla. Sankarihaudalle lä-
hetettiin seppelpartio, jossa 
saatesanat lausui Pudasjär-
ven sotaveteraanien puheen-
johtaja Paavo Pikkuaho. 

-Pudasjärven 421 sankari-
vainajaa joutuivat isänmaan 
vapauden lunnaina anta-
maan kalleimman inhimilli-

Sotaveteraanit 45 v – Naisjaosto 40 v:

Arkipäivän huolenpito tärkeää sotiemme veteraaneille 

sen omaisuutensa, elämänsä. 
Se on ollut järjellä käsittämä-
tön menetys ja uhraus myös 
kaatuneiden läheisille. 

Jumalanpalveluksesta siir-
ryttiin juhlaruokailuun Rim-
minkankaan koululle. Ter-
vehdysten esittämisen jälkeen 
alkoi päiväjuhla, johon osal-
listui lähes 200 henkeä. 
Valtiotieteen tohtori, Suo-
men Sotaveteraaniliiton pu-
heenjohtaja Aarno Ström-
mer totesi juhlapuheessaan 
Sotaveteraaniliiton jäsenyh-
distyksineen jatkavan huol-
to- ja tukitoimintaansa niin 
kauan kuin veteraanit ja hei-
dän puolisonsa ja leskensä 
sitä tarvitsevat.

-Korostamme yhteistyön 
tähdellisyyttä muiden ve-
teraanijärjestöjen kanssa 

etuusasioissa. Kannattajajä-
senistön merkitys tulee myös 
korostumaan järjestöasioi-
den hoitamisessa. Alkaneen 
vuosikymmenen jälkipuolis-
kolla on tarkoitus ottaa käyt-
töön nyt valmisteilla olevat 
toiminta- ja hallintomallit 
veteraanien perinneaikaan 
siirtymisessä. Ajankohtai-
nen haaste on myös maaher-
ra Eino Siuruaisen johtaman 
Tammenlehvän Perinnelii-
ton käynnistämä työ alueel-
listen toimijoiden verkoston 
luomiseksi koordinoimaan 
sotiemme veteraanien perin-
nön vaalimista paikallisel-
la tasolla. Sotaveteraaniliitto 
on jo nimennyt piirikohtai-
set selvitysmiehet työhön. 
Pohjois-Pohjanmaan perin-
neyhdyshenkilönä on työ-
tä aloittamassa aikaisempi 
Pudasjärven Sotaveteraani-
en puheenjohtaja, Oulussa 
asuva piirihallituksen asi-
antuntijajäsen Paavo Kurtti-
la, kertoi Strömmer juhlapu-
heessaan.

Veteraanihenkeä  
edistettävä
Pudasjärven Sotaveteraa-
nien puheenjohtaja Paavo 
Pikkuaho korosti veteraani-
hengen edistämistä 31 000 
jäsenen sekä lähes saman 
verran olevien kannattajajä-
senten keskuudessa. Arvos-
tuksen lisäksi meidän tulee 
muistaa aineellisen tuen an-
tamisen edistäminen, arki-
päivän huolenpito, henkisen 
ja hengellisen tuen antami-
nen. Myös perinteen siirtä-
minen nuoremmille polville 
on tärkeä tehtävämme, hän 
mainitsi. 

Historiikkiosuudessaan 
Pikkuaho kertasi Pudasjär-
ven Sotaveteraaniyhdistyk-
sen puheenjohtajien nimet; 
Kalle Timonen, Veikko Hon-
kanen, Timo Tervo, Tauno 
Lammela, Paavo Kurttila ja 
Paavo Pikkuaho. 

Puolustusvoimien ter-
vehdyksen oli lähettänyt 
Pohjois-Suomen Sotilaslää-
nin komentaja, kenraali Juk-
ka Haaksiala. Juhlassa puo-
lustusvoimien tervehdyksen 
esitti Pohjois-Pohjanmaan 
aluetoimiasevelvollisuus-
sektorin johtaja, majuri Juha 
Taskinen, Pudasjärven kau-
pungin tervehdyksen esit-

Juhlan lopuksi juhlayleisö kirjoitti nimensä vieraskirjaan. Kirjoitusvuorossa Eeva Män-
tykenttä.

Eturivissä Naisjaoston puheenjohtaja Helmi Tervo, juhlapuhuja Aarno Strömmer, Pu-
dasjärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Paavo Pikkuaho, rouva Mirja Pikkuaho, ma-
juri Juha Taskinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, Sotave-
teraanien sihteeri Teuvo Törmänen ja rouva Terttu Törmänen. 

Juhlayleisöä oli saapunut eri puolilta Pudasjärveä. 

Nuorten puheenvuoron esittänyt Sotaveteraanien nuori-
sojaoston jäsen Jani Kurtti toivoi itsenäisyyden merkityk-
sen opettamista lapsille ja nuorille.

Sotaveteraanien Pudasjärven Perinnekuoro lauloi kanttori Jukka Jaakkolan johdolla.

ti kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma ja seurakunnan ter-
vehdyksen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Arvo Niska-
saari. Nuorten puheenvuo-
ron käytti Sotaveteraani-
en nuorisojaoston jäsen Jani 
Kurtti. Hän ehdotti, että nuo-
ret voivat auttaa veteraaneja 
käymällä ulkoilemassa hei-
dän kanssaan, toimittamal-
la kauppa-asioita ja vieraile-

malla heidän luonaan. 
-Tärkeätä on opettaa lap-

sille ja koulunuorisolle, mi-
hin Suomen itsenäisyys pe-
rustuu, Kurtti totesi. 

Musiikkia esitti Pohjan 
Sotilassoittokunta musiik-
kikapteeni Jaakko Nurilan 
johtamana sekä Sotaveteraa-
nien Pudasjärven perinne-
kuoro kanttori Jukka Jaakko-
lan johdolla. Lausuntaa esitti 
Pirkko Polvi. 

Koskettavaa oli, kun juh-
layleisö sai laulaa Perin-
nekuoron ja Sotilassoitto-
kunnan kanssa Veteraanien 
iltahuuto –laulun: ”Hoivat-
kaa, kohta poissa on veljet, 
muistakaa, heille kallis ol’ 
maa. Kertokaa lasten lapsil-
le lauluin, himmetä ei muis-
tot koskaan saa”. 

Heimo Turunen

Juhlajumalanpalveluksen tekstien lukijoina toimivat juhli-
van naisjaoston puheenjohtaja Helmi Tervo ja Sotavete-
raanien sihteeri Teuvo Törmänen. 
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Perhemarketin penkojaispäivät!!

Casa päiväpeitto
250x250

4650

LOPPUERIÄ JA HAJAKOKOJA

-50%

Casa kaitaliinoja
Tabletteja

-50%

Tip top
Valmisverhot

2900
Nyt

1900 -30%

LASTEN:
-Tuulitakkeja
-Collegehousuja
-Verryttelyhousuja
-Farkkuja
-Puseroita

-30%

-50%

NAISTEN:
-Tuulihousuja
-Puseroita
-Housuja
-Farkkuja

MIESTEN:
-Farkkuja
-Puseroita

-50% -30%

Syksyn uutta!!
Kypärälakki

1690

Pipo 1290

Pipo 990 Pipo+hanskat+
kaulaliina

1990
Yht.

Neulepipo
Turkistupsu 1390

Konna-
kaulurit

790
1795
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Viime viikonloppuna vietet-
tiin jo perinteiseksi muodos-
tuneita RuskaTreffejä Syöte-

RuskaTreffit SyöteCaravanissa

Caravanissa. Kaunis syyssää 
houkutteli paikalle runsaas-
ti yleisöä. 

