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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 12.9.2011

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

Kauppatie 5, Pudasjärvi 
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

Silmälääkärin vastaanottoajat:
To 13.10, To 20.10, To 3.11

Perjantai 14.10.

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

Lauantai 15.10.

Ravintolassa palvelemme:

22.10. Maarit Peltoniemi & Federal 

Keittiö avoinna joka 
päivä  klo 14.00-21.00  

 pizzaa
TULOSSA

Lippu 10€ sis. ep.

Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04

TERVETULOA!
KARAOKE

Trio 
Tapani Nevala

Wintti 24-04
Lippu 4€ sis. ep.

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

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

GOTLER TANKO
1,6 kg

990 kpl

BROILERIN
REISIKOIPI 
MARINOITU 
n. 1,2 kg

NAISTEN 
LEGGINS

MIESTEN
KEVYT
TOPPAHOUSUT

LAURIN
VILLALANKA
150g

NILKKASUKAT

MIESTEN
PUUVILLA-
KERRASTO

1450

495

970 1350
NEULE-
SORMIKKAAT JA 
LAPASET

295

PUNAINEN
LENKKI
500g

MUMMON
Vehnäsämpylä ja  
Grahamsämpylä
8 kpl/ 320g

NAISTEN
KERRASTO

1990
NAISTEN
TIKKILIIVI
• punainen
• musta

alk.

2 pkt

3 kerää

1000

3900
2 paria pkt

ALUS-
HOUSUT 790

300179 kg

yhdistyksille ja järjestöille
perjantaina 4.11. klo 12-17 
entisellä Vaatehuoneella Varsitie 6

Ohjelmallinen iltapäivä:
Värikäs, musisoiva ja perinteikäs Römppäkulkue 
klo 12 ja klo 16 Pudasjärven keskustassa, johon 
ovat tervetulleita kaikki pudasjärviset yhdistykset 
sekä kaupunkilaiset persoonallisella tavalla (paras 
asu palkitaan).

Yhdistyksien toiminnan esittelyä, arpojen, herkku-
jen, myyjäis- ym tuotteiden myyntiä. Myyntipöytä 
ja –paikkavaraukset puh. 050 436 6024. Paikkoja 
sisällä ja ulkona. Ei maksua.

Monipuolista muuta ohjelmaa:
Hirvaskosken kyläyhdistyksen leikkimielinen suun-
nistuskisa, kaupungin päättäjille Kurenpoikien pallon 
potkaisun haastekisa, eläimiä, VaPePan etsintänäy-
tös ym. Lisäohjelmaehdotuksia otetaan vastaan!

Järjestää: Kerttu ja Kauko hanke ja 
pudasjärviset yhdistykset

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

Työ- ja elinkeinotoimisto

R Ö M P PÄ K U H I N AT
-REKRYMARKKINAT

Pudasjärvisissä yhdistyksissä riittää valinnan varaa. 
Tule tutustumaan yhdistysten toimintaan ja löydä 
omasi!

Aikanaan römppäviikko kokosi kaikki pudasjärvi-
set yhteen. Toimimaan, osallistumaan ja iloitsemaan! 
Römppäkuhinat tekee saman.

www.pudasjarvi-lehti.fi

Tässä lehdessä 
kuljetusyrittäjyys ja

 korjamotoiminta 
sivut 3, 4, 5 ja 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

mikä on vastuumme

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Seurakunnasta postia
Pudasjärvi-lehdessä oli juttu kirkkoneuvostomme viime ko-
kouksen päätöksistä. Joukkoon oli lipsahtanut pieni asiavir-
he, joka on hyvä oikaista. Eli: kirkossamme siunataan edel-
leen avioliittoja kuten aiemminkin. Kirkkoneuvoston päätös 
koski tapausta, jossa avioliiton siunaamisen olisi toimitta-
nut joku muu kuin pappi. Tähän yksittäistapaukseen otet-
tiin kielteinen kanta.

Kimmo Helomaa 
vs. kirkkoherra

Maailmanlaajuisesti jopa 284 miljoonaa 
ihmistä kärsii näköön liittyvistä ongel-
mista, ja peräti 90 % heistä asuu kehitys-
maissa, joissa näköongelmat ovat usein 
esteenä kouluttautumiselle ja työnteolle. 
Optikkoketju Specsaversin ja Vision For 
All -yhdistyksen Maailman Näköpäivä-
nä, 13.10., käynnistämän silmälasikeräyk-
sen tarkoituksena on saada suomalaisten 
vanhat silmälasit kiertoon apua tarvitse-
ville. 

Specsavers lahjoittaa jokaisesta Specsa-
vers Optikko –liikkeisiin Maailman Nä-
köpäivän aikana palautetusta vanhasta 
silmä- tai aurinkolasiparista kaksi euroa 
Vision For All -yhdistyksen Ecuadoriin 
suuntautuvaa avustusmatkaa varten.

-Nyt vanhat silmälasit voi lahjoit-
taa laatikon pohjalta keräykseen ja aut-
taa näin näköongelmista kärsiviä yhdessä 
maailman köyhimmistä maista, kehottaa 
Mikko Vilppola Pudasjärven Specsaver-
sista.  

Maailman Näköpäivänä 13.10. 

Silmälasit maksavat kehitysmaissakin 
monta sataa dollaria. Tempauksen avul-
la halutaan kannustaa suomalaiset an-
tamaan vanhoja ja käytöstä poistettuja 
silmälasejaan keräykseen, jossa ne hyö-
dyttävät apua tarvitsevia.

Suomalaiset ovat ottaneet silmälasi-
keräykset hyvin vastaan, ja esimerkiksi 
Specsavers Optikko -liikkeisiin on lahjoi-
tettu kahden vuoden aikana jo yli 20 000 
silmälasiparia. 

Jonkun toisen vanhat silmälasit antavat 
uuden elämän vastaanottajalleen, lapsel-
le tai aikuiselle, joka ei ehkä ole koskaan 
elämässään nähnyt hyvin, kertoo Mikko 
Vilppola.

Silmälasikeräys Ecuadoriin jatkuu vuo-
den 2011 loppuun asti. Hyväkuntoisia ja 
ehjiä silmälaseja ja aurinkolaseja otetaan 
vastaan myös tämän jälkeenkin kaikissa 
Specsavers Optikko –liikkeissä, myös Pu-
dasjärvellä. (ht)

Messu seurakuntakodis-
sa su 16.10. klo 10, Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
Vox Margarita
Leikkivä pyhäkoulu seu-
rakuntakodissa su 16.10. 
klo 12.

Kuorot: Vox Margarita ke 
12.10. klo 18, lapsikuoro to 
13.10. klo 17-17.45, kirkko-
kuoro to 13.10. klo 18. Elä-
keläisten musiikkipiiri ke 
12.10. klo 13. 

Lähetyksen kirpputori  ke 
12.10. klo 10-13. 

Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon ylä-
kerrassa ma 17.10. klo 18.

Miesten ilta Liepeen vä-
entuvassa  ma 17.10. klo 
18.30, aiheena miehiset vir-
ret, Keijo Piirainen ja Kim-
mo Helomaa. Iltapala.

Naisten saunailta tiistai-
na 11.10. Hilturannassa klo 
18-20. Saunomista, yhdes-
säoloa, iltapala ja –hartaus. 
Tervetuloa! 

Tiistaina 11.10. EI OLE 
sauvakävelyä.

Ystävän kammari ti 11.10. 
Liepeessä klo 12-13.30. Otat- 
han mukaan ulkoiluvaate-

tuksen. 

Kuulovammaisten ker-
ho seurakuntakodissa to 
13.10. klo 11.

TOIVON TORSTAI, päi-
vä kansainvälisestä diako-
niasta, to 20.10. klo 9.30.-
15.15 seurakuntatalolla. 
Päivä on tarkoitettu kaikil-
le aiheesta kiinnostuneil-
le. Päivän hinta on 5 €, sis. 
ruokailun ja kahvit. Ilmoit-
tautumiset viim. pe  14.10. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08-8823100.

Kehitysvammaisten kirk-
kopyhä Taivalkoskella su 
30.10. Tilaisuuteen kut-
sutaan kehitysvammaisia 
vanhempineen / saattaji-
neen. Pudasjärveltä järjes-
tetään linja-autokyyditys. 
Kirkkopyhä on ilmainen. 
Ilmoittautuminen 19.10. 
mennessä Pudasjärven 
kirkkoherranvirastoon. Il-
moitathan samalla, halu-
atko esittää itse ohjelmaa 
juhlassa. 

Iltakahvila Rönö pe 14.10.  
klo 18-22.

Varhaisnuorten kokki-
kerho 2.-6. luokkalaisille, 
maanantaisin 17-18.30 seu-
rakuntatalon rippikoulusa-
lissa, muutama paikka va-
paana. Ilmoittautumiset 
Tiinalle p.040-571 4636.

Varhaisnuorten puuha-
kerho 7-10 vuotiaille, tiis-
taisin 17-18.30 seurakunta-
talolla, Rönössä. 
Varhaisnuorten puuha-
kerho 6-12 vuotiaille, tiis-
taisin klo 17-18.30 Livon 
koululla.

Partiot 12.10. seurakunta-
talon nuorisosalissa: Su-
denpennut (7-9 v) klo 17-
18, Seikkailijat (10-12 v) klo 
18-19, Tarpojat (12-15 v) 
klo 19-20. Erityisesti Seik-
kailijoiden ryhmään kaiva-
taan uusia partiolaisia. Li-
sätietoja tiina.inkeroinen@
evl.fi, tai 040-5714636.

Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 12.10. ja to 13.10.  
klo 10 - 13 ja 
Puhoksen perhekerho, ul-
koilupäivä ma 17.10.  klo 
10 -13. Seurakuntakodin 
perhekerhoja ei viikolla 42 
ja 43.

Lapsiparkki seurakunta-
kodissa ma 17.10. klo 10 – 
13.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka Sarakylässä Hei-
di Mannisella pe 14.10. klo 
19 ja lauluseurat Sarakyläs-
sä Iivari Jurmulla su 16.10. 
klo 19. Seurat Kurenalan 
ry:llä su 16.10. klo 17 (Mart-
ti Murtoperä, Markku Lau-
nonen). Myyjäisseurat Jon-
gulla Aino Pelttarilla pe 
14.10. klo 19 (J. Lehto).

Kastettu: Aappo Esko Her-
manni Vääräniemi, Miska 
Samuel Pesälä.

Haudattu: Toivo Haponen  
78 v, Martti Johannes Falck 
78 v.

Kristittynä emme halua varmaankaan kieltää yhteisvastuu-
tamme. Samalla kuitenkin ymmärrämme, että maallisen hy-
vinvoinnin mitkään järjestelmät eivät poista ihmisen mielen ja 
hengen pahoinvointia. 

Siitä on todistuksena aikakausista riippumatta kaikenlainen 
ihmisen sisällä oleva himot; omistamisen himo, rahanhimo, 
työnarkomania, sukupuoliset himot, nautintoaineet, huumeet, 
kateus, kauna ja alistaminen. Yhdellä sanalla sanoen: itsekkyys. 
Vastakohtana Jumalan tahdon alle taipumiselle. Niinpä tarvit-
semme uudelleen heräämistä siihen, että Kristus on todella-
kin vastaus. Ei hän ole vastaus vain joillekin rankkaa elämää 
kokeneille, vaan aivan tavalliselle työ- ja kotielämässä sinnitte-
levälle meikäläiselle. 

Sen vuoksi meidän tulee antaa Hänelle kunnia kaikessa, 
kiittää häntä kaikesta, ihan tavallisista arjen asioistakin. Kuin-
ka luonnollista onkaan kiittää Jumalaa, kaiken elämän ylläpi-
täjää hänen, joka on saanut herätä uudestisyntyä elävään toi-
voon Kristukseen. Meidän tulee olla halukkaita rakentamaan 
kestävällä ja käytännöllisellä tavalla omaa ja kaikkien ihmisten 
elämää. Pahinta on toivon puuttuminen. Sitä eivät markkina-
voimat eivätkä talousopit pysty tarjoamaan. Ihmisen toivo on 
elävän jumalan poika Jeesus Kristus, koska Hän elää tänä päi-
vänä. Tämä ei ole toiveajattelua, vaan faktaa. Jos haluat muu-
toksen elämääsi, kokeile Jeesusta. Hän on sanonut: ”Minä olen 
tie totuus ja elämä”. 

  

  Siunattua syksyä kaikille!
  Jouni Vikström

tempaistaan hyvän 
näön puolesta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Sampsa Laakkonen tienaa 
elantonsa puun kuljetuk-
sen, maanrakennuksen, so-
ran myynnin ja kuljetuksen 
sekä kappaletavarakuljetuk-
sen parissa. 

Vuodesta 2001 puuyh-
distelmää Etelä-Suomessa 
yksinyrittäjänä ajanut mies 
saapui saman alan merkeis-
sä paluumuuttajana Pudas-
järven Sotkajärvelle vuonna 
2005, jolloin toiminta laajeni 
monialaisemmaksi sekä use-
amman henkilön työllistä-
väksi Kuljetus Sampsa Laak-
konen Ky:ksi. 

- Nyt viidettä vuotta kul-
jetamme Kiitolinja-ajossa 
kaikenlaista kappaletavaraa 
päivittäin Oulusta Pudasjär-

Tekemisen meininkiä Sotkajärvellä
ven liikkeisiin, yrityksiin ja 
yksityiselle tahoille. Kalusto 
soveltuu kaikenlaisen kap-
paletavaran toimitukseen, 
paitsi elintarvikkeiden kulje-
tukseen, Laakkonen kertoo.

Kappaletavarakuljetuksi-
en lisäksi maa-aineksia, ku-
ten soraa, murskeita ja mul-
tia myyvä ja kuljettava yritys 
on ansioitunut myös paikal-
listen mökkien pihojen so-
mistajana. Pihatöitä ei tehdä 
pelkästään maisemointitar-
koituksessa, vaan myös käy-
tännön tarkoituksiin: jäteve-
sityöt ja imeytyskentät ovat 
yrittäjälle tuttua tekemistä. 

Työmiesten määrä vaih-
telee suhdanteiden muka-
na ja tällä hetkellä firmassa 

työskentelee itse yrittäjän li-
säksi kolme henkilöä. Par-
haimmillaan yrityksessä on 
riittänyt askarreltavaa seit-

Sotkajärveläinen kuljetusyrittäjä Sampsa Laakkonen pihavahti Pötkyn kanssa pihapii-
rissään, jossa taustalla yrityksen kuljetus- ja maanrakennuskalustoa. Etelä-Suomessa 
on lisäksi kaksi puuautoa jatkuvassa sopimusajossa.

semälle miehelle. Laakkosel-
la ei ole tällä hetkellä laajen-
nussuunnitelmia, ainakaan 
sellaisiin mittasuhteisiin, 
että itse joutuisi luopumaan 
kentällä tekemisestä.

- Eihän se kulu aika, jos 
istuu vain papereiden ääres-
sä. Tässä on ihan tarpeeksi 
yhden miehen johdettavak-
si, kun samalla haluaa pääs-
tä itsekin tekemään, Laakko-
nen tuumaa.

Puuhaa Laakkosella on 
piisannut myös oman piha-
maansa muokkaamisessa, 
johon onneksi on löytyneet 
laitteet omasta takaa! Kai-
vuutyöt kahdeksan tonnin 
telakoneella sujuvat näppä-
rästi myös pienemmissä pi-
hapiireissä.

Jenny Kärki 

Kaivuu- ja maisemointityöt kahdeksan tonnin telakoneel-
la sujuvat Sampsa Laakkoselta näppärästi myös pienem-
missä pihapiireissä.

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

Kuljetus Luokkanen Oy

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset

• Maansiirto
• Seulontalaitos

Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi
Puh/fax (08) 824 199, 0400 350 401

Kaijala Ky
Raskaan kaluston päälirakenteet
Jarrujen B-lupa
KESLA Foresteri, LOGLIFT ja
JONSERED huolto ja varaosat
PARKER hydrauliletkut
raskaan kaluston varaosat
Pyöräkonetyöt

Pekka 0400 268 765, Teemu 0400 699 843
Varastotie 5, 93100 PUDASJÄRVI

www.kaijala.fi

Koulutustapahtuma on tarkoitettu srk:n vapaaehtoisille ja luotta-
mushenkilöille ja kaikille kansainvälisestä diakoniasta ja kehitys-
yhteistyöstä kiinnostuneille.

TOIVON TORSTAI
päivä kansainvälisestä diakoniasta to 20.10 
klo 9.30-15.15 seurakuntakeskuksessa Pudasjärvellä.

Päivän hinta on 5 euroa, sis. ruokailun ja kahvit
Ilmoittautuminen 14.10. mennessä Pudasjärven 
kirkkoherranvirastoon, puh.08-882 3100

Mukana myös diakoniatyöntekijät Leena Loukko ja Piritta Aatsinki. 

Vierailijana seurakuntayhteyk-
sien koordinaattori Asta Turti-
ainen Kirkon ulkomaanavusta. 
Esitelmän aiheena Oikeuksien 
toteutuminen Kirkon ulkomaa-
navun kohdemaissa.

-Lentoliput
-Linja-autoliput
-Junaliput
-Majoituskohteiden välitys
-Syötteen keskusvaraamo

Olemme lopettaneet Aurinkomatkojen lomien välittämisen.
Kiitämme Aurinkolomien asiakkaita menneistä vuosista!!!

Puistotie 2 93100 Pudasjärvi puh. 08 823 400

Pudasjärven matkailu

www.syote.net

Pudasjärven Kuorma-autoi-
lijat on yhteiskuntavastuun-
sa tunteva paikallisyhdistys, 
joka toimii valtakunnallisen 
Suomen Kuljetus ja Logis-
tiikka SKAL ry:n alaisuudes-
sa. Syyskokouksessa maa-
nantaina 10.10. yhdistyksen 
hallitusta puhutti etenkin 
nousevat polttoaineverot 
sekä kuljetusalan toimintaan 
vaikuttavat direktiivit.

- Ensisijaisesti yhdistys 
on edunvalvontajärjestö, ei-

Kuorma-autoilijat toimii aktiivisesti

Pudasjärven kuorma-autoilijoiden hallitus oli koolla maanantaina 10.10. Keskusteltavina asioina oli muun muassa pik-
kujoulun järjestäminen yhdessä Pudasjärven yrittäjien kanssa 3.12 Kurenkoskessa sekä syksyn muu toiminta. Keskus-
telemassa Pekka Kaijala, Jukka Kuha, Juha Huhtela, Heikki Parkkila Pudasjärven Yrittäjistä sekä Tapio Poijula

hän kukaan yksin yrittämäl-
lä saa ääntään kuuluviin. 
Meillä on hyvät kontaktit 
kattojärjestöön, jonne viesti 
on vietävä porukalla, jolloin 
puolustamme alan toiminta-
edellytyksiä tehokkaammin, 
kertoo paikallisyhdistyksen 
pitkäaikainen puheenjohtaja 
Tapio Poijula.

Pudasjärven Kuorma-au-
toilijat on hyvin oma-aloittei-
nen kouluttamaan jäseniään. 
Yrittäjien sekä kuljettajien 

perustaitoja hiotaan kurs-
sittamalla, ja lisäksi huo-
lehditaan lakisääteisen am-
mattipätevyyskoulutuksen 
järjestämisestä. 