Nuorisotiloissa oli monen-
laista tavaraa tarjolla.

Ohjelmassa oli mm. Rin-
taJoupin vaunu- ja auto-
näyttely sekä Pärjänkievarin 
nuorisotiloihin rakennettu 
markkinatapahtuma myy-
jineen. Lapset kisailivat lä-
himetsässä luonto-osaami-
sestaan. Yleisö muodostui 
pääosin vaunulaisista, mut-
ta paikalla oli myös mökki-
läisiä sekä kyläläisiä. Syö-
te Caravanin asiakkaita oli 
paikalla toistasataa vaunu-
kuntaa, joka oli ennätys vuo-

SaunaBaarin avajaisissa 
riitti väkeä jonoksi asti.

Rinta-Joupin vaunu- ja autonäyttely kiinnosti 
karavaanareita.

denaika huomioiden. Yksi 
RuskaTreffien kohokohdista 
oli Romekievarin SaunaBaa-
rin avajaiset. 

Lauantaina klo 16 avatun 
Saunabaarin ovelle ehti ker-
tyä väkeä jonoksi asti. Rome-
kievari ja SaunaBaari ovat 
siirtyneet samalle yrittäjälle 
Pärjänkievarin kanssa. Sau-
naBaari palvelee asiakkaita 
aina perjantai- ja lauantai-il-
taisin klo 20 alkaen. Sauna-
Baarissa voi mm. seurata jää-
kiekon SM liigaa Urho Tv:stä. 
Lauantai-iltana Pärjänkieva-
rilla pidettin RuskaKaraoke 
–kilpailut, johon osallistui 
kymmeniä laulajia. Erilaisia 
tapahtumia pidetään Syöte-
Caravanissa ja Pärjänkieva-
rilla aina muutaman viikon 
välein. Pärjänkievari on tois-
taiseksi avoinna perjantaista 
sunnuntaihin.

Pekka Kimpimäki

Yrittäjä Janne Määttä toi paikalle hellyttäviä huskyn pen-
tuja, ne kiinnostivat niin lapsia kuin aikuisia.

Lakarin koululle kokoontui 
syyskuun vaihtuessa loka-
kuuhun sataviisikymmen-
tä nuorta Iistä, Haukiputaal-
ta, Kiimingistä, Kuusamosta 
ja Pudasjärveltä seitsemät-
tä kertaa järjestettyyn Iin ro-
vastikunnan Nuorten yöhön. 
Nuorten yö alkoi iltamessul-
la kirkossa, minkä jälkeen 
porukka kokoontui Lakarin 
koululle. Lakarin koululla 
oli tarjolla monenlaista toi-

Nuorten yössä valvoi läpi yön 150 nuorta

Ruokajonottelua

Yhteinen yöohjelma klo 01.00 kokosi koko porukan leik-
kimään. Askartelupisteellä kumihimot olivat suosittuja. 

Zumbausta Katja Järvenpään johdolla.

mintaa läpi yön aina aamu-
seitsemään saakka. Nuoret 
saivat osallistua yön aikana 
esim. zumbaan, rekkaralliin, 
lautapelailuun, askartelui-
hin ja veisulaulantaan. 

Marko Väyrynen
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LAHJATAVAROITA

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

 • 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

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Palveluhakemisto

0400 251 671

Palveluhakemisto 
on edullista  
ilmoitustilaa!

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvojen poisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695
www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Konttien vuokraus

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

HUOM! Puhelinpäivystys
joka päivä

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

Tule käymään!
VUODENVAIHDE LÄHESTYY!

Mika Luokkanen
Autohitsi

Kauppatie 16, 93100 Pudasjärvi

0400 998 361
• Auto-/muut hitsaustyöt
• Alustajarruremontit

AUTOHITSAUKSIA

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

Pihojen syystyöt

huolto ja korjaus-/fiksaustyöt
Myös maatalouden aputyöt 

takuulla, edullisesti

Autojen, 
raskaankaluston sekä 

traktoreiden ja työkoneiden

Puh. 040 910 0622

AUTOSÄHKÖKORJAAMO 
UNTO SIIRA

Varastotie 1, 93100 
Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

KORUT JA KELLOT

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

Neljä hirveä kaadettu KosamossaKosamon metsästysseuralla 
oli ensimmäisenä metsästys-
viikonloppuna hyvä menes-
tys, sillä peräti neljä hirveä 
saatiin kaadettua; kaksi ai-
kuista ja kaksi vasaa. Viime 
viikonloppuna hirvistä oli 
havaintoja, mutta yhtään ei 
saatu kaadettua. Kaatolupia 
metsästysseuralla on 11 ai-
kuiselle ja 12 vasalle. Met-
sästystä suoritetaan ajomet-
sästyksenä ja koiran kanssa. 
Muuten miehisessä porukas-
sa on mukana myös yksi nai-
nen.

Metsästysseuralla on ol-
lut jo pitkään oma lahtivaja, 
jotka kutsutaan hirvikopiksi. 
Se sijaitsee Kosamon tiehaa-
rasta muutama sata metriä 
Kosamonniemelle päin. Vaja 
on jaettuna kahtia; toisella 
puolella on lahtivaja ja jossa 
käsitellään lihat. Toista puol-
ta käytetään kokoontumi-
seen ja siellä on mm. kamina 
antamassa lämpöä. (ht)

Hirviporukka on tuumaustauolla ja kuivattelemassa varusteita. Kuva Raimo Moilanen.

Hirvijahdissa 
rauhallinen aloitus
Vajaan kaksi viikkoa jatku-
nut hirvijahti on sujunut 
pääosin rauhallisesti ilman 
suurempia vahinkoja. Pu-
hoksen lohkolla tosin aloi-
tuksen huumassa hirvileh-
mä meni valtion piikkiin, 
ampuja kaatoi epähuomios-
sa hirvilehmän, jota saman 
vuoden vasa vielä seurasi. 
Hirviä tuntuu liikkuvan pi-
täjän metsissä aikaisempia 
vuosia vähemmän ja jopa 
pientä pulaa kaadettavista 
podetaan joillakin alueilla.

Riistanhoitoyhdistyksen 
kaatotilaston mukaan pitä-
jällä on kaadettu 3.10. men-
nessä 172 aikuista hirveä ja 
124 hirvenvasaa. Kaatopro-
sentiksi saadaan näillä kaa-
tomäärillä noin 18,1, joka en-

teilee aikaisempien vuosien 
valossa jäämistä lopullisessa 
kaatoprosentissa alle 80 pro-
sentin.

Hirvien määrän vähene-
minen tuntuu joillakin alu-
eilla aiheuttaneen pientä kil-
pailuakin kaadettavista ja 
seurojen/seurueiden välisen 
jännitteen aiheuttaneen jopa 
parranpärinää.  Usein kiis-
ta saa alkunsa metsästykses-
tä rajojen läheisyydessä ja 
onkin syytä kiinnittää huo-
miota siihen, että metsästys 
myös aloitetaan ns. omalta 
alueelta. 

Hirvijahdin jatkoon toi-
votaan erityistä malttia ja 
rehtiä erämieshenkeä. 

Mikko Lehtola
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MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt
• Maisemointityöt 

• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät 
• Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUttAMMe LVI-, säHKö-, KyLMä-, 

PeLtItyöt seKä tArVIKKeet

TAKSEJA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA§ 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
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT
puh. 0400 515 737, 

0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

Pudasjärven  
Luontaistuote

Puistotie 2
040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45, la 10-14

LUONTAISTUOTTEITA

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

Palveluhakemisto

VUOKRAKONEITA

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Tilaukset: 

AE Innovation  
Alpo Laakkonen 
p. 045 263 0780
www.aosteel.fiLumi tulee kuitenkin - oletko valmis?

ILMOITA
 PALV

ELU-

HAKEMISTOSSA!

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

PARTURI-KAMPAAMOJA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

Ota yhteys p. 040 1951 732

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122
fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Liikuntaa kaikille
Pudasjärven Yrittäjien, Pu-
dasjärven kaupungin ja 
Pohton yhteistyön tulokse-
na Pudasjärvellä alkoi maa-
nantaina 3.10 yrityksien lii-
ketoiminnan kehittämiseen 
tähtäävä Elinvoimaa yrittä-
jyydestä -koulutus, johon oli 
ilmoittautunut 22 yrittäjää 
ja kaupungin esimieskoulu-

Elinvoimaa yrittäjyydestä koulutus alkoi
tukseen osallistuvaa työnte-
kijää. Tämä koulutus on erit-
täin harvinainen Suomessa 
siinä mielessä, että tässä 
koulutuksessa voi saavuttaa 
kolme erilaista ammattitut-
kintoa, kun tavallisesti tavoi-
tellaan yhtä tutkintoa. Kou-
lutuksessa on mahdollisuus 
suorittaa Yrittäjän ammat-

Lokakuun alussa Pudasjärvellä alkaneelle Elinvoimaa yrittäjyydestä koulutukseen il-
moittautui 22 osallistujaa. Edessä oikealla avajaistilaisuudessa puhuneet rehtori Pasi 
Kinnunen Pohdosta ja Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Heikki Parkkila.

titutkinto, Yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinto ja 
Johtamisen erikoisammatti-
tutkinto, totesi koulutuksen 
avajaistilaisuudessa rehtori 
Pasi Kinnunen Pohdosta. 

Enemmän koulutuksesta 
ensi viikon lehdessä.

Heimo Turunen

Liikunnanohjaaja Elina Uu-
si-Illikainen aloitti työs-
kentelyn Liikuntaa kaikille 
- hankkeessa. Hankkeen tar-
koituksena on kehittää nuor-
ten liikuntamahdollisuuksia 
ja -aktiivisuutta Pudasjärvel-
lä sekä auttaa maahanmuut-
tajanuorien kotoutumista lii-
kunnan avulla. 

Elina on opiskellut viime-
vuodet Rovaniemellä, mut-
ta sai nyt hyvän tilaisuuden 
muuttaa takaisin kotipaik-
kakunnalle. Liikunta-ala on 
tuntunut luonnolliselta vaih-
toehdolta ja työ mielekkääl-
tä, sillä liikunta ja liikunta-
harrastukset ovat lapsesta 
saakka olleet tärkeässä roo-
lissa Elinan elämässä. Mi-
tään yhtä lajia ei Elina edus-
ta vaan kokeiltua on tullut 
monenlaista, telinevoimiste-
lusta ja sirkuksesta nyrkkei-
lyyn. Tavoitteena on innos-
taa muitakin liikkumaan ja 
huomaamaan liikunnan etu-
ja, ennen kaikkea hauskan 
pito ja virkistäytyminen. 

Jaana ValkolaLiikuntaharrastuksesta kehittyi Elinalle ammatti.
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Vuodesta 1984 lähtien va-
paana kirjailijana työsken-
nellyt Tuija Lehtinen vieraili 
maanantaina 19.9. Pudasjär-
vellä, ensin päivällä Rim-
minkankaan koululla ja sit-
ten illalla kirjastossa.

Tuija Lehtinen kirjoittaa 
sekä aikuisille että nuorisol-
le. Hänen kirjansa ovat op-
timistisia ja valoisia. Nuori-
sokirjojen kirjoittajana hän 
on yksi huomattavimmista 

Suosittu kirjailija Tuija Lehtinen Pudasjärvellä
maassamme. Hän on myös 
Suomen Nuorisokirjailijat 
ry:n pitkäaikainen puheen-
johtaja. Lukukeskuksen Lu-
kufiilis-lehden päätoimitta-
jana hän toimi vuoteen 2009 
asti.

Lehtinen on saanut muun 
muassa kirjallisuuden val-
tionpalkinnon vuonna 1988, 
Kaarina Helakisa – kirjalli-
suuspalkinnon vuonna 2002 
ja Topelius palkinnon vuosi-
na 1997 ja 2006.

Rimminkankaan kou-
lun juhlasalissa pidetyssä ti-
laisuudessa Tuija Lehtinen 
paljasti reilulle 200 kuulijal-
le, että hän ei liioin ole pitä-
nyt päiväkirjaa ja muutenkin 
hän kirjoittanut nuoruudes-
saan hyvin vähän.

– Ainoa missä minä kir-
joitin oli koulun ainekirjoi-
tus. Minä kerroin ”satuja ja 
valehtelin”, minkä jaksoin. 
Siinä minä menestyin, Tuija 
Lehtinen naurahti ja jatkoi: 
- Kirjoittamisen sijasta minä 
luin todella paljon.

Lukiossa satujen kirjoitta-
minen ja ”valehteleminen” 
ei kuitenkaan käynyt ja niin-

pä Tuijan numerot laskivat 
nopeasti kiitettävistä tyydyt-
täviksi. Olipa jopa vaarassa, 
että tulevan suosikkikirjaili-
jan uran viimeiseksi teoksek-
si jäisi ylioppilasaine.

En ole koskaan opiskellut 
kirjoittamista 

Tuija Lehtinen kertoi, että 
aiheet kirjoihinsa hän sai elä-
västä elämästä ja ihmisistä, 
joita hän tapasi. Ja kirjat al-
koivat kelvata Kustannus-

osakeyhtiö Otavalle.
– En ole koskaan opiskel-

lut mitään kirjoittamiseen 
liittyvää. Olen oppinut kir-
joittamaan, kirjoittamisen 
kautta, hän sanoi humoristi-
seen tyyliinsä.

Nuorten tapaamisiin liit-
tyen Tuija kertoi kirjoistaan 
Roskisprinssi ja Mopo saa-
den oppilaat tarkkaavaisesti 
kuuntelemaan.

Mopo kirja liittyy Tuijan 
mukaan hänen poikaansa, 
joka myös halusi vaarallisen 
ajopelin omistajaksi.

– Mopo kirjassa kerrotaan 
monen henkilön tarina, kuin-
ka he hankkivat moponsa ja 
tulivat mopoilijoiksi. Kirjan 
valmistuttua oma poika ke-
hui kirjaa ja totesi, että hän-
kin alkaa nyt säästää mopoa 
varten, Tuija totesi.

Koulun oppilaat kuunte-
livat reilun tunnin mittaisen 
esityksen todella kiinnostu-
neina. (AK)

Kirjastossa Tuija Lehtinen sai noin 25 henkilön kuulija-
kunnan.