- Raskaan kaluston kul-
jettajina tunnemme vastuu-
ta myös lasten sekä nuorten 
liikennetietoisuuden edis-
tämisestä ja olemme aikai-
sempina vuosina järjestäneet 
mahdollisuuksia koululai-
sille tutustua alaan sekä toi-
mintaamme yleensä, kertoo 

Poijula.
Koululaisten tietoisuuden 

lisääminen on Poijulan mu-
kaan merkittävää liikenne-
turvallisuuden lisäksi myös 
siksi, että alalle pääseminen 
on viime vuosina hankaloi-
tunut, joten innokkaita uusia 
kuskeja on hyvä alkaa leipo-
maan jo varhaisessa vaihees-
sa.
Jenny Kärki



4 nro 41PUDASJÄRVI lehti

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
•  Kappaletavarakuljetuksia
•  Kaivuutöitä 8 ton telakoneella 
 (näppärä pihakone)
  -pihatyöt
  -jätevesityöt
  -imeytyskentät
•  Maa-ainestoimituksia
  -sorat
  -murskeet
  -mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 624 496

Siitä siirryttiin hirsitalokort-
teli Karhukunnaalle Metsä-
hallituksen uudelle toimita-
lolle, jossa vieraita vastassa 
oli tiimiesimies Jorma Kou-
va. Hän kertoi muuton uu-
siin tiloihin sujuneen var-
sin onnistuneesti ja kaikkien 
työpisteiden olevan suunni-
telmien mukaan miehitetty. 
Kouva kertoi vieraille myös 
Metsähallituksen toimin-
nasta ja tulevaisuuden nä-
kymistä Pudasjärvellä, huo-
mioiden antoisan yhteistyön 
kaupungin kanssa.

Seuraavassa tutustumis-
kohteessa Kontiotuote Oy:n 
toimitusjohtaja Jalo Poijula 
tutustutti vieraat sanoin ja 
kuvin yrityksen historiaan, 
tuotteisiin, koneisiin ja eri 
puolilla Suomea oleviin tuo-
tantopaikkoihin. Hän antoi 
vieraille mainion kuvan yri-
tyksen laajasta ja monipuo- 
lisesta tuotanto- ja liiketoi-
minnasta kotimaassa, Euroo- 
passa ja muissa maanosissa. 
Poijula toi puheessaan esil-
le monien yritysten toimin-
taa helpottavien ja kehitystä 
edistävien ideoiden ja malli-
en ohella kuljetustukien tär-
keyden. Poijula toimii myös 
Suomen Hirsitaloteollisuus 
ry:n puheenjohtajana, jon-
ka terveisinä hän totesi hir-
sirakentamisen vuosisatojen 
myötä muodostuneen mai-
seman lisäksi osaksi suoma-
laista mielenmaisemaa.

Polttoaineen korkea 
hinta huolenaiheena 
Kontiotuotteelta siirryttiin 
kult-tuurikeskus Pohjantäh-
teen, jossa ministeri Kyllönen 
vastaanotti kaupungin ajan-
kohtaisista asioistaan ker-
tovan muistion. Siinä esitel-
tiin Pudasjärven keskeiset 
elinkeinot, kehitystä vauh-
dittavat muutosajurit mm. 
uusiutuvan energian hyö-
dyttämiseen tähtäävät toi-
menpiteet ja Harva-pilotti-

Liikenneministeri 
Merja Kyllönen vierailulla

hanke. 
Kaupungin edustajat 

muistuttivat nykyisen hal-
lituksen ohjelman harvaan-
asuttujen alueiden linja-
uksia, jossa tavoitteena on 
turvata laadukkaat ja yhden-
vertaiset kunnalliset palve-
lut koko maassa. Kuntara-
kenneuudistuksessa tulee 
ottaa huomioon harvan asu-
tuksen ja pitkien etäisyyksi-
en tuomat erityispiirteet. 

Muistiossa todettiin, että 
hallitusohjelman linjaukset 
sinänsä ovat alueemme voi-
mavarat huomioon ottaen 
hyviä. Uudistuvien energi-
oiden kehittäminen, harvan 
asutuksen vaatiman tekno-
logian ja toimintamuoto-
jen kehittäminen, lähiruoan 
merkityksen korostaminen, 
koko Suomen elinvoimai-
suuden korostaminen ja mo-
net muut periaatteelliset asi-
at ovat hyviä. 

Käytännön päätöksente-
ossa esimerkiksi keskiasteen 
koulutukselle, työllisyyden 
hoidolle ja nuorten tukemi-
selle ja selviytymiselle työ-
elämään saattaa olla kohtalo-
kasta, jos Harvan asutuksen 
ja pitkien etäisyyksien prob-
lematiikka ei tule vaikutuk-
siltaan riittävästi tutkituksi 
ja esille. Esiin nostetut sääs-
tötoimet saattavat helpos-
ti halvaannuttaa alueemme 
ihmisten toimintamahdolli-
suudet, jos niitä ei täsmätä 
ihmisten arkeen. 

Yhtenä esimerkkinä on 
polttoaineiden hinnankoro-
tukset, jotka näillä alueilla lii-
kenneolosuhteiden puutteel-
lisuuden vuoksi kohdistuvat 
arjen elämän kustannuksiin 
suhteellisesti kohtuuttoman 
suurina, muistutettiin minis-
teri Kyllöselle.

Kuljetustukea  
kehitettävä
Vierailun päätökseen oli va-
rattu tilaisuus ministerin 

ja lehdistön tapaamiseen, 
jossa ministerin tapasivat 
kummankin Pudasjärvel-
lä toimivan paikallislehden 
toimittajat. Kyllönen ker-
toi hirsirakentamiseen liit-
tyneet tutustumiskohteet ol-
leen hyvin mielenkiintoisia. 
Hän piti valitettavana, että 
Suomessa ei ole saatu kulje-
tustukia nostettua kilpailija-
maan Ruotsin tasolle. 

-Pyrkisin kehittämään 
kuljetustukea työ- ja elin-
keinoministeriön kanssa si-
ten, että suuretkin yritykset, 
kuten Kontiotuote, voisivat 
kuulua täysimääräisen kul-
jetustuen piiriin. Samoin py-
rin pitämään Suomen tiet ja 
liikenneväylät hyvässä kun-
nossa, vaikka taloudellinen 
tilanne on tiukka

Kuntien pakkoliitoksia 
Kyllönen ei sanonut kannat-
tavansa. Pohjoisen harvaan 
asutut kunnat eivät saa lii-
toksista samaa hyötyä kuin 
etelän tiheään asutut kun-
nat. 

Kyllönen sanoi työhönsä 
kuuluvan paljon tapaamisia 
eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Ulkomailla hän ker-

toi käyneensä 22.6 tapahtu-
neen ministerinimityksensä 
jälkeen muun muassa Islan-
nissa, jossa hän solmi jään-
murtajien yhteisestä käy-
töstä sopimuksen Ruotsin 
kanssa. Venäjän matkan ai-
kana solmittiin uusi lento-
liikennesopimus Suomen ja 
Venäjän kanssa. Uutta siinä 
on se, että nyt voivat muut-
kin lehtoyhtiöt kuin Finnair 
lentää Venäjälle. Se luo uu-
sia mahdollisuuksia Poh-
jois-Suomen matkailulle. Ve-
näjällä oli herättänyt suurta 
ihmetystä se, että Suomesta 
saapunut ministeri oli niin 
nuori ja vielä nainen. Yksi 
ulkomaanmatka suuntautui 
myös Puolaan. 

Pudasjärven matkan jäl-
keen oli sovittu lauantaiksi 
apteekkareiden kokous Ou-
luun, jonka jälkeen oli mah-
dollisuus viikonloppuna 
piipahtaa kotona Suomus-
salmella 

-Puoliso Mika Pihlajamaa 
antaa täyden henkisen tu-
kensa ministerin tehtävässä, 
mutta matkoille hän ei ole 
lupautunut mukaan. 

Maanantaina Kyllösen 
ohjelmaan kuului Helsin-
gissä Liikenne- ja viestin-
täministeriön ensimmäistä 
kertaa järjestettävä Liikenne-
foorumi, jonka teemana oli 
2020-luvun liikennepolitiik-
ka. Tiistaina Kyllönen oli vie-
railulla Varsinais-Suomessa, 
keskiviikkona 12.10 Kolaris-
sa kaivosseminaarissa, jonka 
jälkeen matka suuntautuu 
Keski-Suomeen. 

Heimo Turunen 
Sointu Veivo

Liikenneministeri Merja Kyllönen katselemassa mietteliäänä kulttuurikeskus Pohjantäh-
dessä taiteilija Paavo Tolosen sairautensa keskellä maalaamia elämänsä viimeisiä töitä.

Kontiotuotteella ryhmäkuvassa kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila, liikenneministeri Merja Kyllönen ja toimitusjoh-
taja Jalo Poijula. Keskirivissä Ritva Kinnula, Sointu Vei-
vo, Marja-Leena Törrö ja takana Erkki Honkanen, Paavo 
Tihinen ja Eero Oinas-Panuma.

Rengassesonki lisää 
työntekijöiden määrää
Näinä päivinä alkava ren-
gassesonki eli kesärenkai-
den vaihto talvirenkaisiin 
lisää Pudasjärven Vianorin 
henkilökunnan määrän seit-
semästä yhdeksään. 
Toimitusjohtaja Kari Ora-
vainen kertoo, että renkaita 
vaihdetaan hallissa olevissa 
kolmessa pisteessä ja ulkona 
yhdessä pisteessä jopa yli 30 
auton päivävauhtia normaa-
lien töiden ohessa. 

– Se, että saako auton 
omistaja renkaansa vaihdet-
tua juuri sinä päivänä, kun 
hän haluaa, riippuu tilan-
teesta. Aina se ei onnistu, sil-
lä ketään jonossa ei ohiteta, 
Kari Oravainen toteaa ja jat-
kaa:

– Jos renkaat luvataan ky-
seiselle päivälle, niin silloin 
ne myös tehdään.

Rengasvaihtojen suju-
vuuden kannalta Kari Ora-
vainen muistuttaa alumiini- 
ja teräsvanteiden omistajia 
kahdesta asiasta.

– Jos kyseisille vanteille 
on sopivat kiinnitystarvik-
keet, niin ne pitää olla muka-

na renkaiden vaihdossa. Toi-
saalta lukkopulttien avain 
pitää myös olla vaihtajien 
tiedossa.

 Nasta- vai kitkarenkaat?
Uusien renkaiden ostoti-

lanteessa nousee aika ajoin 
esille se, kannattaisiko nas-
tarenkaiden sijasta hankkia 
kitkarenkaat, joita etenkin 
taksiautoilijat suosivat.

Kari Oravainen kertoo 
ajaneensa molemmilla.

– Kyllä minä kitkaren-
kaistakin tykkään. Valinta  
on pitkälti makuasia. Nas-
tarengas on kylläkin hie-
man äänekkäämpi kuin kit-
ka, hän sanoo.

Rengasmerkeissä Kari 
Oravainen suosii Nokiaa: 

– Nokian renkaat ovat 
suunniteltu Suomessa ja ne 
myös tehdään Suomessa ja 
Venäjällä, missä on Euroo-
pan suurin rengastehdas, 
Oravainen  perustelee valin-
taansa.

Asko Kurki

Kari Oravainen odottaa rengassesongin alkua. Liikkees-
sä ei kuitenkaan ole kristallipalloa, josta tarkan ajankoh-
dan voisi katsoa.

Liikenneministeri Merja Kyllönen oli Pudasjärven 
kaupungin vieraana perjantaina 7.10. Nykyisen 

hallituksen ainoa pohjois-suomalainen ministeri 
saapui Oulunsalon lentokentältä Paavo Tihisen 

kyydissä illan suussa kaupunginvirastolle. 
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Pudasjärven kaupungin 
edustajat selostivat Pudas-
järvellä perjantaina 7.10 vie-
railleelle liikenneministe-
ri Merja Kyllöselle valtatie 
20:lla Kurenalta muutamia 
kilometrejä Taivalkoskelle 
päin matkalle suunniteltua 
Pudasjärven kaupungin ja 
Pohjois-Suomen ELY:n yh-
teistyöhanketta.

Hankkeeseen kuuluu jo 
pitkälle suunniteltu yhteis-
hanke käsittäen sekä aliku-
lun että kevyenliikenteen 
järjestelyt, jossa Suojalinnan 
teollisuusalueelle tapahtuva 
raskasliikenne ohjattaisiin 
teollisuusalueelle uuden liit-
tymän kautta. Suojalinnan 
teollisuusalueelle on sijoit-
tunut raskasta teollisuutta ja 
raskasta kalustoa käyttäviä 
koneyrittäjiä. Täysperävau-
nujen pääsy alueelle on tällä 
hetkellä vaikeaa nykyisestä 
Urheilutien ja Nesteen/Per-
hemarketin liittymästä ja ai-
heuttaa liikenteellisiä hanka-
luuksia ko. risteyksessä. 

Tämä, noin 800 000 euron 

Liikenteellisesti tärkeä hanke 
Kurenalta Taivalkosken suuntaan

hankeosio, on ehdolla työlli-
syysperusteiseksi investointi-
hankkeeksi ja on parhaillaan 
käsittelyssä ELY-keskukses-
sa.

Tähän hankkeeseen tar-
vitaan välttämättömänä ja 
pikaisesti toteutettavana 
jatkohankkeena Nesteen/
Perhemarketin tavara- ja asi-
ointiliikenteen uudelleen 
järjestelyt ja yhteyksien pa-
rantaminen valtatie 20:lle ja 
uuden yhteyden rakentami-
nen Rovaniementielle kan-
tatie 78:lle. Tämän hankkeen 
toteuttaminen helpottai-
si raskaan tavaraliikenteen 
kuljetuksia ja jäsentelisi ny-
kyisin sekavaksi muodos-
tuneen asiointiliikenteen 
vilkkaalla ”pussinperällä”. 
Suunnittelu myös tämän jat-
kohankkeen käynnistämi-
seksi on alkanut.  Yhteensä 
nämä kaksi hanketta ovat ar-
violta 2,5 miljoonaa euroa.

Toimenpiteillä paranne-
taan ja edesautetaan alueen 
toimintojen saavutettavuut-
ta, raskaanliikenteen pääsyä 

ja toimivuutta, teollisuuden 
ja kotimaisen energian kulje-
tusten turvaamista. Samalla 
laajentamalla hanketta lisä-
tään olennaisesti kaupan ja 
matkailun liikenteen toimi-
vuutta ja edistetään merkit-
tävällä tavalla liikennetur-
vallisuutta.

Uusiutuvan energian 
markkinoiden parantuessa 
kuljetus- ja muun koneka-
luston määrä tulee lähivuo-
sina lisääntymään, jolloin 
uusille yrityksille voidaan 
Suojalinnan teollisuusalueel-
ta osoittaa tarvittavia tontte-
ja mm. kuljetusterminaalin 
sijoittamista varten. Alueen 
kehittyminen tulee mahdol-
listamaan uusien yritysten 
sijoittumista alueelle. Han-
kekokonaisuus tukee myös 
valtatien 20 kehittämistä, 
Pudasjärven alueen elinvoi-
maisuuden edistämistä ja 
aluerakenteen suunnitelmal-
lista kehittämistä sekä tur-
vallisuutta.

Heimo Turunen

Nesteen/Perhemarketin ja Suojalinnan teollisuusalueen raskaan liikenteen parantami-
seksi on suunnitteilla mittava hanke.  Risteystä parannettaisiin ja Valtatieltä Suojalinnan 
teollisuusalueelle johtava liikenne tulisi uuden liittymän kautta. Kevyelle liikenteelle on 
suunnitteilla valtatien alikulku. Jatkohankkeena on suunnitelmissa Nesteeltä uusi yhte-
ys Rovaniemen suuntaan kantatielle.

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.

Vinkkejä matkalle
”Akka ratissa - koskee myös miehiä!”

Auto: Talvihuolto
Varusteita autoon: Toi-

miva taskulamppu, lumi-
lapio, hinausköysi, turva-
liivi (ovat muutaman euron 
hintaisia, auttaa muita tiel-
läliikkujia havaitsemaan si-
nut erittäin tehokkaasti).

Varusteita henkilöille: 
Riittävästi vaatteita kaikil-
le autossa mukana oleville, 
jos matka katkeaa teknisen 
vian tai onnettomuuden 
vuoksi. Puhelimessa virtaa 
(lataa akku täyteen ennen 
matkalle lähtöä, auto voi 
rikkoontua siten, että auto-
laturit ei toimi)

Viat / syyt: Tekninen 
vika, rengasrikko / renkaan 
vaihtamista, irtoamisia (jäl-

kikiristys jäänyt tekemättä, 
erityisen tärkeä alumiinivan-
teille), polttoaineen loppu-
minen / jäätyminen (vettä 
kertynyt ajan kanssa tank-
kiin). Vääriä tankkauksia, 
esim diesel-autoon laitet-
tu bensaa, porokolareita / 
tieltäsuistumisia / onnetto-
muuksia → onnettomuuteen 
voi joutua toisen aiheutta-
mana (vaikka itseään pitäisi 
ns. varmana kuskina). Mar-
ja- ja metsämiehillä kolah-
taa huonoilla metsäteillä öl-
jypohjia rikki

Apua tilatessa; Selvitä en-
sin, jos mahdollista, paikka 
jossa olet. Ei tarvitse vähim-
millään kuin osata soittaa 
numeropalveluun tai oman 

vakuutusyhtiön matkahätä-
palveluun (päivystävät ym-
pärivuorokauden jokaisena 
päivänä). Osassa uusien au-
tojen oston yhteydessä an-
netaan ns. Assistance – tur-
vapalvelu, tähän numeroon 
soittaessa he rupeavat jär-
jestämään matkan jatkumi-
sen ihmisille (esim taksi al-
kumatkaksi, vuokra-autoa, 
juna- tai lentoliput, mikä-
li autoa ei saa kohtuuajassa 
kuntoon). Majoituksen hoi-
tavat myös sekä auton hi-
nauksen korjaamolle.

Onnettomuuden sattu-
essa soita tietenkin hätänu-
meroon 112.
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Tiskikone 
60 cm

499,-395,-D 62

D 70
349,-

Liesi 50 cm
Keraaminen liesi
50 cm

499,-
Pesukarhu 2600
päältä täytetättävä 60 cm

399,-

Pesukarhu 6012
sivusta täytettävä 60 cm

449,-
Kuivausrumpu
60 cm

499,-
249,-

Pakastearkku
100 l

Pakastearkku
200 l

Pakastearkku
300 l

349,-
499,-

Jenkkikaappi
349,- Jääviileäkaappi

499,- Jääpakastin-
kaappi

499,- 599,-
Pakastinkaappi
korkea

KOTIKOKKI
Pöytätiski-
kone

279,-

Pakastekaappi

249,-
Jääkaappi

229,-

Saimme vielä 10 kpl:n erän!!
MÖNKIÄN 
TUKKIKÄRRY

595,-
• 2 akselinen

Nyt loput veneet ja kanootit syyshintaan!! Kysy pojilta!!
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Hitsaustöihin erikoistunut
Pudasjärveläinen Autohitsi on erikoistunut käytettyjen autojen hitsaustöihin. Esimerkiksi 
katsastuksiin liittyvät alustakorjaukset ovat Mika Luokkaselle lähes päivittäistä puuhaa.

Neljä vuotta sitten Pudasjär-
vellä toimintansa aloittanut 
T:mi Autohitsi on erikoistu-
nut vanhojen autojen hitsa-
ustöihin. Yrittäjä Mika Luok-
kanen kertoo, että vanhojen 
autojen hitsaustöille oli lii-
kettä perustettaessa kysyn-
tää Pudasjärvellä ja naapuri-
kunnissakin.

- Oulusta asti ihmiset käy-
vät täällä hitsauttamassa au-

tojaan. Hitsaustöitä on koko 
ajan riittänyt kolmeksi vii-
va neljäksi päiväksi viikossa 
muiden töiden ohella, Mika 
kertoo.

Hitsaustöiden lisäksi 
Mika tekee myös muita me-
tallitöitä. Alusta- ja jarrure-
montit sekä iskunvaimen-
tajatyöt ovat päivittäistä 
hommaa. Edelleen Autohit-
sissä tehdään myös entisöin-

titöitä.
Lähiviikkoina Autohit-

sissäkin muiden autokor-
jaamoiden tapaan tullaan 
tekemään renkaiden vaihto-
töitä. Vaikka liike ei myy uu-
sia renkaita, niin renkaiden 
vaihto- ja tasapainotustöitä 
riittää joka lähtöön.

Asko Kurki

Pudasjärven Taksien yhdis-
tykseen kuuluu 20 taksialan 
yrittäjää ja autoja löytyy yh-
teensä 29. Markku Manni-
nen vihjaakin, että uusille 
taksiyrittäjille olisi tarvetta 
ja tällä hetkellä kiintiössä on 
neljän auton vajaus.

Yhdistys kokoustaa tar-
vittaessa ja kuskit kutsutaan 
puhelimitse paikalle. Viime 
aikoina autoilijoita on pu-
huttanut uudistuneet kela-
korvattavien taksimatkojen 
maksu- ja varausjärjestel-
mät. Ensisijaisesti yhdis-
tys on edunvalvontajärjestö, 
joka tarjoaa jäsenilleen myös 
virkistystoimintaa ja koulu-
tusta.

- Olemme järjestäneet va-
paamuotoisia saunailtoja ja 
lisäksi yhdistys on lähes aina 
edustettuna alueen pilkkiki-
soissa, kertoo Manninen. 

Alkukankeutta  
uusien järjestelmien 
käyttöönotossa 
Kelakorvattavien taksimat-
kojen järjestelyt muuttuivat 
20.9. lähtien. Uudistuksen 
myötä taksien palvelualue 
on ruudutettu kylittäin, jo-
ten asiakkaille tutut autoili-
jat eivät välttämättä palvele 

Taksikuskien paikallisyhdistys 
tukee jäseniään

enää heidän alueillaan.
- Varsinkin pienemmillä 

paikkakunnilla kelakorvat-
tavien taksimatkojen sekä 
kaupungin kouluajojen teke-
minen on elinehto taksiyrit-
täjälle. Sopimuksien täytyy 
olla kunnossa kelaan ja kau-
punkiin päin, kertoo Manni-
nen.

Kelakorvattavat matkat 
asiakas varaa etukäteen säh-
köisesti Raahessa sijaitse-
vasta keskuksesta, joka ja-
kaa ajot edelleen ruutujaossa 
määrätylle autoilijoille. Asi-
akas maksaa taksimatkasta 
omavastuuosuuden ja loput 
korvauksesta tulevat kuskil-

le myöhemmin.
Uudistunut systeemi vaa-

tii myös takseihin uutta tek-
nologiaa, joka maksaa usei-
ta tuhansia euroja yhtä autoa 
kohden. Pienelle yrityksel-
le kyseessä on erittäin suu-
ri investointi. Järjestelmän 
käyttökoulutuksesta huoli-
matta matkaan saattaa tulla 
mutkia: 

- Homma vaatii todella 
paljon huolellisuutta, mutta 
totuttelua ja opetteluahan se 
uusien asioiden kanssa aina 
on, toteaa Manninen.

Jenny Kärki

Minuutissa taksiyrittäjäksi Reilu vuosi sitten Pudasjär-
ven Rytingissä taksiyrittä-
jänä aloittanut Hannu Yli-
talo on erittäin tyytyväinen 
ryhtymisestään taksikuskik-
si. Pitkäpinnaisuutta vaati-
vassa ammatissa hän viihtyy 
erittäin mukavien asiakkai-
den ansiosta. Nykyään lähes 
täysin kelakorvattavia ajoja 
ajava Ylitalo tekee myös tar-
vittaessa päivystysvuoroja 
Kurenalla sekä sesonkiaikoi-
na Syötteellä taksiringissä. 

Heinäkuussa 2010 ensim-
mäisen taksinsa hankkinut 
Ylitalo päätti ottaa myös toi-
sen saatavilla olevan taksilu-
van, ja viime marraskuusta 
lähtien Hannun Taksimat-
kat Oy:llä on ollut henkilö-
taksin lisäksi myös inva-tak-
si, jota ajaa yksi vakituinen 
työntekijä.

- Taksikuskina oleminen 
on kokonaisvaltaista asia-
kaspalvelutyötä, varsinkin 
kun on kyse Kelan matkois-
ta, joten suurin osa asiak-

kaista on vanhuksia. Etenkin 
talvella on tärkeää huoleh-
tia matkan kaikista vaiheista 
ja asiakkaat ovat tyytyväisiä 
kun lähtee kaveriksi puk-
kaamaan ostoskärryjä kaup-
paan ja saattelee liukkaalla 
kelillä kotiovelle saakka. Mi-
käs sen mukavampaa, kun 
saada suoraan hyvää palau-
tetta, Ylitalo summaa.

Helppo päätös
Jotta saa ryhtyä taksiyrit-
täjäksi on käytävä kuljetta-
ja- sekä yrittäjäkoulutusta. 
Tarvittavat opinnot Han-
nu Ylitalo kävi suorittamas-
sa Helsingissä. Alueellisista 
taksiluvista ja niiden jakami-
sesta vastaa ELY-keskus.

- Rytingin alueella oli va-
paana kaksi taksilupaa, jotka 
olivat aikaisemmin pitkään 
pyörineet sukulaisten paris-
sa. Kahvipöydässä kävi sit-
ten ilmi, että silloinen yrittä-
jä Hannu sekä Saara Jaakkola 
olivat jäämässä eläkkeelle ja 

luvat vapautuisivat. Alle mi-
nuutin miettimisellä päätin 
sanoa, että minäpä tietäisin 
yhden, jolle ne kelpaisivat, 
naurahtaa Ylitalo viitaten it-
seensä.

Aikaisemmin erittäin liik-
kuvana yrittäjänä toiminut 
Ylitalo kaipasi asettumista 
kotiseudulle. NTD-tarkas-
tusfirmansa tehtävissä hän 
joutui kiertämään Suomen 
ja Ruotsin kaikki ydinvoi-
malat. Siperiassakin hänel-
lä tuli käytyä tarkastamassa 
öljykentän putkistojen hitsa-
ussaumoja röntgenkuvilla ja 
ultraäänellä. 

- Sitä kyllästyi jatkuvaan 
matkustamiseen ja taksiyrit-
täjäksi ryhtyminen oli hyvä 
keino saada ansaita toimeen-
tulo kotiseudulla. Nyt on 
paljon paremmat mahdolli-
suudet harrastaa metsästys-
tä kun asustelee mökillä ja 
metsää ympärillä riittää, ker-
too Ylitalo.

Jenny Kärki
Hannu Ylitalon käytössä on tällä hetkellä kaksi taksia, jotka toimivat suurimmiksi osin 
Rytingin alueella.

Aarni Hannu
Klemetti Hannu
Konttila Sami

Lantto Lauri
Manninen Markku
Penttilä Ari

Pitkänen Pekka
Puurunen Seppo
Savela Sami

Turvallista matkaa kaikille Teille

Taksit Pudasjärven keskusta 24 h p. 08 821 444
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Hirvenmetsästyksen alka-
minen näkyy aseliikkees-
sä selvimmin panoskaupan 
lisääntymisenä. Vanhem-
pi kauppias Ano Tenhunen 
Anon ase ja Tukku Ay:stä 
kertoo, että aikoinaan myös 
aseiden ostot liittyivät met-
sästyksen alkamiseen.

– Nykyään metsästäjät 
ovat sen verran valistuneita, 
että asehankinnat tapahtuvat 
aikaisemmin. Näin he ehti-
vät tutustua niihin ja kohdis-
taa ne, 88-vuotias Ano ker-
too omintakeiseen tyyliinsä 
ja jatkaa.

– Mutta ei ne vielä niin 
valistuneita ole, ettenkö 
minä osaisi heitä huijata. 
Kyllä minä vielä petän ihmi-
siä kummasti, hän sanoo ja 
nauraa räväkästi perään.

Kaikki pudasjärveläiset 
ja kauempaakin Suomesta 
tulevat tuntevat Anon tosi 
huumorimiehenä, joka aina 
muistaa kukkaroa avaavalta 
asiakkaalta kysyä, että onko 
siellä setelien välissä lappua, 
että anna nämä Anolle? 

Hirvenmetsästys lisää panoskauppaa

aseista, aseenhoitotuotteis-
ta, koiratutkista, kiikareista, 
vaatteista ja perämoottoreis-
ta. Tunnettua on myös liik-
keen asiantuntemus ja asia-

kastuki. Pudasjärveläisten 
lisäksi Anon ase ja Tukku 
Ay palvelee verkkokaupan 
kautta, jossa myyntialuee-
na on koko Suomi ja Ruot-

si sekä Norja, Tanska ja Ve-
näjä. 

Asko Kurki

Ano Tenhunen kertoo, että liikkeen johtaminen on nykyään pitkälti hänen poikansa Juhan harteilla. – Minä teen ly-
hyempää päivää ja käyn vaimon kanssa keittämässä porokahvit ja nautiskelemassa luonnon helmassa, hän sanoo.

_______________________________________________

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 kasvat-
tamaan ja ohjaamaan ryhmiä. Ota rohkeasti yhteyttä valmen-

tajiin tai seuran muihin toimijoihin. 

www.fckurenpojat.com

Sateisesta säästä huolimat-
ta Jyrkkäkosken laavulla 
oli tunnelma korkealla, kun 
Puomi-hankkeeseen kuu-
luvilta eri pajoilta oli tul-
lut syyskuun puolivälissä 
25 henkeä yhteisen päivän 
viettoon Pudasjärvelle. Teh-
tävärastien suoritusten jäl-
keen kävi teltassa melkoinen 

Puomi-hankkeella yhteinen 
toimintapäivä Jyrkkäkoskella

puheensorina, vaikka tukat 
olivatkin märkinä, kun pa-
jahenkilöstö ja valmentau-
tujat kävivät yhdessä läpi 
päivän antia. Koillis-Suo-
men Aikuiskoulutuskeskuk-
sen eräopaskurssilaiset oli-
vat tulleet Erkki Karjalaisen 
johdolla rakentamaan päi-
vän tapahtumaa. 

Paikalle oli pystytetty iso 
teltta, jossa oli mahdollisuus 
makkaranpaistoon ja noki-
pannukahveihin. Lisäksi lä-
himaastoon oli rakennettu 
erillinen tehtävärata, joka 
kierrettiin 3-4 hengen jouk-
kuein. Tehtävärasteina oli 
suunnistusta, eri kasvien/
linnunäänien tunnistamista, 
ammuntaa, solmujen- ja tu-
lentekoa. Leikkimielisessä ki-
sailussa saatiin paremmuus 
selville, mutta tärkeintähän 
oli rehti osallistuminen, jo-
ten ei tuloksista sen enem-
pää.    

Päivän tarkoituksena oli 
perehdyttää pajavalmentajat 
rakentamaan erilainen päi-
vä pajan asiakkaille painot-
tuen eräoppaille tarkoitet-
tuun koulutukseen. Samalla 
oli hyvä tilaisuus tutustua 
keskenään muiden pajojen 
henkilöstöön ja pajanuoriin. 
Päivän päätteeksi koulutta-
ja Erkki Karjalainen innos-
ti nuoria hakeutumaan erä-
opaskoulutukseen, koska 
pätevistä eräoppaista on pu-
laa koillismaalla. Hän lu-
pasi varmuudella töitä tu-
levaisuudessa sellaiselle 
henkilölle, joka on koulutuk-
sen käynyt, sosiaalinen ja ve-
näjänkielentaitoinen.     

Puomi- hanke on toimi-
nut vuoden 2009 alusta läh-
tien ja se päättyy tämän 
vuoden lopussa. Hankkees-
sa osatoteuttajana on toi-
minut Koillis-Suomen Ai-
kuiskoulutus Oy. Hankkeen 

kehittämiskohteina ovat ol-
leet Pudasjärven Karhupaja, 
Kuusamon Mediapaja, Tai-
valkosken Savottapaja ja Ii-
paja. Hanke on suunnattu 
työpajojen henkilöstölle, hei-
dän koulutukseen ja sisäisen 
toiminnan kehittämiseen. 
Hankkeessa on ollut muka-
na 30 pajoilla työskentele-
vää henkilöä ja heille kertyy 
yhteensä koulutus- ja hen-
kilötyöpäiviä noin 500. Li-
säksi hankkeessa on kehitet-
ty pajojen sisäistä toimintaa 
ja tuotteistamista. Kaikille 
pajoille valmistuu vuoden 
loppuun mennessä erilliset 
palvelukoostekansiot ja pal-
velukäsikirjat.

Iipajan työpajaohjaaja 
Vappu Loukusa sanoo, että 
hanke on ollut ajankohtai-
nen. Hankkeen aikana järjes-
tetyt koulutukset ovat lähte-
neet henkilöstön tarpeista ja 
niihin sisältöön on pystyt-
ty (osittain tai Itse) vaikutta-
maan.  Pajoilla henkilöstön 
vaihtuvuus ja ohjaajien/val-
mentajien erilaiset koulutus-
taustat ovat ominaisia, joten 
perehdyttämiskoulutusta 
tarvitaan uusille henkilöille 
jatkuvasti.  Puomihanke on 
mahdollistanut pajojen väli-
sen yhteistyön kehittymisen 
sekä uusien kokemusten ja 
toimintatapojen vaihdon.

Tuomo Jokikokko 
projektipäällikkö
Pudasjärven kaupunki

Tunnistusrastilla mietittiin ankarasti, 
mikä lintu noin laulaa?

Mutta puhuu Ano asi-
aakin, sillä takana on yli 60 
vuoden ura kauppiaana ja 
kymmeniä vuosia jatkunut 
kilpa-ammuntaura.

– Aseiden nimet ja hinta 
muuttuu, mutta melko sa-
moja nämä aseet ovat kuin 
aikoinaan. Kyllä sitä ennen-
kin oli hyviä aseita kuten Be-
retalle mennyt Sako ja Tikka. 
Eivät aseet ole kehittyneet 
kovin paljon. Radikaaleja 
muutoksia ei ole tullut, Ano 
sanoo.

Samalla liikkeen ovi au-
keaa ja Ano kysyy heti tuli-
jalta: 

- Ootko lintuja ampunut? 
Ja saa vastauksen: – En oo 
ehtiny käymään. 

Tähän Ano vastaa itse 
ampuneensa vajaan sadan. 
Takahuoneen kahvitauolla 
selviää, että vajaa sata on vii-
si-kuusi.

Anon ase ja Tukku Ay on 
Pudasjärveläinen ase- ja erä-
liike. Yritys on perustettu 
vuonna 1977, ja sen omistaa 
Ano ja Juha Tenhunen. Tänä 

vuonna liikkeessä on erikois-
tarjouksia liikkeen 33-vuotis 
taipaleen kunniaksi! 

Liike tunnetaan etelä-
Suomessakin edullisista 

Anion Aseen liiketilat sijaitsevat Pudasjärven 
keskustassa.
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Yle TV2:n tuottaja-ohjaa-
ja Jukka Ahonen ja kuvaus-
suunnittelija Kari Susi tutus-
tuivat tiistai-iltana 11.10 ensi 
keväänä 12. – 13.5 juostavien 
maastojuoksun SM-kisojen 
maastoihin Jyrkkäkoskella. 
Pudasjärven Urheilijoiden 
puheenjohtajan Seppo Sam-
melvuon ja projektityönteki-
jä Marko Koivulan johdolla 
vieraat tutustuivat maasto-
juoksujen reittiin.

Tuottaja Jukka Ahonen 
piti Jyrkkäkosken maastoa 
kuvaamisen kannalta hyvä-
nä. Alueella on ohuita puita 
ja näkyvyys on hyvä. Lisäk-
si maastojuoksun meno- ja 
paluureitit ovat lähellä toi-
siaan, mikä helpottaa kuvaa-
mista.

– Meillä on tarkoitus lä-
hettää täältä ohjelmaa alus-
tavien suunnitelmien 
mukaan 90 minuuttia sun-
nuntaina13.5. Tuolloin täällä 
on 35 henkilön ryhmä, joista 
pelkästään kameramiehiä on 
11.  Tarkoitus on, että koko 
kahden kilometrin reitti ka-
tetaan mahdollisimman hy-
vin, Jukka Ahonen kertoi. 

Asko Kurki

Kaupunginhallitus hyväksyi tiistaina 3.10 kokouksessaan 
laaditun vuokrasopimuksen kaukolämpökeskuksen raken-
tamiseksi Lakarin koulun pihalle. Lakarin koulun pihasuun-
nitelman yhteydessä on osoitettu paikka lämpövoimalalle. 
Etäisyys naapurin rakennuksiin kasvaa tässä vaihtoehdossa 
aikaisemman sijoituspaikan 30 metristä 45 metriin.

Puomi-hankkeen projektipäällikkö Tuomo Jokikokon 
työsuhdetta päätettiin jatkaa hankeajan loppuun 31.12.2011 
saakka. Projektipäällikön työsuhde oli aiemmin 31.10.2011 
saakka, joten työsuhdetta oli syytä jatkaa hankeajan loppuun 
saakka.

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat 
Auri Haataja ja Sanna Tampio ovat tekemässä opintoihinsa 
kuuluvaa opinnäytetyötä maahanmuuttajien kotoumisesta. 
Työ on laadullinen tutkimus, jonka kohteena ovat Pudasjär-
ven perheryhmäkodin ja tukiasumisyksikön maahanmuut-
tajanuoret ja heidän kokemuksensa kotoutumisprosessista 
Pudasjärvellä. Opiskelijat pyysivät kaupungilta taloudellista 
avustusta kustannuksiin. Perusteena oli, että opinnäytetyös-
tä saadaan apua Pudasjärven maahanmuuttajatoiminnan jat-
kosuunnitteluun ja kehittämiseen. Kaupunginhallitus halusi 
tukea sellaisia korkea-asteen opinnäytetöitä, joiden tutki-
muksen kohteena on Pudasjärven toiminta ja päätti myöntää 
avustusta opinnäytetyön kustannuksiin 200 euroa/henkilö.

Kaupunginhallitus suhtautui myönteisesti valtakunnal-
liseen työpajahankkeeseen Laatua työpajatoimintaan, jossa 
projektissa kehitetään työpajapalvelun laadunhallintasuo-
situkset sekä laatua ohjaavan laatukäsikirjan malli. Käsikir-
jasta tulee osa työpajojen palveluprosessien johtamista. Koil-
lis-Suomen Aikuiskoulutus Oy on esittänyt Pudasjärven 
kaupungin työpaja Karhupajan osallistumista hankkeeseen 
yhteistyöpajana, joka hyväksyttiin. (AK)

Kaupunginhallituksen päätöksiäYlen edustajat tutustuivat 
SM-kisojen maastoon

Pudasjärven Urheilijoista Marko Koivula ja Seppo Sammelvuo esittelemässä Yle 
TV2:den tuottaja-ohjaaja Jukka Ahoselle ja kuvaussuunnittelija Kari Sudelle ensi ke-
väänä pidettävien maastojuoksun SM-kisojen maastoja Jyrkkäkoskella.