Koulun juhlasalissa kirjailijaa oli kuulemassa noin 200 oppilasta.

Tuija Lehtinen vieraili Rim-
minkankaan koululla ja kir-
jastossa.

Metsähallitus muutti Pu-
dasjärven keskustasta Iijoen 
toiselle puolelle uusiin toi-
mitiloihin Karhukunnaal-
le valmistuneeseen Hirsi-
kunnas kiinteistöön, jolla 
on myös nimenä Teräväpää. 
Uusi osoite on Karhukun-
naantie 2. 

Tilaa kaksikerroksises-
sa uudessa rakennukses-
sa on noin 500 neliömetriä. 
Alakertaan on sijoittunut 
Luontopalvelujen yhdek-

Metsähallitus muutti uusiin toimitiloihin

sän työntekijää ja yläkertaan 
Metsätalouden 10 työnteki-
jää sekä palvelukeskuksen 
työntekijä. Muutto toteutui 
pääasiassa kahtena päivä-
nä viime viikon torstaina ja 
perjantaina, jolloin osa vä-
estä piti vapaa- tai lomapäi-
viään. Työntekijöille oli va-
rattu työskentelytilaa myös 
Metsähallituksen Oulun toi-
mitiloista, kertoi muuttoa 
järjestellyt toimistonhoitaja 
Raimo Moilanen. 

nan käytössä. Kalusteita tuo-
tiin entisistä toimitiloista ja 
jonkin verran kalusteita oli 
myös uusittu. Avainjärjestel-
mä on myös uutta. Henkilö-
kunnalle on hankittu kuval-
linen kortti, joka käy myös 
avaimena sekä työaikapäät-
teenä, josta menee auto-

Uutta avainjärjestelmää kokeilemassa perjantaina 30.9 työpäivän päätteeksi Vesa Riek-
ki. Tilanteessa ovat mukana myös Antti Perttunen , Raimo Moilanen ja Toivo Riihiaho. 

Ensimmäisenä päivänä uu-
sissa tiloissa maanantaina 
3.10 alakerran valoisassa 
aulassa ja henkilökunnan 
kahviotilassa oli vielä maa-
nantaiaamuna kalusteiden 
järjestely menossa. 

Tyylikkät portaat johtavat 
yläkertaan.

Kerttu ja Kauko –hankkeen järjestämät Kyläkuhinat jat-
kuivat menneellä viikolla Iinattijärven koululla tiistaina ja 
Kuren kylätalolla torstaina. Kumpaankin tilaisuuteen oli 
kokoontunut yhteensä kolmattakymmentä henkilöä.

Iinattijärvellä tilaisuuden aloitti porokiireiltään ehtinyt 
Reijo Kenttälä, joka kertoi Iinattijärven monipuolisesta 
elinkeinorakenteesta. Kylällä on yli kolmekymmentä eri-
laista yritystä. On poronhoitoa, maataloutta, metsäkone-
yrittäjyyttä, korjaamotoimintaa sekä muuta yritystoimin-
taa. Entinen koulu on kunnostettu kyläläisten käyttöön 
ja nyt on tullut ajankohtaiseksi lämmitysmuodon vaihto 
koulun kiinteistöön. Öljyn ja sähkön jättäminen pois sääs-
täisi tuhansia euroja. Lämmitysmuodoksi on ajateltu ha-
kelämmitystä. Ajankohtaiseksi on noussut myös kylä-
suunnitelman laatiminen Iinattijärvelle, joka on yksi ehto 
rahoituksen hakemiselle lämmitysmuotoa muutettaessa. 
Kyläläiset ovat tyytyväisiä konttisysteemiin jätehuollos-
sa, mutta kyläyhdistyksen tulopohjan muodostus puhut-
ti, vaikka muikkumarkkinoista, bingosta ja vuokratuloista 
tuloja pyritään vuosittain saamaan. Paikalla olleelle kehit-
tämispäällikkö Mikko Kälkäjälle kerrottiin myös huoli 
koulun kiinteistöverosta, josta haluttaisiin vapautus yleis-
hyödyllisyyden takia.

Kuressa kylän asioista oli kertomassa edustajana var-
sinaiselta Kuren kylältä Kari Laakkonen ja Ylä-Kuresta 
Armi Kellolampi. Kokonaisuudessaan kylillä asuu noin 
80 asukasta, joista suurin osa vanhempaa väestöä. Maa-, 
metsä- ja porotalous on hyvin vahvaa ja työllistää eniten 
kyläläisiä. Kesämökkejä on noin 70. Kylätoimintaa pyö-
rittää paikalliset maa- ja kotitalousnaiset. Alueella toimii 
myös kaksi metsästysseuraa. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa korosti puheessaan elinvoimaisen kylärakenteen 
säilyttämistä Pudasjärvellä. Sitä edesauttaa kotimaisen 
energian tuottaminen kylillä, matkailutoiminnan liittä-
minen kylien nykyisiin toimintoihin, jokivarsien maan-
käytön kehittäminen sekä toisista huolehtiminen kehittä-
mällä yhdessä p luita kyläläisille. Kaupunki on osaltaan 
kannustamassa elinvoimaisuuden lisäämisessä. Vanhus-
palvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo Oulunkaaresta kertoi  
nykyisestä kotipalvelusta ja sen tulevaisuudennäkymis-
tä. Monenlaisen aineellisen tarpeen lisäksi kotipalvelussa 
on nähty tarpeelliseksi toteuttaa myös päivähoitotoimin-
taa mm. yksinäisyyden vähentämiseksi.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke           

Kyläkuhinat Iinatti-
järvellä ja Kuressa

maattisesti tieto myös puhe-
linvaihteeseen, kertoi Raimo 
Moilanen. 

Heimo Turunen

Maanantaina 3.10 jatket-
tiin vielä aamupäivällä ta-
varoiden kantamista pihal-
la olevista muuttokonteista 
ja vähitellen huone huoneel-
ta työtilat olivat henkilökun-
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Moottorikelkka Lynx Cobra 
Grand Touring-583 vm. 97, 
puh. 040 740 2681

TARJOTAAN VUOKRALLE

Kauppaan noin 150 m, 
järven rantaan 300 m. 

Vuokra alk.293 e 
(sis.lämpö). 

Sopii seniori-ikäisille. 
Bussiyhteys Oulusta. 

Puhoskylässä 
rivitaloyksiö, siisti. 

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 

Philipsin stereot. 3 cd:n lukijalla 
ja kaukosäätimellä. Hyväkun-
toiset. Hp. 150 e, voi tarjota 
pienempääkin summaa. Ste-
reot on Rimmillä. Puh.  040 968 
6282, mihin aikaan vain.

LÖYDETTY

Siuruan joesta puuveneen pe-
rälauta. Hyvin tehty. Puh.040 
764 2698/Iida

Sunrise Catering laajentaa 
Pudasjärven keskustaan

1-vuotissynttärikahveilla Puhoksen kyläläiset Hilkka Honkanen, Tuulikki Manninen, 
Elsa Loukusa, Marja-Liisa Pääaho, Liisa Pääaho ja Tauno Pääaho. Kahvia kaatamas-
sa yrittäjä Anne Alatalo. 