Muhoksen kunta valitsi kak-
sipäiväisen valtuustosemi-
naarin kokoontumispaikak-
si Hotelli Iso-Syötteen, jossa 
reilut 30 henkeä käsittävä se-
minaari oli koolla 10-11.10. 
Mukana oli reilut puolet 
valtuutetuista, virkamiehis-
tä kunnan johtoryhmä sekä 
kaksi pääluottamusmiestä. 
Ensimmäisenä päivänä oli 
mukana lisäksi muutamia 
sosiaali- ja terveyslautakun-
nan jäseniä. Kunnanjohtaja 
Jukka Syvävirta kertoi, että 
tällainen kaksipäiväinen se-
minaari on kaksi kertaa val-
tuustokaudessa, jolloin koh-
teeksi valitaan alle 200 km 
päässä oleva matkailuyritys, 
jossa on riittävät kokoontu-
mis- ja majoitustilat 40-50 
hengen ryhmälle. Vuosittain 
on lisäksi muutamia omassa 
kunnassa tapahtuvia yhte-
nä päivänä kokoontuvia val-
tuustoseminaareja. 

Seminaarien lähtökoh-
tana on tietyt teemat, jotka 
ovat ajankohtaisia kunnan 
toimintojen ja palvelujen ja 

Muhos valitsi Syötteen valtuustoseminaarin pitopaikaksi

Hotelli Iso-Syötteellä kokoontuneessa Muhoksen valtuustoseminaarissa oli mukana reilut puolet valtuutetuista, kun-
nan johtoryhmä sekä kaksi pääluottamusmiestä. Ensimmäisenä päivänä oli mukana lisäksi muutamia sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan jäseniä.

talouden suhteen. Tällä ker-
taa ensimmäisenä päivänä 
käytiin läpi puitelain mukai-
sen yhteistoiminta-alueen 
sopimusta ja sopimusosioi-
ta. Sosiaali- ja terveysalan 
puitelain yhteistoiminta-
alueen tulee käsittää nykyi-
sin vähintään. 20 000 asuk-
kaan kokonaisuuden. Tällä 
hetkellä Muhos on lähdös-
sä mukaan lakeuden alueen 
yhteistoiminta-alueeseen, jo-
hon isäntä- ja vastuukuntana 
kuuluisi Kempele sekä lisäk-
si Tyrnävä, Liminka, Lumi-
joki ja Hailuoto.

Seminaarissa käytiin läpi 
sopimuksen loppusuoralla 
olevaa tämän hetken tilan-
netta läpi ja seminaariväki 
otti asiaan myönteisen kan-
nan. Mielenkiinnolla odo-
tetaan Kempeleen kunnan-
valtuuston linjausta, josta 
saadaan tietoa tämän viikon 
perjantaina luottamushen-
kilöistä koostuvan ohjaus-
ryhmän kokoontumisen jäl-
keen. Asiat etenevät siten, 
että maanantaina 24.10 aisaa 

käsitellään kaikkien kunti-
en kunnanhallituksissa ja 
päätökset tehdään maanan-
taina 31.10 samaan aikaan 
kokoontuvissa kunnanval-
tuustoissa. Jos sopimus tu-
lee hyväksytyksi yhteistoi-
minta alkaa 1.1.2013 alkaa. 

Tällä hetkellä jokainen kun-
ta toimii Syvävirran mukaan 
ominaan. 

Toisena seminaaripäivänä 
käytiin läpi kunnan strategi-
aa, joissa käytettiin tasapai-
nottamismittaria vuodelle 
2012 vähän samoin kuin kor-

keushyppääjä määrittelee ta-
voitteet riman korkeuksille. 

Näkökulmina olivat vai-
kuttavuus (asiakasnäkökul-
ma), prosessit ja rakenteet 
-näkökulma, resurssit -näkö-
kulma ja osaaminen. Jokai-
selle osa-alueelle oli määri-

telty tavoitetasot ja mittarit, 
miten mitataan sekä mitä toi-
menpiteitä pitää tehdä. Asi-
oita pohdittiin aluksi neljäs-
sä ryhmässä, jonka jälkeen 
käytiin ne yhteisesti läpi. 

Heimo Turunen

Pudasjärvi-lehden ja Minnan 
Body Sportin Painonhallin-
ta- ja kuntopiiri on kokoontu-
nut nyt seitsemän viikon ajan. 
Koko ryhmä on edelleen muka-
na. Kaikilta on painoa pudonnut 
ja kunto kohentunut. Pikkuhil-
jaa on lisätty eri kuntoilumuo-
toja sekä juoksulenkkejä ja vii-
meksi oli tehtävänä käydä kaksi 
kertaa aamulenkillä – niidenkin, 
jotka eivät ole sitä aiemmin teh-
neet. Silloin koko päivän ajan on 
aineenvaihdunta käynnissä, va-
kuutti Minna. 

Kuntopiiriläisillä kunnon tavoitteet
Sunnuntaisin klo 17 on ollut 

yhteislenkki Rajamaan rannas-
ta, jonne toivotetaan tervetul-
leeksi muitakin kuntoilun har-
rastajia. Tavoitteeksi on asetettu 
Tervamaratonilla Oulussa ensi 
toukokuussa vähintään vartti-
maraton eli 10,5 km tai puoli-
kas, jopa jotkut haaveilevat täy-
destäkin maratonista. 

Piiriläiset ovat toivoneet pii-
rille jatkoa ja on ajateltu, että 
siinä vaiheessa voisi tulla mu-
kaan myös uusia kunnostaan ja 
painonhallinnastaan kiinnostu-

neita henkilöitä. 
Minnan ohjeita viime ko-
koontumisen jälkeen:

-Taas mennään vahvoin pur-
jein eteenpäin. Tämän iltainen 
lenkki toi hienosti hien ja saim-
me jonkinlaista tuntumaa myös 
siihen, mitä on oikea hengitys, 
joka rentouttaa kehon niin ra-
situksen aikana kuin levossakin. 
Oikealla hengityksellä liikunta-
suorituksesta tulee rento, lihak-
set saavat tarvitsemansa hapen 
ja jaksamme paremmin. Liikun-
tasuorituksen, varsinkin ku-

luttavan ja sykettä hetkittäin 
korkeallekin nostattavan, te-
keminen vaatii keholta paljon, 
mutta myös psyykkeeltä. Hyvin 
usein tiedostamattamme jänni-
tämme etukäteen suoritusta ja 
väsymyksen tunnetta, ja se saa 
meidät hengittämään pinnalli-
sesti. Tavoitteena olisi saada lii-
kunnasta nimenomaan rentoa ja 
näin koko kehoa ja mieltä palve-
levaa toimintaa. 

-Liikunnan tuoman hy-
vänolon tunteen kanssa olem-
me kaikki jo jollain lailla pääs-
seet käsi käteen. Ja siitä olen 
hirmu ylpeä teidän puolestan-
ne ja teistä. Teitä on mukava lii-

kuttaa, kun se niin näkyy teidän 
olemuksessa. Tähän oman osan-
sa tekee myös ja ennen kaikkea 
ravinto. Pikkuhiljaa yritämme 
muuttaa niitä totuttuja tapo-
ja keveämmiksi ja tarpeitamme 
vastaaviksi. Se on matka, joka 
vie aikaa ja vaatii meiltä paljon. 
Se on matka, joka sinun on teh-
tävä yksin itsesi vuoksi. Meitä 
on tässä veneessä 16, jokainen 
painimme saman asian kanssa; 
haluamme voida hyvin ja keve-
ämmin. Meitä on monta ja kui-
tenkin jokaisen on se matka 
tehtävä yksin ja noustava niis-
tä retkahduksista ja notkahduk-
sista reippaasti ylös. Maailmaan 

ei sellaista pussikuuria ole luo-
tu, joka meidät pysyvästi laih-
duttaisi. Avaimet ovat sinulla, 
sinusta itsestäsi on kiinni, kään-
nätkö avaimia niin, että ovi ke-
veämpää ja parempaan oloon 
avautuu, ennen kaikkea syömi-
sen suhteen. 

-Kuten jo kerroinkin, on 
hyvä pitää mielessä, että hiila-
reiden ylenmääräinen syöminen 
johtaa hiilarirapulaan. Nyt sinun 
on tehtävä itsesi kanssa päätös, 
nappaatko rapulahiilarit ja jatkat 
kierrettä vai otatko vastaan vie-
roitusoireet ja selviät voittajana 
maaliin. 
Heimo Turunen
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Ajanvaraukset: Marja-Leena, puh. 0407175034. järjestää: Syötteen kyläyhdistys  

Mukana myös: 
Alusasut, Katja Järvenpää 

Lemom-korut ja huivit, 
Hilkka Sarajärvi 

Kesport 
Kynttilätalo 

Oriflame 

Syötteen kylätalolla LAUANTAINA 29. lokakuuta klo 10 – 15 

Olet kaunis,  
Olet komea! 

Päivän 
kruunaa NAURUJOOGA klo 16, vetäjä-
nä Pirjo Turpeinen. Ilmoittaudu en-
nakkoon, hinta 5 € 
 
Puffasta suolaista ja makeaa kahvin ja 
teen kera. 

 Selvännäkijä/Tarot-tulkitsija Tarja S. 
 Kampaamo Landella, Sirpa Väätäjä 

(hiusten leikkaus, ripsipidennykset)  
 Kosmetologi Sirpa Sarajärvi (ripsien ja kul-

mien värjäys, kuumakivihieronta, intialai-
nen päähieronta) 

 Swan-kasvohieronta, Pirjo Turpeinen 
 Jalkahoitaja Sirkka Määttä  
 Vyöhyketerapeutti, jalkahoitaja, De-

tox-kuonanpoisto, Pirjo Leino  
 Reikihoitaja Aarno Sarajärvi  
 Hieroja Johanna Määttä 
 Hieroja Petri Tolkkinen  

Arvontaa  

HEMMOTTELUPÄIVÄ 

Perjantaina 4. marraskuuta 
järjestetään Kerttu ja Kauko 
hankkeen sekä eri yhdistyk-
sien toimesta Römppäku-
hinat –rekrymarkkinat, jot-
ka alkavat perinteikkäällä 
römppäkulkueella Pudasjär-
ven keskustassa, johon ovat 
tervetulleita kaikki pudas-
järviset yhdistyksien väki ja 
muutkin asiasta kiinnostu-
neet – mielellään perinne-
asussa. 

Paras asu palkitaan. 
Römppäkuhinat tapahtu-
ma pidetään entisen Vaate-
huoneen tiloissa sisällä sekä 

Römppäkuhinoilla juhlistetaan perinteitä

myös piha-alueella teltassa 
ja ulkona. 

Ohjelmassa on lisäksi Hir-
vaskosken kyläyhdistyksen 
leikkimielinen suunnistus-
kisa, kaupungin päättäjille 
Kurenpoikien pallon potkai-
sun haastekisa, eläimiä, Va-
PePan etsintänäytös,  yhdis-
tyksien toiminnan esittelyä, 
arpojen, herkkujen, myy-
jäis- ym. tuotteiden myyn-
tiä. Myyntipöydistä ei ote-
ta maksua. Kerttu ja Kauko 
hankkeen työntekijät ottavat 
vastaan myös lisäohjelmaeh-
dotuksia! 

Römppäviikkoperinne 
Pesiön ideasta 
Toiminnalla on tarkoitus he-
rätellä eloon myös Pudas-
järvelle vuonna 1972 syn-
tynyttä ja -90 luvun lopulla 
hiipunutta Römppäviikko-
perinnettä. 

Tuolloin Pudasjärven 
näyttämölle piti keksiä vä-
keä ja hieman myös talou-
dellista tuottoa vetävä ta-
pahtuma, ja idean isä Jussi 
Pesiö otti härkää sarvista.

- Homma lähti aivan itses-
tään liikkeelle, koska meillä 

Jussi Pesiö oli laittamassa alulle lähes 30 vuotta kestä-
neen Römppäviikko -perinteen. Römppäperinteen mer-
keissä järjestetään tänä syksynä 4.11 Römppäkuhinat 
–reksymarkkinat.

oli niin hyvä ja reipas poruk-
ka järjestämässä sitä. Väkeä 
myös kävi paljon. Muistan 
että lasten päiväksi ongintaa 
varten tehtiin 300 palkinto-
pussia, joista kaikki menivät 
ja piti käydä osuuskaupas-
ta hakemassa karkkia lisäk-
si, jotta viimeisillekin osallis-
tujille riittää palkinto, Pesiö 
kuvailee. 

Aluksi vain kaksipäiväi-
nen tapahtuma järjestettiin 
Suojalinnalla kekrin kunni-
aksi. Ennen vanhaan sadon-
korjuun jälkeen oli tapana, 
että maatilojen piiat ja ren-
git saivat pitää vapaaviikon. 
Perinteiden kunnioittami-
nen näkyi muiden muassa 
tapahtumajärjestäjien asi-
anmukaisessa pukeutumi-
sessa: kulkueissa rengiksi ja 
isänniksi pukeutuneet mie-
het kulkivat liivit päällä ja 
nahkasaappaat sekä pussi-
housut jalassa. Myös kaikki 
naiset olivat laittaneet piiko-
jen ja emäntien perinneasut 
päälle

Heti seuraavana vuon-

na, 1973, tapahtuma venyi 
7-päiväiseksi Römppävii-
koksi, koska ohjelmatarjon-
taan haluttiin jokaiselle jota-
kin. Viikon ohjelmaan kuului 
avajaiset, lasten päivä, seu-
rakuntapäivä, vierailutapah-
tumia, ”väliyön tanssit”, dis-
koa, pelimannimusiikkia ja 
tietenkin hyvää ruokaa sekä 
teatteria.

- Tapahtuman ensimmäi-
senä pyhänä syötiin aina li-
havelliä. Lihat keitettiin 
osuuskaupan leipomossa 
ja Aaltosen rouva keitti itse 
keiton Suojalinnalla. Se li-
havelli oli tosi hyvää ja sel-
lainen asia, mikä monilla on 
jäänyt mieleen. Myöhemmin 
ruuan valmistus siirtyi Ku-
renalan koulun keittolaan, 
muistelee Pesiö.

Römppäviikko veti vä-
keä ympäristökylistä ja li-
säksi vieraita saapui myös 
lähikunnista. Hyrysalmen ja 
Oulunsalon pelimannit kä-
vivät esiintymässä juhlissa, 
ja erästäkin iltahartautta saa-
pui pitämään kirkkoherra 
Kuusamosta asti.

Tapahtumaa järjestävät 
Pudasjärven näyttämön ah-

kerat jäsenet saivat tapah-
tuman yhteydessä esitellä 
myös vuoden aikana harjoi-
teltua näytelmää. Jussi Pe-
siö kertoo, että porukka har-
joitteli vuoden aikana aina 
yhden tai joskus jopa kaksi 
koko illan näytelmää. Römp-
päviikoilla nähtiin muiden 
muassa näytelmät Tukkijo-
ella ja Kas niin, Mimmi!

-Väliyön tansseissa poh-
dimme ensin, että pidäm-
mekö levytanssit kun rahaa 
ei ollut maksaa soittajille. 
Päätimme maksaa sitten itse 
soittajat ja katsoa saadaanko 
lippuja myytyä. Väkeä tuli 
niin paljon, että saimme soit-
tajat maksettua ja jäi vielä ra-
haa näyttämöllekin.

Varsinainen tapahtuma-
paikka oli Suojalinna, eli en-
tinen suojeluskunnan talo. 
Seurakuntapäivänä hartaus 
pidettiin seurakunnan tilois-
sa, jossa myös Vörstin kuoro 
kävi joskus laulamassa. Kun 
tansseille koulun tilat kävi-
vät liian pieniksi siirryttiin 
liikuntahallille.

Heimo Turunen
Jenny Kärki

Eri yhdistysten edustajia suunnittelemassa Römppäkuhinat tapahtumaa pöydän päässä istuvan Kerttu ja Kauko 
hankkeen työntekijä Ulla-Maija Paukkerin johdolla. Seuraava suunnittelupalaveri on kaupunginvirastolla maanantai-
na 17.10 klo 18, jonne ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

MTK Pudasjärvi järjesti maanantaina 3.10. Liepeen pappilassa keskustelutilaisuuden 
lomituspalvelujen toimivuudesta ja yrittäjälomittamisesta. Tilaisuuteen saapui peräti 
35 henkilöä keskustelemaan kaikkia viljelijöitä koskettavasta asiasta. Tilaisuudessa oli 
mukana uusi MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Matti Perälä. A-tuottajista puo-
lesta tilaisuuteen osallistui Ari Salmela. Pudasjärven kaupungin puolesta puheenvuo-
rot pitivät kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä. MTK 
Pudasjärven puolesta puheenjohtaja Mari Kälkäjä esitteli yrittäjälomittamisen yhtenä 
vaihtoehtona tilanteen hoitamiseen. (AK)

Lomittajatilaisuuteen suuri kiinnostus
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Arkkitehtiylioppilas Tiina Komulainen on tekemässä dip-
lomityötä aiheenaan Pudasjärven Mursunsaari. Työn täh-
täimenä on tehdä alueelle eheä miljöösuunnitelma –  siis 
suunnitella kuinka Mursunsaari olisi tulevaisuudessa vie-
lä parempi paikka niin asukkailleen kuin kaikille muillekin 
pudasjärveläisille. Tätä työtä varten hän on tehnyt kesän 
aikana selvitystä alueen rakennushistoriasta, ja ottanut 
myös minuun yhteyttä saadakseen vanhoja valokuvia ja 
kaikenlaista tietoa Mursunsaaren alueesta.

Mursunsaari on yksi Pudasjärven vanhimmista asuinalu-
eista, ja asutusta siellä on ollut luultavasti jo 1600-luvul-
ta asti. Kerättyä tietoa alueen historiasta on kuitenkin 
vähän, joten työ on arvokas panos alueen perinnekult-
tuurin ja näkymien tallentamiseksi tuleville sukupolville 
ja tulevan suunnittelutyön pohjatyölle. Näin aluesuunnit-
telussa huomioitaisiin Mursunsaaren rakennushistoria, ja 
saataisiin aikaan paikan henkeen sopivaa, viihtyisää asuin-
ympäristöä. 

Olemme etsineet monista lähteistä – kirjoista, arkistois-
ta ja haastattelujen avulla yksityisistä kokoelmista tietoja, 
jotka kertoisivat siitä, mitä tästä alueesta on jo ennen tal-
lennettu, erityisesti rakennusperinteen osalta, tai muuta 
alueeseen liittyvää historiatietoa. Jonkin verran olemme 
löytäneet tietoja, karttoja ja valokuvia, mutta kaipaamme 
lisää tietoa ja aineistoja. 

Mikäli sinulla on tiedossa että Mursunsaaresta olisi tal-
lennettuna perinnetietoa jonkun arkiston, museon tai 
laitoksen toimesta, olisimme kiitollisia jos kertoisit täs-
tä meille, jotta voimme löytää näiden tietojen säilytys-
paikan. 

Etsimme myös yksityisistä kokoelmista valokuvia, kirjoi-
tettua tietoa, karttoja ja piirustuksia yms. valaisevaa ai-
neistoa, joka kertoo menneiden vuosikymmenien ajalta 
sen, miltä seutu ja sen rakennukset sekä ympäristö on eri 
aikakausina näyttänyt.

Nyt toivomme että henkilöt, jotka ovat asuneet tai ovat 
niistä suvuista, jotka ovat asuneet Mursunsaaren alueella  
- katselisivat esille vanhoja valokuvia, muistelisivat vanho-
ja asiakirjoja, muistitiedon tallenteita,  piirustuksia,  jne – 
siis muistelisivat sitä - löytyykö heiltä itseltään tai suvulta 
sellaista tutkimusaineistoa, joka voisi valaista sitä millai-
nen Mursunsaari on ollut ennen.  Mikäli jotain mielen-
kiintoista tuntuu löytyvän - vaikka pienikin tieto - niin 
olemme kiitollisia jos tällaisesta aineistosta lainattaisiin 
tai tiedosta kerrottaisiin meille, jotta Tiina voisi kartuttaa 
näin tutkimustaan ja ehkä näin saisimme myös tietoom-
me palan kaupungin historian kartuttamiseksi. 