Neljän kunnan Pudasjär-
ven, Kemin, Ranuan ja Po-
sion mielenterveyskuntou-
tujien aluepäivää vietettiin 
Pudasjärven Jyrkkäkoskel-
la hyvän sään salliessa 29.9. 
Aluepäivä järjestettiin yh-
teistyössä Osviitan toimi-
joiden, Pudasjärven kau-
pungin liikuntatoimen, sekä 
mielenterveyskuntoutujien 
oman yhdistyksen Pudasjär-
ven Kajastuksen yhteistyö-
nä. Aluepäivään osallistui 
noin kuusikymmentä hen-
keä. Tällä kertaa Kemistä ei 
ollut osallistujia.

Mielenterveyskuntoutuji-
en aluepäivä on jatkoa Liiku 
Mieli Hyväksi hankkeesta, 
joka oli Suomen Mielenter-
veysseuran ja muun muas-
sa Pudasjärven kaupungin 
4-vuotinen hanke. Hanke to-

Mielenterveyskuntoutujien 
aluepäivä Jyrkkäkoskella

teutettiin Pudasjärvellä vuo-
sina 2006 – 2009. Hankkeen 
lähtökohtana oli tarjota ja li-
sätä mielenterveyskuntoutu-
jille säännöllistä liikuntaa ja 
teemapäiviä toimintakyky 
huomioiden, sekä antaa tie-
toa liikunnan vaikutuksista. 
Aluepäivä on järjestetty näi-
den neljän kunnan vetämänä 
vuorovuosin.  

Tapahtuman teemana oli 
liikunta. Lisäksi päivän si-
sältöön kuului mukavaa 
yhdessäoloa ja tekemistä. 
Alkulämmittelyksi Katja Jär-
venpää veti vauhdikkaan 
zumban. Liikunnallisena toi-
mintana olivat rastikävely, 
ryysyviesti, mölkyn pelaa-
minen, sekä saappaan- ja ti-
kanheitto. Päivän huipen-
tumana osallistujat esittivät 
leikkimielistä Talentti- kisai-

Jyrkkäkoski soveltui hyvin ulkoilutapahtumaan, johon osallistui noin 60 henkilöä.

lua. Ohjelmaa esitettiin yk-
sin- kaksin-, sekä ryhmässä. 
Ohjelmisto koostui runon-
lausunnasta, lauluista, tans-
sista ja soittamisesta.

Pudasjärveläisten mieles-
tä rastiviesti oli mielenkiin-
toinen ja siellä olevat ky-
symykset olivat joidenkin 
mielestä helppoja tai sopi-
van kinkkisiä. Ryysyviestis-
sä joukkue- ja kilpailuhen-
ki oli tärkeä. Yhdessäolo, 
seurustelu ja mahdollisuus 
ajatusten vaihtoon koet-
tiin hyvänä asiana. Joiden-
kin mielestä alkulämmittely 
zumpan tahdissa oli mahta-
vaa, vaikka kaikenaikaa ei 
pysynytkään tahdissa. Osal-
listujien mielestä aluepäi-
vässä oli sopivasti ohjelmaa 
ja siellä viihtyi hyvin. 

Posiolaisten mieliin jäi 
positiivisena asiana Talent-
tiesitykset. Kivana asiana 
he kokivat myös sen kun eri 
kuntalaiset kisailivat jouk-
kueina sekaisin, jossa syntyi 
uusia tuttavuuksia. 

Posiolaisten mielestä ta-
pahtuma oli kaikkinensa 
”onnistunut paketti”.

Ranualaiset saivat alue-
päivästä mieleenpainuvia 
kokemuksia, sekä ihania ja 
lämpimiä muistoja. Yhteis-
henki ja ruoka olivat hyvää. 
Seuraava aluepäivä järjeste-
tään ensi vuonna Ranualla. 

Helena Koivukangas

Tikanheitto oli suosittu osallistujien keskuudessa.

Vuosi on kulunut Sunri-
se Catering ruokala-kahvi-
lan perustamisesta Puhosky-
lään. Sun Cafessa vietettiin 
perjantaina 30.9. yrityksen 
1.vuosipäivää. Tarjolla oli 
suolaista ja makeaa suuhun-
pantavaa kahvin ja mehun 
kera. Päivän kuluessa kylä-
läisiä piipahtikin paikalla. 

-Pääahon perältä valmis-
tauduttiin jopa autolla nou-
tamaan asiakkaitamme kah-
ville, naurahti yrityksen 
omistaja Anne Alatalo. Sa-
malla hän kertoo uutisen toi-
minnan laajentamisesta. 

-Avaan lokakuussa kahvi-
la-konditorian myös Pudas-
järven keskustaan Jukolantie 
neljään. Kahvilapalveluiden 
lisäksi tarjotaan lounasruo-
kaa. Keittiötilassa, jossa on 
parhaillaan remontti me-
neillään, leivotaan myytäviä 
tuotteita. Aukioloajat ovat 
arkisin (ma-pe) klo 11-15 ja 
suljettu viikonloppuisin (la-
su). Ennakkotilauksesta kah-
vila palvelee myös auki-
oloajan ulkopuolella, sekä 
suorittaa ruokapalvelua ko-
teihin. Puhoskylän Sun Cafe 
säilyy toistaiseksi tilauskeit-
tiönä ja suurempien juhlien 
ruoan valmistuspaikkana. 

-Aika on mennyt todella 
nopeasti. Järjestimme vuo-
den aikana paljon erilaisia 

tapahtumia, osa yhteistyös-
sä kylän toimijoiden kanssa, 
nähdäksemme yritystoimin-
nan kannattavuutta. Vaikka 
yrittäminen syrjäseudulla ei 
taloudellisesti mikään kulta-
kaivos olekaan, on tämä ol-
lut omien lasten hoidon jäl-
keen sellaista itsearvioinnin 
ja itsensä kehittämisen ai-
kaa, toteaa viiden lapsen äiti 
Anne. Lapsista vanhin Mari 
asuu Puhoskylällä. Pojista 
Mikko asuu Tampereella ja 
Ville, Matti sekä Satu Rova-
niemellä. 

Opiskelua  
työn ohessa
Anne opiskelee tällä hetkellä 
Toimitusjohtajakoulun jär-
jestämää yrittäjätutkintoa. 

-Liiketoimintasuunni-
telman sain juuri lähetettyä 
työn valvojalle, huokaisee 
Anne helpotuksesta, jonka 
mielestä työn ohessa opis-
kelu on hyödyttänyt myös 
omaa yritystoimintaa. 

-Saa tässä ainakin töitä 
paiskia. Mitään ei tule ilmai-
seksi ja ammattitaito pitää 
näyttää jokaisessa tuotteessa 
ja palvelussa. Tarkkana pitää 
olla, etteivät asiakkaat saa 
vatsavaivoja tai jopa salmo-
nellaa, kuten jossain on käy-
nyt. Hygieniaosaamiskurs-
sista on hyötyä. 

Sunrise Catering kehit-
tää tulevaisuudessa nimen-
omaan juhlapalveluja ja lä-
hiruokapalveluja (myös 
ruoan kotiin toimitus). Toi-
vottavasti päättäjät miet-
tivät vanhusten ym. osal-
le palvelusetelimallia myös 
ruokapalveluihin. Edelleen 
valmistellaan tuotteita met-
sästysmatkailuun ja erän-
käyntiin liittyen sekä turval-
lisuuden konsultointia. 

-Viimeksi mainitut palve-
lut ovat tuon ”ukon” osaa-
misalueen tehtäviä”, kertoo 
Anne tarkoittaen ”ukolla” 
puolustusvoimien palveluk-
sesta hiljattain reserviin (so-
tilaseläke) jäänyttä Jorma 
-puolisoaan . 

Anne Alatalo muistuttaa, 
että nyt alkaa olla jo pikku-
joulujen varauksilla kiire. 

-Meillä on valmius tarjoil-
la juhliin perinteisellä kaa-
valla, eli kinkku menu ja 
extremeä, eli karhu menu. 
Juhlapaikaksi käy minne 
vain, kunhan sinne on jon-
kinmoinen tie olemassa. Ter-
vetuloa avaamisen jälkeen 
tutustumaan Sun Cafe ky-
läkahvilaan myös Jukolan-
tie 4:ssä, toivottaa Anne Ala-
talo.

Heimo Turunen

Mersu vm -89, hyvä kunto. Hp. 
660€ p. 044 914 8508. 

15” talvirenkaat. Hp. 100€, p. 
0440 923 946.

Boch merkkinen yleiskone, 
2 kulhoa, tuoremehu kannu, 
sekä lihamylly. Hinta 75€ . P. 
040 535 5829.

Tunturivesien aitoa rautua sekä isoa siikaa. 
Lisäksi savukalat, merikaloja mm. puna-

ahventa kokonaisena ja leikattuna, turskaa ym.
Nyt myös poro- ja hirvenlihatuotteita.

Puh. 0400 169 259

KALA-AUTO
Pudasjärven torilla to 6.10 klo 10-17
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Taivalkoskelaisten taiteilijoi-
den Eeva-Kaisa Jakkilan ja 
Jussi Valtakarin yhteinen tai-
denäyttely Keskus on esillä 
Syötteen luontokeskuksessa 
8.10–31.12. Näyttely koostuu 
Jakkilan ja Valtakarin teke-

Jakkilan ja Valtakarin taidetta  
Syötteen luontokeskuksessa

mistä maalauksista ja piirus-
tuksista.

Jakkila on opiskellut Pe-
räpohjolan opiston taide-
koulussa ja Limingan taide-
koulussa. Näiden opintojen 
kautta tie johti Lahden tai-

Eeva -Kaisa Jakkilan ”Pilviruokaa” akvarelli 2011.

deinstituuttiin. Jakkila sai 
Oulun läänin kuvataidepal-
kinnon vuonna 1995.  

-Maalatessani akvarelle-
ja vaellan värin ja veden us-
vaisella paperilla. Alitajun-
nan kiireettömästä sumusta 
hahmottuu värin ja muodon 
tunnelma runolliseksi maa-
laukseksi, hän kertoo. 

Jussi Valtakari on Lahden 
taidekoulun kasvatti. Hän 
jatkoi opintojaan Lahden 
ammattikorkeakoulun tai-
deinstituutissa ja sen jälkeen 
Tampereen ammattikorkea-
koulussa. 

-Ihmisiä ja linnunlauluja 
-teokseni ovat vesiväriä lii-
tupohjalle. Henkilöt kuvis-
sa nojaavat todellisiin hen-
kilöihin, mutta hahmoja on 
muunnettu pienemmiksi 
henkilöiden tunnistamisen 
estämiseksi. Linnunlaulut 
tuovat teoksiini tieteellistä 
sisältöä ja kuvaavat miten 
ihminen määrittää luontoa,” 
kuvailee Valtakari. 

Molemmilla taiteilijoilla 
on ollut useita yksityisnäyt-
telyitä Suomessa sekä yh-
teisnäyttelyitä Suomen lisäk-
si myös ulkomailla. 

Taiteilijat esittelevät töi-
tään ja ovat paikalla luonto-
keskuksella näyttelyn ava-
jaispäivänä lauantaina 8.10. 
klo 12–15. Esillä olevat työt 
ovat myös myytävinä. 

Syötteen luontokeskus on 
loppuvuonna 2011 avoinna 
8.10–23.10 joka päivä kello 
10–17 ja 24.10–31.12 tiistaista 
lauantaihin kello 10–16.   

Näyttelyyn on vapaa pää-
sy! Tervetuloa!

Luontokeskus tiedotus

Jussi Valtakarin ”Pinicola 
enucleator” 2011 akvarelli.

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17.-20. oma-
toiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Zumba® tunnit Kurenalan koululla sunnuntaisin klo 19-20 11.9. alkaen! 
Karaokeilta Pärjällä pe 7.10. klo 21 alkaen. Uusitut karaokelistat. (saa 
myös tanssia). la 8.10 karaoke-ilta Pärjällä.
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Kurenkoskessa tanssit. 8.10. Eroottinen ilta Mr Lothar ja tytöt.  Rocka-
ri kauppa ym ohjelmaa, 15.10. Trio Tapani Nevala, 22.10. Maarit Peltoniemi 
& Federal.
Syötteen Luontokeskus: 8.10-31.12 Jakkilan ja Valtakarin taidetta 
Syötteen luontokeskuksessa. Eeva-Kaisa Jakkila ja Jussi Valtakari ovat tai- 
valkoskelaisia taiteilijoita. Taiteilijat esittelevät töitään ja ovat paikalla luon- 
tokeskuksella näyttelyn avajaispäivänä lauantaina 8.10. klo 12–15. Esillä ole- 
vat työt ovat myös myytävinä.
Laulaja Heimo Enbuska esiintyy Pudasjärvellä to 6.10. Palvelukeskuk-
sessa. 
Yleisurheilun Nuori Suomi YU-kerhon aloitus: To 6. 10. klo 16. 
Kerho kokoontuu torstaisin klo 16.00 – 17.00. Kerhossa keskitytään 
keskitytään perusominaisuuksien kuten nopeuden, kimmoisuuden, lihas-
kunnon ja kestävyyden harjoittamiseen. Pelataan pelejä. Lajikoulumaksu: 30 
€, sisältää Yu-passin, osallistumismaksut kilpailuihin kauden 2012  aikana. 
Ohjaajina: Pirkko Hyvärinen, Satu Kujansuu, Tuula Tolkkinen, Arto Ylilehto 
ja vierailijat.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet: Tiistai 6.12. klo18-21.

Kuukauden kirjat löytyvät 
Pudasjärven kaupunginkirjastosta

LUKUVINKKI LAPSILLE
Hakalahti, Niina: Tuukka-
Omar (2010)

Tuukka-Omar on kahdeksan-
vuotias poika, jonka äidinkieli 

LUKUVINKKI NUORILLE 
AIKUISILLE
Enoranta, Siiri: Nukkuu lap-
si viallinen (2010)

Enkeli tulee noutamaan tuber-
kuloosia sairastavaa Soniaa, 
mutta kaikki ei menekään kuten 
pitäisi. Lumoavan kaunis toisen 
maailmansodan jälkeiseen Suo-
meen sijoittuva kertomus elä-
mästä ja kuolemasta.

Sopii niin nuorille kuin aikui-
sillekin.

LUKUVINKKI  
AIKUISILLE
Tuuri, Antti: Ikitie (2011)

Jussi Ketola on tuonut Ame-
rikasta mukanaan Matti Kuri-
kan sosialismia. Kesällä 1930 
lapuanliikkeen miehet hakevat 
hänet kotoaan yöllä, pahoin-
pitelevät ja vievät Kosolaan 

LUKUVINKKI NUORILLE
St. John, Lauren: Elefantin 
tarina (2011)

Kolmetoistavuotiaan Martinen 
koti Sawubonan luonnon-suo-
jelualue on vaarassa joutua pa-
hojen ihmisten käsiin. Martine 

päättää pelastaa kotinsa ja rak-
kaan valkoisen kirahvinsa hin-
nalla millä hyvänsä. 