Lisäksi mikäli sinulla on tiedossa henkilöitä, jotka ovat 
asuneet tällä alueella aikaisemmin tai jotka muistavat hy-
vin vanhoja aikoja ja voisivat kertoa yksityiskohtia seu-
dun elämästä, taloista, rakennuksista ja muuta historial-
lista taustatietoa, niin toivomme että otat puhelimella 
yhteyttä Tiina Komulaiseen.  
Hänen puhelinnumero  on   050 308 2150, sähköposti tii-
nakom@paju.oulu.fi

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, millaisen pohjasel-
vityksen ja suunnitelman tästä mielenkiintoisesta koh-
teesta Tiina työstää. Kiitämme kaikkia henkilöitä, jotka 
auttavat ja antavat omaa aikaansa auttaakseen tässä asi-
assa – Pudasjärven kulttuuriperinteen tallentamiseksi. 

Mikäli haluatte tässä tai muissa asioissa olla yhteydessä 
Pudasjärven kaupungin keskusarkistoon, niin minuun saa 
parhaiten yhteyden puhelimella,  040 826 6401.

Pudasjärvi  10.10.2011
Helvi Tuovila
Arkistosihteeri 

Kaivataan tietoja 
Mursunsaaren 
rakennushistoriasta

Vuodesta 2003 lähtien on 
kaikille 7. luokkalaisille jär-
jestetty päihdekasvatusta 
”Uskalla sanoa ei päihteil-
le ja väkivallalle” –toimin-
nan (USE-toiminta) puitteis-
sa. Yhteistyössä ovat olleet 
mukana Rimminkankaan 
koulu, kaupungin ja seura-
kunnan nuorisotyöt, etsivä 
nuorisotyö ja poliisi.

Lokakuun toisella viikol-
la oli seurakuntatalolla kol-
mena päivänä kaksi luok-
kaa kerrallaan viettämässä 
USE-päivää. USE-päivien 
päätarkoitus oli rohkaista 
nuoria sanomaan ”ei” päih-
teille ja väkivallalle. Päivät 
eivät olleet pelkkää ohjaaji-
en pitämiä luentoja.  Päivien 
ohjelmaan kuului erilaiset 
yhteispelit ja –leikit, päih-
delabyrintti, lyhytelokuva ja 
syöminen.  Yhteistoiminto-
jen ajatuksena oli päihdekas-

Päihdekasvatusta 7. luokkalaisille:
USKALLA SANOA

vatuksen lisäksi ajatuksena 
luoda hyvää yhteis- ja luok-
kahenkeä. 

USE-päivien päätapah-
tuma oli päihdelabyrintti, 
jossa oppilaat kiersivät nel-
jä rastipistettä. Rastipisteis-
sä oli aiheina tupakka, huu-
meet, alkoholi ja väkivalta. 
Ryhmien tehtävänä oli miet-
tiä päihdelabyrintin rasteilla 
kuinka päihteiden käytöstä 
johtuvat ikävät tapahtumat 
ja yhteensattumat olisi voitu 
välttää. Tupakkarastilla ker-
rottiin kuinka helposti tu-
pakka aiheuttaa riippuvuu-
den ja minkälaisia erilaisia 
oireita ja tauteja tupakka ai-
heuttaa.

USE-toiminta päättyy 
ensi vuoden keväällä järjes-
tettäviin USE-leireihin Hil-
turannassa. 

Marko Väyrynen

Onkivavan nostaminen ja laskeminen yhdellä sormella 
vaati yhteistyötä.

Jokainen osallistuja sai päivän päätteeksi lahjaksi T-pai-
dan

Päihdelabyrintin ”Huumeluolassa” oli tumma tapetointi luomassa tunnelmaa

Bingon pelaaminen sai oppilaat keskittymään ja jännäämään

Yksittäisistä kirjaimista piti muodostaa oikeita sanoja.

EI



12 nro 41PUDASJÄRVI lehti

Me matkailulinjan ensim-
mäisen vuoden opiskeli-
jat teimme pari vuorokautta 
kestävän melontaa ja kos-
kenlaskua sisältävän retken 
noin 400 kilometrin päähän 
Lieksan Jongunjoelle. 

Matkan järjesti luonto-
liikunnan puitteissa opetta-
jamme Ape Nieminen sekä 
aina hyväntuulinen apuo-
pemme Ervastin Marko. 
Lähtöpäivän aamuna pak-
kasimme kaiken tarpeelli-
sen ruokatarvikkeista läh-
tien mukaan, unohtamatta 
koulun lämpimiä ulkoilu-

Matkailulinjan melontaretki Lieksan Jongunjoelle

pukuja sekä makuupusseja. 
Tärkeimmät varusteet oli-
vat tietenkin pelastusliivit ja 
kypärät. Lähdimme iltapäi-
vällä ajelemaan koulun kah-
della pakettiautolla joidenka 
perään oli trailereihin lastat-
tuna kanootit ja kajakit. 

Oli jo myöhäisilta, kun 
tihkusateen saattelemana 
saavuimme perille hirsilaa-
vulle, joka sijaitsi Aittokos-
ken levähdys- ja vesillelasku-
paikalla. Hirsilaavu oli kota 
tyyppinen, jonka keskiosaan 
oli muurattu tulisija ja sei-
niä kiersivät makuulave-

rit. Nopeasti saimme puret-
tua matkatavaramme, jonka 
jälkeen haimme laavun vie-
ressä olevasta puuliiteris-
tä kuivia ”pölökkyjä”, joista 
ryhmämme riskit tytöt sär-
kivät suuren kasan halkoja. 
Niistä haloista saimme tu-
lisijaan roihuavan, laavua 
lämmittävän tulen. Keitim-
me nokipannukahvit, pais-
toimme makkaraa ja söimme 
voileipiä. Hieman yli puo-
len yön jälkeen alkoi sitten 
yksi jos toinenkin makeasti 
haukotellen ryömiä makuu-
pusseihinsa. Kenellekään ei 

tullut enää mieleen mennä 
pystyttämään telttaa, vaan 
kaikki halusivat jäädä laa-
vulle nukkumaan. Ahdas-
ta oli, olimme niin sanotus-
ti ”kuin silakat tynnyrissä”, 
ei se mitään haitannut. Pian 
laavussa vallitsi täysi hiljai-
suus, vain hiipuvan hiillok-
sen hehku väreili ilmassa 
vielä hetken aikaa sammuen 
sitten kokonaan. 

Seuraava aamu oli sa-
teinen. Taivas oli harmaan 
pilviverhon peittämä. Aa-
mupuuron syötyämme läh-
dimme ajamaan Teljon Sil-
takoskelle, josta pitäen 
meloisimme 12 kilometrin 
matkan takaisin Aittokosken 
leiripaikalle. Jokireitti sisälsi 
useita tyypiltään 1 ja 2 luo-
kan koskia mm. Pässipyör-
teenkoski, Otroskosket, Vi-
harinkosket,

Saarikosket, Orikoski ja 
Myllykoski. Otroskoskella 
pysähdyimme levähdyspai-
kalle syömään eväitä. Sinne 
olisi voinut jäädä yöksikin, 
koska siellä oli kämppä- ja 
saunarakennukset. Lähdim-
me jatkamaan matkaa. Alku-
taival oli mennyt meiltä suh-
teellisen mallikkaasti, mutta 
sitten vastaamme tuli muu-
tamia kiivasvauhtisia kivik-
koisia koskia, joissa meloji-
en taito laitettiin koetukselle. 
Jotkut väistivät karikot ja 
pääsivät läpi, jotkut taas me-
nivät kiviä hipoen ja olipa 
niitäkin, jotka joutuivat ve-
den varaan kanootin kaadut-
tua. Mutta ei hätää pelastus-
partio aina valppaana poimi 
kyytiin kaikki veteen jou-
tuneet. Myös ajelehtimaan 
päässeet kanootit ja melat 
taidettiin saada suurimmak-
si osaksi pelastettua. Ape 
kyllä lohdutti, että kaatua 
voi kokeneinkin koskenlas-
kija, saati sitten näin vasta-
alkajat. Viimeinen laskettava 
koski oli suurin eli Aittokos-
ki, jonka laskivat vain muu-
tamat uskaliaat. Aittokosken 
kuohuista Ape pelasti heit-
toköydellä pari nurin men-
nyttä laskijaa. Päivä saatiin 

päätökseen, kun saavuimme 
leiriin takaisin vaihtamaan 
kuivaa ylle. Illalla kävimme 
sitten ruoanlaiton ja kahvit-
telun lomassa keskustelua 
päivän tapahtumista. 

Torstaiaamuna lähdimme 
ajamaan Nurmijärvelle, jos-
sa tutustuimme Änäkäisen 
sotahistoria-alueeseen sekä 
Erästely Canoe-Outdoors 
firmaan, jossa meille oli läm-
mitetty sauna. Söimme mait-
tavan retkiaterian, jonka 
Juupe ja Jani olivat valmis-
taneet. Apen yllätys meille 

oli ystävällisen isäntäväen 
toteuttamana tarjottu kah-
vi nimikkoleivoksien kera. 
Paluumatkalla tutustuimme 
Nurmeksessa Bomban kar-
jalaiseen kylään. Kotiin saa-
vuimme kellonviisareitten 
osoittaessa puoltayötä. Ret-
kemme oli opettavainen ja 
mielenkiintoinen opintoret-
ki.

Jelena Särkelä  
Sari Särkelä

Rajapuomin yli ei pääse, Kivivaaran tie Lieksan Nurmijärvellä. Eli nykyinen Rukajär-
ventie.

Saapuminen Otrosjoen kämpälle - nokipannukahvit.

Yhteistä melontaa majavien valtakunnassa.

Seuraava koski laskuun. Ylimmäinen Viharinkoski.

Seison metsätiellä. Tuulen-
virekään ei liikuttele puiden 
lehtiä, jotka hehkuvat juhla-
väreissään. Jos jossain on lin-
tu tai muu metsän eläjä, se ei 
paljasta olinpaikkaansa edes 
äänellään. On vain odottava 
hiljaisuus. 

Kun sovittu vartti on ku-
lunut, hiljaisuuden rikkoo 
kaukaa kantautuva huu-
to: ”Ajo lähtee!” Sama vies-
ti kulkee mieheltä toiselle, ja 

Ajomiehen saappaissa
vuorollani sen huudan mi-
näkin. Linnut havahtuvat 
säksättämään, ja läheisen ta-
lon koira alkaa ulista kaipaa-
valla äänellä. On aika lähteä. 

Ensikertalaiselle on ystä-
vällisesti osoitettu helpoin 
reitti, metsätie, jolta ei voi 
eksyä. Ilman tietäkin huk-
kaan joutuminen on mah-
dotonta, kun vain pysytte-
lee vieruskavereiden välissä. 
Miehiä ei näy, vain ääni kuu-

luu. Pidän korvat auki ja yri-
tän pysyä linjassa. Viritän 
aamu-unista ääntäni pelot-
telukuntoon. Haen sopivaa 
korkeutta ja toistettavia ta-
vuja. Tuntuu todella oudolta 
meluta metsässä. Naapurina 
kulkeva ajomies antaa hyvän 
ääntelymallin. ”Ho - hoi!” 
kantautuu korviini tasaisin 
väliajoin. Toistan samaa hu-
huilua vuoroin hänen kans-
saan ja tällään huudon askel-
ten rytmiin. Välillä kokeilen, 
miten intiaanihuuto irtoaa. 
Korkeana ja kimeänä äänenä 

Outi ja aviomies Pekka 
Ervasti Varpulan Erän 
jahtimajan, jota myös 
nylkykopiksi kutsutaan, 
pihalla. Pekka on ol-
lut mukana Varpulan 
erässä pitkään, Outil-
le hirven metstästys on 
uusi kokemus.



13nro 41 PUDASJÄRVI lehti

Pudasjärven Yrittäjien, Pu-
dasjärven kaupungin ja 
Pohdon yhteistyön tulokse-
na Pudasjärvellä alkoi maa-
nantaina 3.10 yrityksien lii-
ketoiminnan kehittämiseen 
tähtäävä Elinvoimaa yrittä-
jyydestä –koulutus. Osapuo-
let olivat solmineet kaksivuo-
tisen yhteistyösopimuksen, 
jossa tarkastellaan laajasti 
Pudasjärvellä toimivien yri-
tysten liiketoiminnan kehit-
tämistä. Tarkoituksena on 
hakea myös uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia sekä 
lisätä merkittävästi yritysten 
keskinäistä yhteistyötä. 

Mukana koulutuksessa 
on yrittäjiä ja kaupungin esi-
mieskoulutukseen osallistu-
via työntekijöitä, yhteensä 

Yrittämiseen rohkeaa 
otetta koulutuksella

22 henkilöä. Koulutuksessa 
on mahdollisuus suorittaa 
Yrittäjän ammattitutkinto, 
Yritysjohtamisen erikoisam-
mattitutkinto ja Johtamisen 
erikoisammattitutkinto.

Yrittäjäkoulutuksen ava-
uksen suorittanut kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila 
kertoi olevansa tyytyväinen 
kurssin alkamisesta. Hän 
teroitti, että yrittäjillä kan-
nattaa pitää mielessään ky-
synnän muutokset, jotka ny-
kyaikana voivat muuttua. 
Kaupungin työntekijöiden 
mahdollisuudesta osallistua 
esimiesvalmennukseen hän 
piti myös hyvänä sekä toivoi 
koulutukseen osallistuvien 
edistävän kaupungin elin-
voimaisuuden ylläpitämistä. 

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Heikki Parkkila 
lausui kiitoksensa kaupun-
gin kanssa tehdystä yhteis-
työstä, jota yhteistyötä hän 
oli valmis jatkamaan entis-
tä tiiviimpänä. Hän kehotti 
yrittäjiä olemaan valppaina 
mitä maailmalla tarvitaan. 

-Menestyvän yrittäjän yh-
tenä tuntomerkkinä on se, 
että hän aloitteellinen ja on 
toimissaan hieman edellä 
muita. 

Koulutuksen järjestäjän 
Pohdon rehtori Pasi Kin-
nusen mukaan koulutus on 
mittava projekti, jossa hae-
taan selkeää kilpailuetua 
mukana oleville yrityksille. 
Hän lausui opiskeluun osal-
listujat tervetulleeksi Oulun 

Pohtoon, jossa hän lupasi 
esitellä johtamislaboratorion 
simulaattorin. Siinä on mah-
dollisuus johtaa yritystä kah-
den päivän ajan ja osallistua 
kaikkiin yrityksen tehtäviin 
ja päätöksentekoon kolmen 
tilikauden ajalla. 

Kinnunen toivoi yrittä-
jyyskasvatuksen näkyvän 
kouluissa. Koulut tekevät 
entistä enemmän yhteistyötä 
myös yrittäjäjärjestön kans-
sa ja yrittäjät vierailevat kou-
luissa kertomassa omaa yrit-
täjätarinaa.

-Yleinen mielipide yrit-
täjyydestä on nykyään po-
sitiivinen. Suomalaisten 
mielessä yrittäjyys on yhtä 
korkealla kuin maanpuolus-
tus, jonka arvostus on perin-
teisesti ollut hyvin korkealla, 
totesi Kinnunen.

-Minulla on ollut pitkään 
vapaa-ajan asunto Syötteellä 
ja olen itsekin näin kiinnos-
tunut Pudasjärven alueen 
kehittämisestä. Siihen toivon 
kaikilta rohkeaa otetta. Hän 
sanoi havainneensa, että 
Syötteellä on löydetty yrittä-
jien välinen yhteishenki, jota 
piti hyvin tärkeänä. 

Keskustelussa yrittäjät 
toivoivat käytettävän toinen 
toistensa palveluja ensin ja 
vasta, jos niitä ei löydy omal-
ta paikkakunnalta, lähdettäi-
siin muuanne. 

Heimo Turunen
Yrittäjäkoulutuksessa on mukana niin yrittäjiä, kuin myös kaupungin henkilökuntaa esi-
miesvalmennuskoulutuksena. 

Pohton rehtori Pasi Kinnunen näytti piirtäen kuinka kat-
koviivan alle sijoittuva yrityksen tulos on laskettava. Yrit-
täjän oma palkka on oltava selvästi mukana laskelmas-
sa.

Yrittäjäkoulutukseen osallistuva Marko Rautio kertoi suo-
rittaneensa tänä vuonna yrittäjän ammattitutkinnon ja 
tämä kurssi on sille hyvää jatkoa. Kauppiasyrittäjä Kim 
Ulander kertoi osallistuneensa -90 luvulla Keskon järjes-
tämään kauppiaskoulutukseen. Tämänkertaiselta koulu-
tukselta hän kertoi hakevansa eväitä itsensä ja yrityksen-
kehittämiseen. 

Radiossa kerrottiin aiemmin Korpisella sattuneista ilkivallan te-
oista, joissa thaimaalaisten marjastajien autojen tankkeihin oli 
laitettu hiekkaa. Tästä on muodostunut kuva, että paikalliset 
asukkaat olisivat näin typerästi toimineet. 

Marjanpoimijoista saatu vuokratulo pitää koko kyläseuran 
toiminnan pystyssä ja takaa ajoittain myös muutamille henki-
löille työpaikan. Näiden vuokratulojen loppuminen voi tulevai-
suudessa olla todennäköistä, jos tällaiset teot jatkuvat. Autojen 
rikkomisesta on koitunut huomattavia kuluja suomalaiselle yrit-
täjälle. Jos kyseessä on ulkomaalaisviha, niin tämä viha on nyt tul-
lut maksamaan vain suomalaisille yrityksille ja yhteisöille. 

Kyläseuran johtokunnan kokouksessa puitiin asiaa ja esitet-
tiin puheenvuoroissa myös sellaisia oletuksia, että nämä hiekkaa 
tankkiin pistäneet voisivat olla paikkakunnalla samoihin aikoi-
hin liikuskelleita venäläisiä, virolaisia tai muita marjastajia. Tuntui-
si todella oudolta, jos näiden tapausten takaa paljastuisi joku pai-
kallinen. Hän tai he olisivat tuolloin toimineet koko kyläkulmaa 
kohtaan niin piittaamattomasti, että meidän vuosia tekemämme 
työ oli taas hyvin lähellä valua hetkessä hukkaan.  Kari Jansan 
mukaan marjastajat tulevat taas kesällä mikäli alueelta vain sat-
tuu löytymään marjoja. Hän kertoi omilta osiltaan kuinka tärke-
ää on saada marjat metsistä ja suuresta joukosta suomalaisia, joi-
den toimeentulosta on kyse pelkästään jo hänen yrityksessään. 

Ilkivaltaa yhteisiä  
nuotiopaikkoja kohtaan
Poikavaarassa sijaitseva taukotulipaikka Viettelys sai taas kokea 
tänä kesänä väkivaltaa. Aiemmin korjatut rakenteet oli taas sär-
jetty ja ympäristöä sotkettu. Edellisenä vuonna paikalta oli kaa-
dettu useita puita ja samojen henkilöiden oletetaan olleen ”met-
sätöissä” myös Kirkashetteen laavulla Malisensuolla. 

Jaurakkajärven venerannasta oli kaadettu ulkovessa. Ilmoi-
tustauluja on sotkettu ja ilmoituksia on revitty. Nuotiopaikko-
jen valvontaa on päätetty lisätä ja mietittiinpä kokouksessa jopa 
näiden vandaalien kiinnijäämiseen johtavasta vihjeestä maksetta-
vaa palkkiota. Muutamien tuohtuneiden ihmisten suista on kuul-
tu kommentteja korpilain ottamisesta käyttöön, jossa tekijöitä 
rangaistaan heti verekseltään heidän jäätyään tuhotoistä kiinni. 
Tähän en kuitenkaan kannusta ketään, vaan toimitaan tässäkin 
asiassa Suomen lakipykälien mukaan. 

Jani Lehtola puheenjohtaja
Korpisen kyläseura ry

Ajattelematonta 
käyttäytymistä

Lukijan kynästä

Poikavaaran taukotulipaikka näytti tältä ennen tuhojen 
korjausta.

se tuntuu kantavan hyvin. 
Naisäänellä olisi varmaan 
tässä puuhassa enemmänkin 
käyttöä, huomaan - porukan 
ainoa nainen kun olen.

Kahden jahtipäivän ai-
kana saan varsinaisen teho-
kurssin hirvenmetsästykses-
tä. Harpon kumisaappaillani 
yli hyllyvien soiden, runsas-
vetisten ojien, läpi rantapu-
sikoiden ja oksikkoisten hak-
kuualueiden. Jokaisen ajon 
jälkeen palaamme porukal-
la majalle pitämään taukoa 
ja keräämään voimia uutta 

yritystä varten. Eväitä syö-
dessä huumori lentää ja jut-
tua piisaa.

Huomaan, että hirvijah-
ti on varsinainen metsäs-
tyksen joukkuelaji. Porukan 
päällikkö näyttää kartan ää-
ressä passimiehille paikat ja 
ajomiehille linjan. Ohjeistus 
käy rauhallisesti ja vähäelei-
sesti. Kaikki perustuu luot-
tamukseen. Jokainen tietää 
hommansa. Minäkin pääsen 
vähitellen juonesta kiinni. 
Uutena tulijana saan reilun 
vastaanoton ja perusteelli-

sen perehdytyksen. Jos tul-
lessa vähän pelkäsin, en pel-
kää enää.

Muutama ajo vetää vesi-
perän, mutta osa tuottaa tu-
losta. Kolme aikuista hirveä 
ja yksi vasa ei ole hullumpi 
saalis kahdelle jahtipäivälle. 

Kaatuneen, komean luon-
tokappaleen ääressä voi jou-
tua moraaliristiriitaan. Mie-
tin, millä oikeudella me 
ihmiset metsästämme.

Yksi hirvimiehistä sanoo 
hiljaa sanat, joita pohdin vie-
lä illallakin: ”Kiitos Mielikil-

le, että meitä taas muistit.” 
Näin tekivät esi-isämmekin: 
Pyytivät saalista ja kiittivät 
siitä. Sama meidän kannat-
taisi muistaa edelleen: Ottaa 
kiitollisuudella ja kunnioi-
tuksella vastaan, mitä luon-
to antaa. Nöyrä asenne antaa 
oikeutuksen luonnon anti-
mien hyödyntämiseen.

Kun kerran leikkiin olen 
ryhtynyt, on kestettävä kat-
soa kaikkea asiaankuulu-
vaa: suolistusta, nylkemistä 
ja ruhon nostamista roikku-
maan. Kokeneilta metsästä-

jiltä kaikki käy varmoin ot-
tein. Heikkoa näky voisi 
hirvittää.

Kovin kauashan me ur-
baanit nykyihmiset olemme 
kulkeneet ruuan alkulähteil-
tä. Kaupan lihahyllyn äärel-
lä kaikki tuntuu niin siistiltä 
ja steriililtä. Kun lasken jau-
helihapaketin ostoskärryyni, 
tuskin mietin, mitä vaiheita 
liha on käynyt lävitse ennen 
päätymistään pakettiin. Hir-
venliha on ainakin aitoa luo-
mu-tuotetta.

Viikonlopun jahtikoke-

muksen jälkeen jalat paina-
vat, mutta ääni on auki ja 
mieli kevyt. 

Saattaapa olla, että astun 
ajomiehen saappaisiin vielä 
uudelleenkin.

Outi Ervasti os. Männikkö 
Oulu
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Keskiviikkona 5.10. kokoon-
tui Syötteelle Taivalkosken 
ja Pudasjärven yrittäjäyhdis-
tysten hallitukset sekä kunti-
en luottamusmies- ja virka-
miesjohto keskustelemaan ja 
suunnittelemaan yhteistyön 
edelleen kehittämistä. Pai-
kalla oli myös yrittäjiä Syöt-
teeltä. Yrittäjiä oli paikalla 
lähes 20 ja kuntien luotta-
mushenkilöitä ja virkamie-
hiä alun kolmatta kymmen-
tä.

Pudasjärven kaupungin-
valtuuston puheenjohta-
ja Eero Oinas-Panuma avasi 
tilaisuuden erittäin vahval-
la puheella alueittemme ja 
mahdollisuuksiemme sa-
mankaltaisuuksilla. 

-Taivalkoskea ja Pudas-
järveä ollaan liittämässä mil-
loin mihinkin päin. Entäpä 
jos yhdistäisimme voimam-
me ja liittyisimmekin toi-
siimme eikä sen kauemmak-
si, hän vetosi. 

Taivalkosken kunnanjoh-
taja Jukka Mikkonen kertoi 
Syötteen olevan osa luonte-
vaa työssäkäyntialuetta tai-
valkoskelaisille samoin kuin 
Taivalvaara on samaa mat-
kailualuetta Syötteelle tule-
ville matkailijoille. 

-Rajoihin ei tarvitse taker-
tua eikä kaikkea tarvitse joka 
paikassa tehdä itse. Katso-
taan vain miten asiat parhai-

Samaa maata, samaa vettä ja samoja ihmisiä
Pudasjärven ja Taivalkosken yrittäjien ja kuntien johto koolla:

ten saadaan hoidettua rajoi-
hin takertumatta. Yhteistyö 
on poikaa. 

Jukka ehdotti että ryhdy-
tään organisoimaan erilais-
ten palveluiden järjestämistä 
ja tarjontaa palveluntarjoaji-
en kesken. Kokoonkutsujak-
si valittiin taivalkoskelainen, 
Syötteellä toimiva matkai-
luyrittäjä Juha Kuukasjärvi. 
Asia sai yksimielisen kanna-
tuksen.

Laajakaistayhteydet as-
karruttivat Mikkosta suu-
resti. 

-Hyvät nettiyhteydet ovat 
verrattavissa sähkö- ja kun-
nallistekniikan yhteyksiin 
niiden merkittävyydessä. 
Valtion/EU:n tukea on saa-
tavissa yhteyksien rakenta-
miseen, mutta operaattorei-
ta ei meidän harvassa olevat 
asukkaat kiinnosta. 

-On ryhdyttävä toimenpi-
teisiin itse. Hei, perustetaan 
yhteinen tietoverkko-osuus-
kunta Pudasjärvi-Taivalkos-
ki-alueelle! Pudasjärvellähän 
pitäjäkohtaista osuuskun-
taa jo suunnitellaan, ehdotti 
Mikkonen. 

Rahoitusta liikunta- ja 
harrastusrakentami-
seen Syötteelle
Pudasjärven kaupungin ke-
hittämisjohtaja Mikko Käl-

käjä esitteli Syötteen Mas-
terPlanin. Suunnitelman 
mukaan vuonna 2023 Syöt-
teellä käy noin miljoona kä-
vijää vuodessa, joista talvi-
aikaan 600 000 ja kesäaikana 
400 000. 

Tähän pohjautuu kesä-
aikaisten aktiviteettien voi-
makas lisääminen kuten 
Syötteen golfkenttä. Keskus-
alueen rakentamisen pitäi-
si käynnistyä ensi kesänä ja 
rahoitusta on tiedossa myös 
alueen liikunta- ja harrastus-
mahdollisuuksien paranta-
miseen.

Haasteitakin on mm. 
Maakuntaliiton linjaukset 
panostuksien keskittämi-
sestä Ruka, Syötteen ja Ka-
lajoen alueille. Jako tapah-
tuu nykyisten kävijämäärien 
suhteessa, mikä on hankalaa 
meille ja Taivalkoskelle.

Valtatie-20 kehittämis-
vyöhykkeen toteuttamiseen 
on saatava kaikki tievarren 
kunnat. Samoin on huomioi-
tava Kajaani-Rovaniemi-tei-
den suunnat.

Kauppapaikkojen kaa-
voitusperiaatteet on tehty 
puutteellisin perustein.  Pe-
rusteissa on huomioitu vain 
paikallinen väestö eikä ohi-
kulkijoita ja matkailijoita. 
Pudasjärvellä kulkijat muo-
dostavat helposti merkittä-
vän osan kaupan asiakkais-

ta, varsinkin sesonkiaikoina. 
Nykyisellä laskentaperiaat-
teella meillä on jo tarpeek-
si liikeneliöitä ja tämähän ei 
pidä paikkaansa.

Julkishallinnolla on ly-
hytnäköinen ja puutteellinen 
katsantokanta kuntasuun-
nitteluun. Koko suunnit-
telu perustuu palveluiden 
järjestämiseen. Kuntasuun-
nittelussa on painopiste olta-
va elinvoiman lisäämisessä 
ja vasta sen jälkeen palve-
luiden kehittämisessä. Ilman 
elinvoimaa ei palvelujakaan 
pitkään tarvita.

Kälkäjä kertoi, että Pu-
dasjärven kuntasuunnitelma 
etenee. 

-Kohta kaikki kuntalaiset 
ja toimijatahot ovat saaneet 
esittää mielipiteensä ja kan-
nanottonsa joulukuussa val-
tuustoon menevään kunta-
suunnitelmaan.  Tavoitteena 
on saada väestö ja verotulot 
kasvuun. On löydettävä ne 
myötävirrat, joiden muka-
na soutaessa hyvinvointi pa-
ranee ja kaupunkimme ke-
hittyy. Siinäpä on tavoitetta 
tuleville vuosille, joihin täh-
dätään.

Matkailu merkittävin 
kasvusektori
Keskustelun yhteydessä tuli 
esille monia mielenkiintoisia 
kannanottoja ja toteamuk-
sia. Matkailu on merkittävin 
kasvusektori alueellamme. 
Palveluita, palveluntuottajia 
ja tarjontaa on lisättävä ja pa-
rannettava voimakkaasti. 

Taivalkosken yrittäjien koollekutsumaan kuntien yhteiseen neuvotteluun tuli yrittäjiä 
ja kuntien edustajia 35 henkeä.  Edessä tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Taival-
kosken kunnanvaltuuston pj Vesa Turpeinen ja puheenvuoron käyttänyt kunnanjohta-
ja Jukka Mikkonen. Toisessa rivissä takana Pudasjärven yrittäjien hallituksen jäseniä ja 
takana Syötteen alueen toimijoita ja yrittäjiä. 

Opetusyhteistyötä on li-
sättävä ja mm. matkailu-
alan koulutusta on kehi-
tettävä.  OSEKK on hyvä 
koulutuskumppani meidän-
kin tarpeisiimme. Lisäykset 
koulutuksiin ja kursseihin 
lisäisivät myös koulutettu-
jen ihmisten jäämistä paik-
kakunnalle töihin. Yrittäjät 
ovat oppineet kuinka tärkei-
tä osaavat ja ammattitaitoi-
set ihmiset ovat. Muualta tu-
lijan kannalta olemme yhtä 
matkailualuetta, joten yhdis-
tetään Syötteen ja Taivalkos-
ken Masterplanit. On myös 
selvitettävä mitä tulijat halu-
avat, jotta kysyntä ja tarjonta 
kohtaavat. 

Jäähalli tarvitaan alueel-
le. Tehdäänkö se Syötteel-
le? Silloin olisi kohtuumatka 
molemmista pitäjistä. Laa-
jakaistayhteydet on saatava 
heti kuntoon. 

Hei yrittäjät! Ottakaa reip-
paasti harjoittelijoita työssä 
oppijoita yrityksiinne! Yrit-
täjäjärjestö voisi tiedottaa 
näistä asioista. Kuntien yh-
distäminen ei ole ajankoh-
taista. Taivalkoski aikoo pi-
tää talouden kunnossa ja 
pysyä itsenäisenä kuntana. 
Yhteistyötä tulee lisätä voi-
makkaasti ja kaikkiin mah-
dollisiin toimiin.

Yhteinen tietoverkko-
osuuskunta 
Kommenttipuheenvuorossa 
Jari Jussila selvitti laajakais-
tahankkeen vaiheet ja toi-
menpiteet käytännössä. 

-Usein sanotaan että 
ikäihmiset eivät osaa käyttää 
tietotekniikkaa. Kyllä osaa-
vat kun opastetaan ja katso-
taan ympärillemme tässäkin 
salissa. Me täällä osaamme! 
Kuitenkin muutaman vuo-
den kuluttua me olemme 
se ikääntynyt kohderyhmä, 
joka on haluaa edelleen pal-
veluja koteihinsa nopeasta 
verkosta.  Osaaminen ei ole 
ongelma.

Ratkaiseva asia osuus-
kuntavetoisessa hankkees-
sa on kuntien takaus. Taka-
usta tarvitaan rahoituksen 
saamiseksi ja tuleehan ra-
kennettava kuituverkko suo-
raan kuntalaisille, eikä min-
kään pörssiyhtiön pönkäksi. 
Yhteinen tietoverkko-osuus-
kunta Pudasjärven ja Taival-
kosken kanssa on houkutte-
leva vaihtoehto. 

Toisessa kommenttipu-
heenvuorossa Taivalkos-
ken yrittäjien puheenjohta-
ja ja myös tämän kokouksen 
koollekutsuja Pekka Väärä-
niemi kertoi yritysten väli-
sen yhteistyön sujuvan kit-
katta ja joustavasti kaikkiin 
suuntiin. 

-Yhteistyön ratkaisee pel-
kästään tarve ja hyöty.

Tilaisuus oli erittäin mie-
lenkiintoinen ja koettiin tar-
peelliseksi. Lastuja lenteli 
moneen suuntaan ja vuoles-
kelun tuloksena laajakaista-
hanke edennee konkreetti-
simmin.

Jari Jussila 
Heimo Turunen

Etualalla Pudasjärven edustajia kuuntelemassa mielenkiinnolla tilaisuuden avanneen 
valtuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuman puhetta. Taivalkoskelta oli myös hyvä 
edustus niin kunnan kuin yrittäjien puolelta.

Pudasjärven Osuuspankki 
kehottaa alueensa yrityksiä 
ottamaan loppukirin SEPA-
valmiuden varmistamisek-
si. Yhtenäisen euromaksu-
alueen SEPAn (Single Euro 
Payments Area) siirtymän 
takaraja on 31. lokakuuta. 
Tämän jälkeen pankit eivät 
enää ota vastaan maksuja 

Sepa-siirtymäaikaa enää vajaa kuukausi – yrityksillä viimeinen hetki toimia
suomalaisilla tilinumeroilla 
ja maksuaineistoilla.

-SEPA on suurem-
pi muutos kuin euroon 
siirtyminen, mutta sil-
ti huolestuttavan moni on 
jättänyt järjestelmiensä päivityk- 
sen viime tippaan, Pudas- 
järven Osuuspankin toimi-
tusjohtaja Teuvo Perätalo 

kertoo.
-SEPA-muutokset on teh-

tävä, vaikka yritys toimisi 
vain Suomen alueella, sillä 
myös kotimaassa maksetta-
vista maksuista tulee SEPA-
maksuja. Esimerkiksi palkat 
eivät välity, mikäli ne ovat 
vanhassa muodossa. SEPA 
koskee siis kaikkia yrityksiä.

Jotta yrityksen maksulii-
ke ei pysähdy marraskuun 
alussa, yritysten pankkiyhte-
ysohjelmista on oltava käy-
tössä SEPA-kelpoiset versiot, 
ja tilinumerot on saatetta-
va SEPAn vaatimaan IBAN-
muotoon. Myös laskulo-
makkeisiin on muutettava 
IBAN-muotoinen tilinumero 

ja pankin BIC-koodi. 
Korttimaksuja vastaan-

ottavien yritysten on päi-
vitettävä maksupäätteet 
voidakseen ottaa vastaan si-
rukorteilla tehtäviä maksuja. 

- Jos yritys ei ole varma 
mitä tehdä, kehotamme sitä 
pikaisesti ottamaan yhteyttä 
omaan pankkiinsa tai talous-

hallintojärjestelmän toimit-
tajaansa. Lisätietoja löytyy 
myös OP-Pohjola-ryhmän 
ja Finanssialan Keskuslii-
ton internetsivuilta, Teuvo 
Perätalo neuvoo. 

(ht)
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Lukijan kynästä

Pudasjärven kiinnostavat ja ennakkoluulottomat kasvot tulevat 
konkreettisesti näkyviin kuvataiteilija Kimmo Takaraution, Nie-
mitalon Juustolan kauppiaan Aki Niemitalon ja kyläläisten pat-
saspuiston pystyttämishankkeessa valtatie 20:n varressa.

 Takaraution Mammuttipatsas on herättänyt jo aikaisem-
min ihastusta monilla maamme paikkakunnilla vieraillessaan, nyt 
Kassu Halosta muistuttava jättiläinen kääntää katseet ja kulku-
neuvonkin Juustolan pihaan. Tällainen yhteen hiillokseen puhal-
taminen ja kylällä reservissä olevien voimavarojen reipas käyt-
töönotto on omiaan lisäämään paikkakunnan kulttuurisen ja 
osallistumisen elinvoimaa, lisäten yrittäjyyteenkin uuden moti-
voivan sävelen. 

Patsasta tutkimaan pysähtyvä kulkija saa henkisen virkistäy-
tymisen lisäksi mahdollisuuden ravita itseään Juustolassa tarjot-
tavilla kahvi- ja ruokailupalveluilla, kauppaostosten tekemisellä ja 
asiantuntevalla kahvilan työntekijöiltä saatavalla tiedolla muista-
kin pudasjärvisistä ”mammuttikohteista” ja asioista. 

Juustolassa toimii palvelutehtävissä useita nuoria harjoitte-
lijatyöntekijöinä ja oppisopimuksella kouluttautuvia, jotka saa-
vat yrittäjältä kannustavan ja pätevän opin ja kokemuksen alalta 
käyttöönsä. Tällaisella monialaisella ja -ilmeisellä yhteistoimin-
nalla haihdutetaan toimettomuutta ja kasvatetaan intoa ja luot-
tamusta omaan itseen ja paikkakuntaan.

Sointu Veivo

Yhteisvoimin 
näkyväksi

Uusi elinvoimainen kunta 
Iijoen keskijuoksulle

Esitän Pudasjärven ja Tai-
valkosken asukkaille poh-
dittavaksi, miten pystyisim-
me lukuisien yhteisten 
vahvuuksien avulla parhai-
ten vahvistamaan alueemme 
elinvoimaa ja turvaamaan 
peruspalvelut kuntalaisil-
lemme. Voidaanko elinvoi-
maa vahvistaa nykyisellä 
kuntarakenteella vai olisiko 
tarpeellista harkita uutta ra-
kennetta alueellemme.

Itse näen monia paina-
via näkökantoja sen puoles-
ta, että Iijoen keskijuoksulle 
muodostettaisiin uusi kun-
ta, johon kuuluisivat Pudas-
järvi ja Taivalkoski. Etenkin 
tulevaisuuden matkailutar-
jontaan sillä olisi paljon an-
nettavaa. 