Uskomaton seikkailu vie 
Martinen ystävineen Namibian 
kuumaan ja karuun autiomaa-
han, jossa he törmäävät kau-
histuttavaan salaisuuteen, jolla 
on vaikutus kaikkien ihmisten 
ja eläinten elämään. Pystyykö 
Martine pelastamaan kotinsa 
ja kuinka Namibian kohtalo on 
kietoutunut Sawubonan tule-
vaisuuteen?

Lauren St Johnin rakaste-
tun nuortenkirjasarjan viimei-
nen osa on huikea seikkailu ja 
koskettava kuvaus ihmisen ja 
luonnon yhteydestä. St Johnin 
kirjoissa Afrikan jylhät maise-
mat sekä syvät maut ja tuok-
sut heräävät henkiin lumoaval-
la tavalla.   

Lapualle. Matka jatkuu lapu-
alaisten muiluttajien etappitie-
tä, ikitietä, kohti Venäjää. Ketola 
harhailee Venäjän puoleisessa 
Karjalassa, osuu venäläisten ra-
javartioasemaan ja tuodaan lo-
pulta Petroskoihin.

Karjalan autonomisessa ta-
savallassa Ketola tapaa tuttuja 
New Yorkin vuosiltaan ja työs-
kentelee muutaman vuoden 
siirtolaisten perustamassa Sä-
de-kolhoosissa. Siellä hänellä 
on myös uusi perhe.

Kun suomalaisten puhdis-
tukset Karjalassa alkavat, myös 
Säteen väkeä pidätetään, tut-
tuja katoaa öisin vankileireil-
le ja ammuttavaksi. Lapuanliike 
on lakkautettu ja Vihtori Koso-
la kuollut. Ketola arvelee us-
kaltautuvansa jo pysyvästi ko-
timaahan.   

on suomi ja isänkieli arabia. Hän 
on perinyt Omar-setänsä kek-
sijänlahjat ja isänsä suuren ne-
nän, sikeäunisuuden  ja yöpis-
saamisen. 

Tuukka-Omar ja hänen pa-
ras kaverinsa Paavo valitaan 
aina liikuntatunneilla viimeisinä 
joukkueisiin. He ovat kuitenkin 
tehneet yhdessä verettömän 
verivalan ja kirjan, jonka nimi 
on ”Peruna pelastaa maailman”. 
Niina Hakalahden ensimmäinen 
lastenromaani kuvaa nuoren 
pojan elämää viisaasti ja sydä-
mellisesti, pilke silmäkulmassa. 
Tarinaa siivittää Jukka Lemme-
tyn iloinen kuvitus.

Kuukauden lukuvinkit
_______________________________________________

P 03-05 Valm.  Ari Kosamo     045-6302378
  Juha Alatalo         040-9614669

Liikuntahalli tiistai   19:00 – 20:30
Liikuntahalli torstai  19:00 – 20:30
_______________________________________________

T 00-01  Valm.  Annika Mattinen    0400-403388

Liikuntahalli keskiviikko 16:00 – 17:30
_______________________________________________

P 98-99 Valm.  Toni Niemelä               040-
7160724

Liikuntahalli tiistai  16:00 – 17:30
Liikuntahalli sunnuntai  14:00 – 15:30
______________________________________________

JP Äidit  Teija Niemelä         040-7160724

Liikuntahalli maanantai 19:00 – 20:30
Liikuntahalli lauantai                 14:00 – 15:30
_______________________________________________

Mammat Sinikka Hemmilä    040-5165329

Liikuntahalli perjantai   19:00 – 20:30
Lakarinkoulu lauantai  14:00 – 15:30
_______________________________________________

M1 Valm. Albert Olamba        050-4821621

Liikuntahalli keskiviikko 20:30 – 22:00
Liikuntahalli perjantai   20:30 – 22:00
Futsal M1 joukkue harjoittelee samoilla vuoroilla

FC Kurenpoikien salivuorot
talvi 2011/2012 
Vuorot alkavat pääsääntöisesti 
lokakuun alussa.
Täsmätiedot valmentajilta

Kaikkiin joukkueisiin mahtuu lisää harrastajia. 
Uusia ryhmiä perustetaan sitä mukaan kun 
saamme aikuisia vetäjiä kasvattamaan ja oh-
jaamaan ryhmiä. Ota rohkeasti yhteyttä val-
mentajiin tai seuran muihin toimijoihin. 
www.fckurenpojat.com 

Muuttoapua edullisesti
Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523 1-2 miestä + 

kuorma-auto
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Oulunkaaren kuntayhtymä valitsi Pudasjärven kotihoidon 
palveluesimieheksi pudasjärveläisen sairaanhoitajan Suoma 
Ojalan. Virkaan oli neljä hakijaa. 

Utajärvi-Vaalan alueen kotihoidon palveluesimieheksi 
palvelutuotantolautakunta valitsi utajärveläisen sairaanhoi-
tajan Anne Kaattarin. Virkaa haki kahdeksan ihmistä. 

Kotihoidon palveluesimies vastaa kotihoidon eli kotisai-
raanhoidon ja kotipalvelujen toiminnan organisoinnista, ke-
hittämisestä ja seurannasta. Palveluesimies varmistaa palve-
luiden taloudellisen ja laadukkaan tuottamisen asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa omalta osaltaan talous-
arviosuunnittelusta. 

Oulunkaari tiedotus

Oulunkaari valitsi esimiehiä

Lämmin kiitos!

Tukijoillemme´ ja ystävillemme 
tuesta ja mukanaolosta 
juhlapäivässämme.

Pudasjärven Sotaveteraanit ry ja naisjaosto.

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä

Kemijärventie 73

93600 KUUSAMO

FINLAND

Puh. 020 764 0253

Fax  020 764 0250

Sähköposti: office@polkky.fi tai 

etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Lähiaikoina 350 pudasjärvistä saa postitse Arttu-kunta-
laiskyselyn. Kyselyssä kartoitetaan kaupunkilaisten hen-
kilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä oman kotikaupun-
kinsa palveluista ja päätöksenteosta. Suomen kuntaliitto 
toteuttaa kyselyn kaikkiaan 47 kunnassa ja se lähetetään 
yhteensä 30 900 täysi-ikäiselle kuntalaiselle, jotka on sa-
tunnaisesti valittu väestörekisterikeskuksesta. 

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Seija Turpeinen kannus-
taa kaikkia kyselyn saavia tarttumaan rohkeasti kynään 
ja antamaan oman mielipiteensä. Kysely tarjoaa kunnille 
tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittä-
miseksi. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa vuoden 
2012 keväällä. Tutkimusohjelman toteutukseen osallistu-
vat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, ja Tampereen yli-
opistot, Aalto yliopisto, Åbo Akademi sekä Kuntaliitto.