Molempien kuntien 
matkailullinen veturi on 
Syötteen tunturialue. Ve-
tovoimainen Syötteen kan-
sallispuisto sijaitsee näiden 
kuntien alueella. Kokonai-
suuteen kuuluu nykyisin 
kansallispuiston ja luon-
tokeskuksen lisäksi Iso-

Syötteen ja Pikku-Syötteen 
ympärille kehittyneet moni-
puoliset palvelukeskittymät. 
Syötteen toimijoiden kans-
sa tehdyn tavoitteen mu-
kaan alueella käy miljoona 
asiakasta vuoteen 2023 men-
nessä. Näkisin hyvin perus-
teltuna, että Taivalvaaran 
matkailupalvelut otettai-
siin osaksi Syötteen matkai-
lukokonaisuutta. Tunnettu-
na mäkihypyn harjoittelu- ja 
kilpailupaikkana Taivalvaa-
ra vahvistaisi Syötteen mat-
kailutarjontaa.

Taivalkoski ja Pudasjär-
vi muodostavat yhdessä 
luontonsa puolesta Suomen 
edustavimman ja monipuo-
lisimman toiminta-alueen. 
Laajaan alueeseen sisältyy 
lännessä alavaa ja edustavaa 
luonnontilaista suoluontoa, 
idässä kumpuilevaa vaara-
maisemaa ja pohjoisosassa 
laaja Suomen eteläisin Iso-
Syötteen tunturialue.

Aluetta yhdistää myös 
yhteinen Iijoki ja siihen las-
kevat yli 20 jokea, sekä vesis-

töalueeseen kuuluvat lukui-
sat järvet. Edustava Iijoen 
vesistöalue tarjoaa rajatto-
mat veteen liittyvien matkai-
lupalveluiden tarjontamah-
dollisuudet.

Matkailun kannalta uusi 
kunta, olipa sen nimi vaik-
kapa Syöte, Iijoki, Selkonen 
tms., olisi alueella erittäin 
vahva toimija. Pudasjärven 
kautta sillä olisi valmiina hy-
vät yhteistyösuhteet naapu-
riinsa, uuteen Ouluun, jon-
ka kanssa on valmiina useita 
matkailuun liittyviä hank-
keita, joista Meri-City-Tun-
turi on tunnetuin. Pudasjär-
vi on Oulun Matkailu Oy:n 
osakas. Idässä uusi kun-
ta rajoittuisi Suomen tunne-
tuimpaan matkailupitäjään 
Kuusamoon. Pudasjärvi, 
Taivalkoski ja Kuusamo ovat 
yhdessä mukana Lappi-
brändin kautta tapahtuvas-
sa Suomen kansainvälisessä 
matkailumarkkinoinnissa. 
Uuden kuntarakenteen myö-
tä Ruotsin ja Venäjän välillä 
olisi Suomen vyötärön koh-
dalla kolme vahvaa itsenäis-
tä, mutta tiivistä yhteistyötä 
keskenään tekevää matkai-
lukuntaa. Se avaisi monia 
yhteisiä ympärivuotiseen 
matkailuun liittyviä mah-
dollisuuksia.

Yhteisiltä metsävaroil-
taan uusi kunta olisi Suomen 
rikkain. Taivalkosken ja Pu-
dasjärven alueella on erittäin 
vahvaa mekaaniseen puun-
jalostukseen liittyvää osaa-
mista. Taivalkoskella on ny-
kyaikainen Ulea Oy:n saha, 
Pudasjärvellä maan johta-
va hirsitalovalmistaja Kon-
tiotuote Oy ja palkittu ikku-
na- ja ovitehdas Profin Oy. 
Yhteiseen metsäosaamiseen 
tuo oman lisänsä myös hy-
västä opetuksestaan tunnet-
tu Taivalkosken metsäop-
pilaitos. Uudessa kunnassa 

olisi valmiina erittäin vahva 
metsäosaamisen ydin, jonka 
pohjalta olisi hyvä kehittää 
mittaviin puuvaroihin liitty-
vää elinkeinotoimintaa.

Uuden Iijoen keskijuok-
sulle perustettavan kun-
nan alueella olisivat Suo-
men laajimmat pohjavesi- ja 
turvevarat. Varmasti alueel-
ta löytyy tulevaisuudessa 
Mustavaaran vanadiiniesiin-
tymän lisäksi myös muita 
kaivannaisteollisuuden raa-
ka-aineita.

Perinteen ja kulttuu-
rin osalta pudasjärveläiset 
ja taivalkoskelaiset ovat lei-
mallisesti samasta puusta 
veistettyä selkosen kansaa. 
Kulttuurin saralla Taivalkos-
ken keskeinen vetovoimate-
kijä on Päätaloinstituutti ja 
kirjailija Kalle Päätalon elä-
mäntyön vaaliminen. Pu-
dasjärvellä vasta perustettu 
taiteilija Paavo Tolosen tai-
desäätiö ja Pohjantähteen 
hankitut pysyvät näyttelyti-
lat vahvistavat osaltaan tä-
män alueen kulttuuriperin-
töön liittyvää työtä. Varmasti 
näille kulttuuritoimijoille on 
löydettävissä molempia hyö-
dyntäviä yhteistyömuotoja.

Taivalkoskesta ja Pudas-
järvestä muodostuisi yhdes-
sä 13900 asukkaan ja 8500 
neliökilometrin laajuinen 
luonnonvaroiltaan rikas, 
kulttuuriltaan omaleimai-
nen ja vahva kunta. Se pys-
tyisi tuottamaan palvelut nii-
tä tarvitseville asukkailleen, 
asuivatpa he millä laitaa laa-
jaa kuntaa tahansa. Tällai-
sen kunnan olemassaoloa ei 
varmuudella asetettaisi ky-
seenalaiseksi ja pystyisim-
me näiltä osin rakentamaan 
tulevaisuuttamme omien 
kykyjemme mukaan tiivis-
tä yhteistyötä tehden kaik-
kien naapureiden kanssa. 
Jos kunta valitsisi itselleen 
kaupunkinimikkeen, olisi 
se pinta-alaltaan Suomen ja 
Euroopan suurin kaupun-
ki, jolla voisi olla oma merki-
tyksensä alueen kansainväli-
sessä markkinoinnissa.

Eero Oinas-Panuma

Eero Oinas-Panuma

Kokkokylä Metsästysseu-
rassa metsästetään Oulun- 
ja Lapinläänin rajojen tuntu-
massa. 

-Hirviä on näkynyt ihan 
mukavasti. Olemme saaneet 
kaksi aikuista ja kaksi vasaa, 
yksi aikuinen juoksee vie-
lä. Sitten lupakiintiö on saa-
vutettu, totesi metsästyksen-
johtaja Arto Hinkula

Viikonloppuisin porukan 
kokoontuessa tehdään ajo-
metsästys, muulloin voi käy-
dä esimerkiksi koirien kans-
sa metsällä. Seuraan kuuluu 
14 miestä ja kaksi naista, jot-
ka eivät ole vielä tänä syk-
synä päässeet ampumaetäi-
syydelle, mutta vielähän on 
juoksemassa hirvi. (s-lt)

Metsästystä Oulun- ja 
Lapinläänin rajamailla

Kokkokylän metsästysporukka 
kokoontuneena ”käskynjaolle”.

Elettiin kuusikymmentäluvun alkuvuosia. Pudasjärven opetta-
jayhdistyksen piirissä oli herännyt ajatus hankkia oma kokous- ja 
lomanviettopaikka. Yhdistys piti kokousta Kurenalan koulun luo-
kassa eräänä syksyisenä sunnuntaina. Jälleen otettiin esille maja-
hanke. Mutta minne?

Homman miehenä Veikko Huttu-Hiltunen oli jo pohjustanut 
asiaa: ”Iso-Syötteen juurella on hyvä paikka lähteineen ja Met-
sähallitus on suostuvainen vuokraamaan siitä majapaikan opet-
tajayhdistykselle”. 

Mutta, kun siinä ei ole edes järveä eikä jokea vieressä? Mutta 
onhan siinä lähde ja hyvät hiihto- ja retkeilymaastot, jossa kar-
hutkin viihtyvät ja onhan Iso-Syöte kiinnostava kohde (niin kuin 
myöhemmin ovat sen monet muutkin havainneet). 

Veikko pani lomakkeen kiertämään; kuka lähtee talkoisiin 
hakkaamaan majan puita. Rakennuspuut sai kaataa vuokratulta 
tontilta. Me Karvasen Tapanin kanssa olimme valmiit ”sotaan”. 

Kutsu Syötteelle tuli joululoman aikana. Tapani oli ostanut 
auton metsänhoitaja Olavi Mäkelältä, joka edusti Metsähallitus-
ta tässä hankkeessa. Niin me Veikko, Tapani ja minä työnnyimme 
Syötettä kohden sukset auton katolla. 

Hulhavanahon isäntä oli käynyt kaatamassa tontilla olevat jä-
reät puut. Meidän tehtävämme oli kasata ne rakennuspaikalle. 
Auto piti jättää Syötteen koulun pihaan. Siitä sitten hiihtämään 
majantekopaikalle. Matkaa taitaa tulla moniaita kilometrejä, eikä 
hankikaan oikein kantanut. 

Isäntä odottelikin meitä hevosineen ja sitten töihin. Minulla 
tuntui jo, että jalat eivät kumisaappaissa taida oikein tareta. Piti 
tehdä suuri nuotio, sulatella jalkoja ja laittaa saappaisiin eväspa-
pereita. Työ oli kovaa paksussa lumessa ja talvinen päivä lyhyt. 
Mutta saatiinhan hirret kasaan. Sitten vain hiihtämään takaisin 
koululle. Pimeäkin yllätti ja matka tuntui nyt paljon pitemmältä 
kuin aamulla tullessamme. 

Välillä piti puhaltaa. Ehdotinkin Tapanille, että lupaatko, jos 
yleensä selviämme hengissä Kurenalle, niin ei ikinä enää tulla 
Syötteelle. Lyötiin kättä päälle. Veikkoa emme puhutelleet väsy-
misestä. Hänhän poromiehenä oli karaistunut erämaataipaleilla. 
Kyllä Veikkokin tosin myöhemmin tunnusti olleensa väsyksissä. 

Siihen se Opettajayhdistyksen maja sitten tuli. Hulhavanahon 
isäntä sen timprasi ja talkoilla se sisustettiin. Nykyisin aktiivi-
sessa käytössä olevan majan loppuhistoria onkin sitten kaikki-
en tiedossa.

Raahessa 10.10.2011
Rainer Försti

Iso-Syötteelle 
rakennettiin maja
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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

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, 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

Palveluhakemisto

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

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

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

TAKSEJALUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

VUOKRAKONEITA

puh. 0400 515 737, 
0400 120 891

Ostetaan ja 
myydään marjaa

K-supermarketin 
parkkialueella

Pudasjärven Saparo

MARJOJA

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

LUONTAISTUOTTEITA

LAHJATAVAROITA

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

KAUNEUDENHOITOA
FYSIOTERAPIAA

Mika Luokkanen
Autohitsi

Kauppatie 16, 93100 Pudasjärvi

0400 998 361
• Auto-/muut hitsaustyöt
• Alustajarruremontit

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.netPudasjärven  

Luontaistuote
Puistotie 2

040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45, la 10-14

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

Pihojen syystyöt

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!

huolto ja korjaus-/fiksaustyöt
Myös maatalouden aputyöt 

takuulla, edullisesti

Autojen, 
raskaankaluston sekä 

traktoreiden ja työkoneiden

Puh. 040 910 0622

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Autokorjaamo

p. 040 536 6750
Jouni Vikström

Myllyvaarantie 542
Iinattijärvi

TH-MOTOR

Taipaleenharjulla on päästy hirvijahdin makuun

Ajoporukka tyytyväisenä hyvin sujuneen jahdin jälkeen. 
Kuvassa oikealla Armin Wagner.

Gerpsi näyttää Armin Wagnerin kuljetun reitin. Kuvan hirviajo on kaksivaiheinen. Ajosta saatiin 5 hirveä. 

Kaksi viikkoa sitten Pudas-
järvi –lehden palstoilla Tai-
paleenharjun hirviporukka 
etsi kuumeisesti kartalta hir-

le oli mieleenpainuvaa kun 
sunnuntaipäivän viimeises-
sä ajossa saaliiksi saatiin 4 
vasaa sekä yksi komea sarvi-
pää. Saksanmaalla saadaan-
kin valokuvista todeta jah-
din onnistuneen hyvästi.

Esko Viitala

vien piilopaikkoja. Työ on 
tuottanut tulosta. Vasajah-
ti alkaa olla jo loppusuoral-
la, sillä vasoista on kaadettu 

90 prosenttia. Aikaisten hir-
vien kaadot ovat vasta al-
kuvaiheessa. Kahtena en-
simmäisenä viikonloppuna 
jahdissa oli apuna Saksas-
ta saakka atimoimaan tullut  
Armin Wagner. Hän täyden-
si innokkaasti ajoporukan 
harvoja rivejä ja pääsi myös 
hirvenvetoon. Hirviporukal-

Nesteen alikulku silta
Toimitukseen otettiin yh-
teyttä ja pyydettiin kysele-
mään Nesteen läheisyydessä 
olevan alikulku sillan eteen 
kertyneen hiekan poistami-
sesta.  Asiasta oli jo aiemmin 
otettu yhteyttä kaupungin 
työntekijään ja hiekka/kivi-

seos oli luvattu siivota pois. 
Asfaltin päällä oleva hiekka 
on vaarallisen liukas alamä-
essä, jos ajattelee pyöräilijöi-
tä ja rullaluistelijoita. Olisiko 
mahdollista että hiekat käy-
täisiin siistimässä pois?
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OSTETAAN

TARJOTAAN VUOKRALLE

Kauppaan noin 150 m, 
järven rantaan 300 m. 

Vuokra alk.293 €
(sis.lämpö). 

Sopii seniori-ikäisille. 
Bussiyhteys Oulusta. 

Puhoskylässä 
rivitaloyksiö, siisti. 

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 

Tummanruskea puusänky sä-
lepohjalla. lev. 120 cm, myös 
patjat. Sänky ja patjat lähes 
uudet. Hinta 100 €. P. 044 582 
2015.

Teollisuustontti 2400 m2 Suoja-
linnan teollisuusalueella. Puh. 
0400 589 153.

CD-soitin Panasonic 300 w kai-
uttimet. Hinta 100 €. Puh. 040 
583 8193.

Paalattua kuivaa heinää. Puh. 
041 704 9764. 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puheli-
mitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista). 

Eläinten viikkoa vietettiin 
4.-10.10. ja Lahja Nurmela 
lähetti toimitukseen Nieh-
ka-koirastaan ystävineen 
kuvia. Eläinten viikolla il-
mestyvä lehti oli ehditty 
painaa jo ennen kuin kuvat 
tulivat, mutta kyllä ne yhtä 
viehkeitä on tälläkin viikol-
la. Siitä onkin pitkä aika, 
kun Niehka on seikkaillut 
Pudasjärvi-lehden sivuilla. 
(toim. huom.)

”Näin eläintenviikon 

Miten mukavaa,
ajatteli koira uneliaana kopassaan,
kuulla ihmisten tasaista puhetta,

tietysti joskus jokunen riitasointukin siellä
ja laulunliekutusta,

jota koira ei niin ymmärtänyt
mutta rakasti noita kaikkia

tuttuja ääniä, sanoja.
Vaikka jotkut sanat

niinkuin ”kauppaan”
tarkoitti, ettei koira päässyt mukaan.
”Tulen kohta”  tarkoitti myös sitä.

Mutta kaikki ne hurmaavat
riemua rinnassa nostavat,
koiralle kuuluvat sanat:
”pääsee”, ”mennään”,

ja monta muuta yhteistä sanaa ihmisten kanssa,
ne luovat yhteenkuuluvaisuutta,

elämän turvaa.

Anselmin luona lepohetki leikkimisen välissä.

Emman kanssa retkellä  
omalla saarella Keihäs-
lammella.

Jouluaattona 2010 Ylä-
kartanossa  Ellalle tassu-
terapiaa antamassa

Leevin kanssa juoksemassa.

Leikin temmellystä Keron 
kanssa.

Niehka ja rentukat.

Zorron kanssa uimassa.

Niehkan kuulumiset
kunniaksi Niehka haluaa 
näyttää mitä kaikkea sitä 
voi omien ystävien: Zorro 
collie, Anselmi borzoi, Kero 
porokoira, Emma spanieli 
ja Leevi malamuutin kans-
sa puuhastella. Välillä voi 
käydä tassuterapiaa anta-
massa vanhusten hoitoko-
deissa. Ja lenkillä käydessä 
voi ihailla vaikkapa kukka-
sia joenrannalla.”

Lahja Nurmela

Saatteeksi Eila Mäen runo:

12 tuumainen autonvanne 4 
x 108 jaolla tai 13 tuumainen 
samalla jaolla.Kaikenkuntoiset 
huomioidaan. P. 040 524 2541. 

Heimo Embuska lauloi ja todisti
Suomalaisten tuntojen tul-
kin, laulaja Heimo Em-
buskan komeasta laulusta 
saatiin nauttia Helluntaiseu-
rakunnan järjestämässä ko-
kouksessa torstaina 6.10. 
Palvelukeskuksessa. Suurin 
osa lauluista oli syntynyt ta-
rinoista ihmisistä, miten Ju-
mala oli heitä puhutellut. 

Myös laulettiin ulkomuis-
tista, esimerkiksi ”Jäi toiset 
aamulla nukkumaan, kun 
otin laukkuni naulastaan.”. 
Ilmapiiri oli aivan mahtava 
ja avoin. Kokoukseen oli tul-
lut runsaasti ihmisiä, vaikka 
satoi ja oli kova tuuli. Kuu-

lin kehuja tilaisuuden lopus-
sa, että ilta oli mahtava.

Kuulimme myös syvällis-
tä ihmisviisautta, jota Heimo 
Embuskan äiti ja isomummi 
olivat opettaneet eli miten 
tärkeää on osoittaa kunnioi-
tusta toisin ajattelevia koh-
taan. Jäljet ovat kauaskantoi-
sia. Kuulimme myös, miten 
me ihmiset olemme kallisar-
voisia Jumalalle ja että Hän 
rakastaa meitä jokaista. 

Jumalan Siunauksen saat-
telemina läksimme kotiin. 
Kyllä kannatti tulla! 

Tuula Suomi

Suomeen kotoutuu parhai-
ten olemalla itse aktiivinen. 
Ja suomalaisiin tutustuu, 
kun tulee sinne, missä suo-
malaisetkin ovat. Jo muuta-
ma sana suomea rohkaisee 
tutustumaan puolin ja toisin. 
Kielitaidon kehittyminen ja 
paikalliseen kulttuuriin so-
peutuminen auttavat osal-
taan kotoutumisessa.  Näin 
ajatellaan sekä valtakunnal-

Kansainvälinen kyläpäivä Hirvaskoskella
lisesti että paikallisesti. 

Hirvaskosken kylällä tar-
tuttiin lauantaina 1.10. kan-
sainvälisen kyläpäivän mer-
keissä rohkeasti toimeen ja 
mietittiin yhdessä, millaista 
toimintaa voisimme yhdessä 
suunnitella ja toteuttaa. Ky-
lätoimintaan mukaan lähte-
minen voisi olla yksi hyvä 
keino maahanmuuttajien ko-
toutumisessa. Yhdessä teke-

minen ja toimiminen lisäävät 
yhteisöllisyyttä ja osallisuut-
ta. Nykypäivän kylätoiminta 
perustuu ns. talkoohenkeen, 
joka on yhdistänyt ihmisiä 
kautta aikojen. Kylätoimin-
nan koetaan olevan edelleen 
tärkeä sidos ihmisten välillä.