Lisätietoja kuntalaistutkimuksesta: 
www.kunnat.net/arttu > Tutkimusmoduulit > 
Kuntalaistutkimus osana demokratian ja 
johtamisen osahanketta

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA
30.9.2011

Tekninen lautakunta päätti keskiviikkona 28.9 pitämässään 
kokouksessa tilata Rimminkankaan koulurakennus 1:n ja 
Rimminkankaan koulurakennus 3:n ilmanvaihtokanavien 
nuohoustyön Oulun Nuohous & Ilmastointi Oy:ltä edulli-
semman urakkatarjouksen perusteella. Rimminkankaan 2:n 
sekä Kurenalan koulurakennuksen ilmanvaihtokanavien 
nuohoustyöt tilataan ISS Palvelut Oy:ltä. Nuohoukset aihe-
uttavat taajaman koulujen investointimäärärahaan noin 43 
000 euron suuruisen ylityspaineen. 

Terveysaseman ja Hammashoitolan korjaustyön kulu-
essa on työmaapalavereissa ja työmaakokouksissa todettu 
tarpeellisiksi lisä- ja muutostöitä, joista rakennusurakasta, 
LVI-urakasta, sähköurakasta ja teleurakasta on tullut kulu-
ja yhteensä 155 684 euroa, jotka hyväksyttiin.

Puikkarin ilmanvaihtokanavien nuohoustyö päätettiin ti-
lata Sotkamon Erikoispuhdistus Oy:ltä annetun tarjouksen 
perusteella hintaan 20 800 euroa.

Jätteiden aluekeräyspisteiden sijaintipaikat ovat Iso-Syö-
te, Pikku-Syöte, Hirvaskosken koulu, Kuren ent. koulu, Li-
von ent. koulu (Livokas ry:n toimitalo), Niemitalon Juusto-
la, Puhoksen kylätalo, Rytingin kauppa, Siuruan työväentalo 
(Moskova) ja Virtalan ent. koulu. Kyläyhdistyksille, seuroille 
tai yrityksille, joiden maa-alueella aluekeräyspiste sijaitsee, 
ei myönnetä vapautusta jätemaksuista jätteenhaltijoiden ta-
savertainen kohtelu huomioiden. 

Siirtokuormausasema on avoinna 1.10.2011 alkaen perjan-
taina klo 14:00-18:00 sekä lauantaina klo 10:00–14:00. (AK)

Lisä- ja muutostöitä 
terveysasemalla
ja hammashoitolassa

Ajanvaraukset 
p. 044-756 8865
Tapio Ervasti.

Fysioterapeutti 
Tapio Ervasti 

on aloittanut 
manuaaliterapian hoidot 

-hieronta 
-ranka- ja nivelkäsittelyt 
-ym. tuki-ja 
liikuntaelinvaivoihin) 

Fysioterapiapalvelu 
Riitta Tiaisen tiloissa 
Jukolantie 6.

Vastaanotto
ma-ke klo 8.30 - 15.00. 

Lämmin autotalli n. 100m2 1000€/kk
-Sisältää sähkön ja yhden autopaikan
-Vesi 15€ kk/henkilö
-Takuuvuokra 1 kk
-Taloyhtiössä sauna

7 mh + tupakeittiö + oh + 
ruokasali + 3wc:tä + 
2 suihkua 190m2  2100€/kk
3h + k 68 m2   750€/kk
3h +k 64,5 m2  710€/kk
2h + k 49 m2   540€/kk
1h + k 34 m2  375€/kk kalustettuna

Vuokrattavana

Luottotiedot tarkistetaan
Ei kotieläimiä

sovi näyttö puh, 0400 398 741

Lakarin alueella

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

To 6.10. klo 19 Heimo Enbuska
Palvelukeskus, Kauppatie 25
Su 9.10 klo. 11 Kauko Suonperä
tarjoilua Kauppatie 32

Tervetuloa!

Lue Pudasjär vi-lehti netistä
www.pudasjar vi-lehti.fi
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Ranualaisen kuvataiteili-
ja ja kuvataideopettaja Eero 
Österbergin Ihmisen ääni 
näyttely on esillä Pudikis-
sa lokakuun ajan. Pellolai-
sen Österbergin maalauk-
sia näyttelyssä on viimeisen 
kymmenen vuoden ajalta.

Ihmisen ääni -näyttely Pudikissa
Pellolaissyntyinen Öster-

berg aloitti taideopintonsa 
Peräpohjolan opiston taide-
koulussa (Lapin taidekoulu) 
Torniossa 1979-1981. Silloi-
sen opettajansa Reijo Raekal-
lion innostamana hän pyrki 
ja pääsi Lahden taideinsti-

tuuttiin, jossa opiskeli vuosi-
na 1981-1985 valmistuen ku-
vataiteilijaksi. Myöhemmin 
Österberg on täydentänyt 
opintojaan Lapin yliopistos-
sa suorittaen kuvataideopet-
tajan tutkinnon.

Alkukauden teoksien pe-

rusteella Österbergiä luon-
nehdittiin ”perisuomalai-
seksi realistiksi, jonka aiheet 
ovat tästä päivästä”. Lahden 
opiskeluvuosina hän innos-
tui muodon ja värin mah-
dollisuuksista. Niinpä lop-
putyöt voitiinkin luokitella 
geometriseksi abstraktis-
miksi. Valmistumiskevää-
nä Österberg saavutti toisen 
sijan Kuopion musiikkikes-
kuksen kuvataidekilpailus-
sa, joka oli osallistujamää-
rältään suurin taidekilpailu 
Suomessa siihen ajankoh-
taan mennessä. 

Työskenneltyään kaksi 
vuotta Nastolan kansalais-
opiston taideopettajana Ös-
terberg tuli paluumuuttajana 
pohjoiseen 1987. Tästä lähti-
en hän on toiminut Ranu-
an kr. kansanopiston taide-
aineiden opettajana luovan 
toiminnan linjalla ja nykyi-
sellä kuvataidelinjalla.  

Yhdeksänkymmetäluvul-
le tultaessa ”kovareunakonk-
retismi” pehmentyi. Kaksi-

tuhattaluvulla Österberg on 
esiintynyt näyttelyissä voi-
makkaita värikontrasteja si-
sältävillä henkilökuvillaan. 
Henkilökuvat kehitysvam-
maisista ystävistä kiersivät 
maata Helsingistä Rovanie-
melle ollen esillä seitsemällä 
paikkakunnalla yhteisnimik-
keellä ”Jokainen ihminen on 
taulun arvoinen”. Nuoruu-
dentöissä näkynyt ekspres-
siviinen symbolismi on pil-
kahdellut viime vuosien 
teoksissa, jotka ovat tämän 
näyttelyn pääantia. Yksi asia 
on kuitenkin pysynyt: koko 

kolmenkymmenen vuoden 
ajan on Österberg raskaan 
ateljeetyöskentelyn vasta-
painona harrastanut myös 
välittömään  luonnonha-
vainnointiin perustuvaa 
maisemamaalausta. Tämän 
seurauksena nähdään näyt-
telyssä muutama surrealis-
tisvaikutteinen työ sarjasta 
”inhimillistä tykkyä”, joka 
oli esillä Syötteen luontokes-
kuksessa vuonna 2008. Tai-
teilijan kotisivut löytyvät 
osoitteesta: www.eerooster-
berg.fi . (AK)

Esillä on myös Syötteen tykkylumi sarjan teoksia, joita 
on aiemmin nähty Syötteen Luontokeskuksessa vuonna 
2008.

Eero Österbergin mieleisin työ Pudikin näyttelyssä 
on paljon ajatuksia herättävä ”Sokeat”.