Tilaisuudessa uudet ja 
vanhat kylätoimijat tapasi-
vat toisiaan. Uudet toimijat 
toivotettiin lämpimästi ter-

vetulleiksi mukaan toimin-
taan. Keskustelussa nousi 
esille jo monia hyviä ideoi-
ta tulevasta toiminnasta, joi-
ta nyt lähdetään viemään 
yhdessä eteenpäin. Mukaan 
toivotamme tervetulleeksi 
kaikki asiasta kiinnostuneet!

Paula Ylitalo
Virpi Harilahti-Juola

Pudasjärvellä esiintyneen laulaja Heimo Embuskan kans-
sa vaihtamassa ajatuksia Tuula Suomi, Ari Tapper ja Jou-
ni Vikström. 

Lapin maahanmuuttotyön verkosto vieraili Pudasjärvellä
Lapissa käydään vilkasta 
keskustelua maahanmuu-
tosta ja etsitään uusia kei-
noja tehdä maahanmuutto-
työtä. 

Maaseudun Sivistysliiton 
Muutoksessa mukana Lappi 
–hanke toi torstaina 6.10 Kit-
tilän, Sodankylän, Kemijär-
ven, Muonion, Inarin ja Pel-
lon kunnista edustajia sekä 
TE-toimiston työntekijöi-
tä, kuntien luottamushenki-
löitä sekä muita, jotka työn-
sä puolesta ovat tekemisissä 
maahanmuuttajien kanssa, 

tutustumaan Pudasjärven 
maahanmuuttotilanteeseen 
ja kuulemaan kaupungin 
eri toimijoiden kokemuksia 
maahanmuuttotyöstä.

Päivän aikana ryhmä tu-
tustui perheryhmäkodin toi-
mintaan ja peruskoulun val-
mistavaan koulutukseen. 
Lisäksi yhteisessä keskuste-
lutilaisuudessa osallistujat 
pääsivät vaihtamaan mielipi-
teitä ja kyselemään maahan-
muutosta kukin omasta nä-
kökulmastaan.

-Olimme kaikki todel-

la tyytyväisiä päivän ohjel-
maan Pudasjärvellä. Vaikka 
maahanmuuttajatilanne on 
matkalaistemme kunnissa 
varsin erilainen kuin Pudas-
järvellä, koettiin, että käyn-
tikohteet ja keskustelut pu-
dasjärveläisten toimijoiden 
kanssa olivat hyvin kiinnos-
tavia ja antoivat runsaas-
ti ajattelemisen aihetta niin 
henkilökohtaisella tasolla 
kuin ammatillisestikin, ker-
toi matkan jälkeen projek-
tikoordinaattori Sirpa Ärö-
lä Maaseudun Sivistysliiton 

Kittilän toimipisteestä. 
Koko maahanmuuton 

kirjoa ei millään saatu mah-
tumaan yhteen päivään ja 
niinpä ilmoille virisi jo aja-
tus seuraavasta verkostoitu-
mistapaamisesta, jossa sisäl-
tö voisi koostua esimerkiksi 
luottamushenkilöiden ja ky-
lätoimijoiden näkökulmasta.

Virpi Harilahti-Juola
Osallisena Suomessa – 
Pudasjärvi 

Mersu vm 89 200D. Hp 560 € . 
Puh. 044 914 8508

Renault Megane Coupe 1 kpl 
kesärenk. ja vanne 175 70 r 13. 
hp 20 € ja 4 kpl talvirenk. van-
teineen koko 165 70 r 13 hp 50 
€, ym osia. Corollan talvirenk. 
ja vant. koko 155 80 r 13 hp 20 
€ ja Corollan talvirenk. 165 r 13 
hp 20 €. Peugeot 206 talvirenk. 
ja vant. 155 65 r 14 kuin uudet 
hp 150 €. Puh. 040 583 8193. 

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!

1-2 miestä + 
kuorma-auto

P. 040 756 4523

Talvirenkaat 195 x 65 x15, hp. 
100€, puh. 0440 923 946.

Uusi moottorisaha hp 100 €, 
vesipumppu kesämökille hp 
200 €. Puh. 040 583 8193. 



18 nro 41PUDASJÄRVI lehtiMitä 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!

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! 
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Kurenkoskessa tanssit. 15.10. Trio Tapani Nevala, 22.10. Maarit Pelto-
niemi & 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.
Vielä virtaa virkistyspäivä Sarakylän koululla 18.10. alkaen klo 10.30.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä 20.10. klo 
19.00.
Yleisurheilun Nuori Suomi YU-kerhon aloitus: To 6. 10. klo 16. 
Kerho kokoontuu torstaisin klo 16.00 – 17.00. Kerhossa keskitytään 
perusominaisuuksien kuten nopeuden, kimmoisuuden, lihaskunnon 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.
Römppäkuhinat-rekrymarkkinat 4.11. klo 12-17 entisellä Vatehuo-
neella Varsitie 8.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet: Tiistai 6.12. klo18-21.

Trio Tapani Nevala esiintyy 
Kurenkoskessa lauantaina 
15.10. Tapanin lisäksi trion 
muut jäsenet ovat kosketin-
soittaja/hanuristi Yrjö Vii-
namäki joka myös laulaa ja 
hänen poikansa Kimmo Vii-
namäki, joka soittaa kitaraa. 
Tapani Nevala laulaa.

Tapani Nevala syntyi 
Pulkkilassa pienviljelijän 
perheen kuopuksena. Kou-
lunsa hän kävi kotipaikka-
kunnallaan, jossa myös hä-
nen musiikkiuransa alkoi. 

Kouluaikoina Tapani lau-

Tapani Nevala Kurenkoskessa

loi koulun kuorossa. Soit-
tamaan hän on opetellut 
pikkupoikana veljensä os-
tamalla kaksirivisellä haita-
rilla ja ensimmäisen kerran 
hän on esiintynyt kotikyläl-
lään vappujuhlissa soitta-
malla haitaria 12-vuotiaana. 

Vuonna 1974 Tapani tu-
tustui kitaraa soittavaan 
Markku Päivärintaan, ja 
he perustivat bändin jon-
ka kanssa aloittivat keikkai-
lun. Ensimmäinen keikka oli 
vuonna 1975 helluntaina Li-
mingassa, ravintola Hannu 

Krankassa. Ensimmäinen 
kokoonpano oli viisi mie-
hinen ja siinä oli haitari, ki-
tara rummut ja basso laulu-
solistin lisäksi. Keikkoja he 
tekivät Oulusta 150 – 200 ki-
lometrin säteellä viikonlop-
puisin. Suurin osa bändin jä-
senistä teki arkipäivisin töitä 
muualla. Bändin kokoonpa-
nossa tapahtui muutos kesäl-
lä 1981. Tämän myötä keik-
kamatkat pitenivät ja bändi 
säesti myös yksin kiertäviä 
Suomen huippuartisteja. 

Ensimmäinen single il-
mestyi vuonna 1985 ja siihen 
teki laulut Markku Päivärin-
ta. Kappaleet olivat Sauma-
sukat ja Kuutamokulkuri. 

Toinen single ilmestyi 
vuonna 1986. Singlen kappa-
leet olivat Veikko Juntusen 
ja Ismo Tammisen käsialaa. 
Kappaleet ” sinkulla” olivat 
Vanhus ja puu (V. Juntunen) 
sekä Lompakko tuohta lovet 
pullollaan. Keikkaa Tapa-
ni on tehnyt koko ajan. Etu-
päässä keikat ovat olleet vii-
konloppuisin, koska Nevala 
teki päätyönään automyyn-

Tapani Nevala esiin-
tyy Kurenkoskessa 
lauantaina 15.10. 

Helppoa ja mukavaa askartelua!
ASKARTELUNURKKA

Askarteluvinkin antoi
Reija ja Heli

Tarvikkeet
· 3D-kuva askarteluarkki 
 (2-3 kuvaa arkissa)
·  Korttipohja
·  Erikoispaperia, 
 (ei välttämätön)
·  Kohotarrat
·  Ääriviivatarrat

3D –Korttiaskarteluohje
(voi tehdä taulunkin)

Valitse 3D-kuva askarteluarkista mieleisesi kuva.

Irroita arkista ensin isoin kuva
pohjakuvaksi,

sitten seuraavaksi suurin ja kiin-
nitä se valmiita kohotarrapaloja
käyttäen edellisen kuvan päälle.

Irroita jälleen irti seuraavak-
si suurin ja kiinnitä se edellisen 
kuvan päälle, pienimmät viimei-
senä.

Kiinnitä valmis kuva liimalla, ko-
hotarroilla tai kaksipuolisella 
teipillä korttipohjaan ja se on 
valmis.

Voit koristella kortin erikoispa-
perilla, ääriviivatarroilla, kimalle-
liimoille, nauhoilla ym. ihan millä 
haluat. Kuten huomaat, on help-
po tehdä upea kolmiulotteinen 
kortti ja kortin teko onnistuu 
varmasti sinultakin!

LEIKKAA TALTEEN

TEE ITSE IHANIA 
KORTTEJA!

tiä. 
-Kaksikymmentä vuotta 

olin automyyjänä keikkailun 
ohessa, Tapani kertoi.

Ensimmäisen pitkäsoit-
to cd-levynsä ”Kuutamotie”, 
hän teki yhteistyössä Veik-
ko Juntusen kanssa vuonna 
2007. Levyn kappaleet ovat 
soineet lähes päivittäin pai-
kallisradioissa, niin Oulussa 
Pooki-radiossa kuin muual-
lakin paikallisradioissa. Ky-
syntää levylle on ollut paljon 
ja keikkojakin on riittänyt 
jatkuvasti. Tapani teki sing-
len vuonna 2009 alkuvuo-
desta ja sen sävellykset teki 
myös V. Juntunen 

Vuoden 2010 alussa, Ta-
panilta ilmestyi jälleen uusi 
pitkäsoitto cd, “Sieluni sil-
min”. Pitkäsoiton kappaleet 
ovat suurimmaksi osaksi  V. 
Juntusen käsialaa. 

Tapani Nevala kertoi, että 
hänellä on keikkapaikoilla 
levyjä myynnissä.

Joten tervetuloa kuuntel-
maan Kurenkoskeen Tapani 
Nevalaa ja levynostoon!

Pudasjärveläiset Jokikoko-
kon veljekset ja Härkösten 
kaksospojat ovat tunteneet 
toisensa pienestä pitäen van-
hempiensa kautta. He ovat 
parhaat kaverukset ja teke-
misissä toistensa kanssa päi-
vittäin harrastusten kautta.

Kilpailuvietin, ainakin 
suunnistukseen innoittajana, 
on ollut Härkösten kaksos-
poikien isä Antti Härkönen. 
Niinpä kesän aikana suun-
nistusharjoitukset pidetään 
kerran viikossa ja kilpailut 
siihen päälle. Kilpailustart-
teja tulee kesällä noin 30 joka 
pojalle ja autoihin kilomet-
rejä tuhansia.  Kesän aika-
na Härkösen perheellä ei ole 
yhtään vapaata viikonlop-
pua touko-elokuun välillä. 
Vanhemmat Antti Härkönen 
ja Maire Kosamo suunnista-
vat myös itse. 

Päätapahtumat kaudella 
2011 olivat Kainuun Rasti-
viikko, Kuhmo, FIN-5, Loh-
ja, Nuorten Jukola, Kajaani, 
Kultainen Kompassi, Nokia, 
Tunturisuunnistus, Pallas-
tunturi KLL-kisat ja Lapua. 
Kainuun Rastiviikko ja FIN-
5 ovat viiden päivän mittai-
sia kilpailuja.     

Lisäksi pojat harrastavat 
juoksua, kuntosalia, hiihtoa, 
sählyä, uimista, skeittailua, 
metsästystä sekä mopojen 
rassailua ja kunnostamista. 

Kaikki viisi poikaa pitä-
vät suunnistuksesta todel-
la paljon. Esimerkiksi Aleksi 
Härkönen 14v. toteaa lajista 
seuraavaa: - Suunnistus on 
ykköslajini ja kovin vastus 
veljeni. Suunnistus on mu-
kavampaa kuin juoksemi-
nen. Siinä voi itse päättää, 
mistä mennään ja itsellä on 
myös vastuu.

Suunnistus ja liikunta 
yhdistävät poikia

Pojilla ei ole varsinais-
ta tavoitetta suunnistuksen 
suhteen, mutta lajia harras-
tetaan niin pitkään kuin rah-
keet riittää. Ainoa poikkeus 
on pojista nuorin Sakari Jo-
kikokko. 

– Minun tavoite on maail-
manmestaruus! 

Isät Antti ja Tuomo ovat 
pitäneet Suojalinnassa pojil-
le kaukalovuoroa jo viiden 
vuoden ajan. Vuorolle osal-
listuu noin 20 poikaa. Myös 
äidit Minna Nevanperä- Jo-
kikokko ja Maire Kosamo 
ovat innolla kannustamassa 
poikia liikunnalliseen suun-
taan.

Liikunnalliset pojat 
esittely:
Jokikokon veljekset: 

Sakari: 10- vuotta, neljän-
nellä luokalla, Harrastukset; 
skeitti, mopoilu, suunnis-
tus, piirtäminen, kuvataide-
kerho, sirkuskoulu ja airsoft 
pyssyt. Suunnistusta harras-
tanut kolme vuotta. Paras 
saavutus tänä vuonna KLL- 

kisojen aloitusviesti, sadan 
lähtijän joukosta neljäntenä 
vaihtoon kaksi sekuntia kär-
jestä. Kuuluu RR 10- vuo-
tiaiden sarjassa Pohjois-
Pohjanmaan kärkikastiin. 
Muutamia ykkössijoituksia 
loppukaudesta, nousujohtei-
nen kausi. Kevytjalkainen, 
lujaa menevä  nuorimies.  

Oskari: 13- vuotta, seitse-
mäsluokkalainen. Harras-
tukset; mopoilu, suunnistus, 
jääkiekko, sähly, hiihto, met-
sästys ja punttisali. Suunnis-
tuksessa sarja H13, Oskarilla 
jalat pelaa toisinaan parem-
min kuin pää. Muutamia yk-
kössijoja kauden aikana.   

Arttu: 15-vuotias, yhdek-
säsluokkalainen. Harrastuk-
set; suunnistus, sähly, mo-
poilu, jääkiekko, kuntohiihto 
ja punttisali. Suunnistukses-
sa sarja H15. Tasainen, rau-
hallinen suunnistaja, ke-
hittynyt kauden aikana 
lupaavaan suuntaan. Kevyt-
jalkainen, kehittyvä kilpai-
lija, joka tunnetaan kovasta 
loppukiristään.  Kauden pa-
ras sijoitus Fin 5 osakilpailun 

toinen sija.  
Härkösen veljekset  
(kaksoset)

Aleksi: 14-vuotias, kah-
deksasluokkalainen. Harras-
tukset; kilpajuoksu, suun-
nistus, kilpahiihto, sähly, 
juoksu, jääkiekko ja mopoi-
lu. Suunnistuksessa sarja 
H14. Varma, tasainen, kova-
vauhtinen kilpailija. Kuuluu 
Pohjois-Pohjanmaalla oman 
ikäsarjansa huippuun suun-
nistuksessa ja hiihdossa. 
Kuului kaudella 2010 hiih-
dossa Hopesompa valmen-
nusryhmään. Kaudella 2011 
enemmän ykkössijoja kuin 
muita sijoituksia.

Taneli: 14-vuotias, kah-
deksasluokkalainen. Harras-
tukset; kilpajuoksu, suunnis-
tus, uinti, kilpahiihto, sähly, 
juoksu, jääkiekko ja mopoi-
lu. Suunnistuksessa sarja 
H14. Hieno kehitys kauden 
2011 aikana. Varmaa ja ta-
saista suoritusta koko kausi. 
Ottanut veljestään Aleksista 
monta voittoa kauden aika-
na.  (AK)

Aleksi, Arttu, Sakari, Taneli ja Oskari pitävät kaikki suunnistamisesta. Liikunnalliset lajit 
vetävät poikia muutenkin puoleen ja taustalla ovat innostavat vanhemmat. 

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 16.10.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto250 €
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tule viihtymään Syötteelle
ja Pärjänkievariin sekä

SaunaBaariin!

Pärjänkievari
Pärjänjoentie 626 93280 Syöte 

0400 499216

Oktoberfest- karnevaalit 
Pärjänkievarilla 

14.10-15.10. 
Tule mukaan!

Tarjolla teemaan 
kuuluvaa ruokaa, 

musiikkia, kilpailuja 
yms.

Pe 14.10 klo 16-02 
(keittiö 16-22)

-Pärjän OKTOBERFEST-
karnevaalit alkaa 

La 15.10. klo 11-02 
(keittiö 11-22)

-Pärjän OKTOBERFEST 
jatkuu klo 13

-Lasten lauantaikisa klo 14
-Perinteinen Fazer-
karkkibingo klo 18

-Ohjelmallinen 
OKTOBERFEST ilta. 

Kilpailuja! 
Paras OKTOBERFEST 

asu palkitaan. 
Yllätysesiintyjä!

Su 16.10. 11-16 
(keittiö 11-16)

Romekievarin SaunaBaari 
palvelee pe ja la alkaen klo 20.

PALVELEMME

Oikaisu
Viime viikon Pudasjärvi-leh-
dessä julkaistun Sotavete-
raanien 45-vuotisjutun ylei-
sökuvan kuvateksti kaipaa 

korjauksen.  Eturivissä va-
semmalta neljännen hen-
kilön oikea nimi on rou-
va Mirjami Sirén-Pikkuaho. 
(Toimitus)

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

Lähtö linja-autoasemalta la 26.11.11 klo 17.00. 
Omavastuu 30 €/hlö, sis. kyydin, majoituksen 
ja maittavan jouluaterian. 
Sitovat ilmoittautumiset Paulalle 28.10.11 mennessä 
puh. 040-5860572, miel. tekstiviestillä.
Ystävä mukaan, omavastuu 30 €. 
Paikkoja rajoitetusti, toimi nopeasti.

”Tip-tap-tip-tap-ti-pe-ti-pe-tip-tap”
PAM Pudasjärven osasto 208 
järjestää pikkujouluretken
Ouluun Holiday Inniin 26. - 27.11.11.

Tervetuloa jäsenet viettämään 
rentouttavaa pikkujoulua!

Johtokunta

PUDASJÄRVI
Valtuuston kokous pidetään Pohjantähden auditoriossa keski-
viikkona 19. päivänä lokakuuta 2011alkaen klo 15.00.  Luette-
lo kokouksessa käsiteltävistä asioista  on nähtävänä kaupun-
gin ilmoitustaululla.  Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 24.10.2011 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 10.10.2011

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

Tyylikoululuento

Luennolle osallistujalla on mahdollista varata oma 
n. 15 – 20 min. henkilökohtainen analyysi seuraavista aiheista: 

Värianalyysi, tyylianalyysi tai meikkivinkkejä.
Analyysin hinta on 35 €.

Luennon pituus n. 2 h. 
Luento on ilmainen kaikille Jyty Pudasjärven jäsenille.

Luennon aiheena: 
Positiivinen ensivaikutelma ja kuinka se tehdään 

Värien psykologia ja kuinka viestin väreillä

Pohjantähdessä la 22.10.2011
alkaen klo 12.00.

Luennoitsijana Elisa Koivumaa, Tyylikoulu Welhottaresta.

Varaus henkilökohtaiseen analyysiin tulee tehdä 
Maritta Timoselle puh. 040 826 6456 tai 

sähköpostilla mariitta.timonen@pudasjarvi.fi.

Mahdollisia jäämäpusseja 
voi kysyä Suojalinnalta.

TYÖPETARI ry jakaa

EU-RUOKAPAKETTEJA
työttömille työnhakijoille ja vähävaraisille

Pe 14.10.2011 klo 9.00 – 14.00 
osoitteessa Ritolantie 17

(Pietarila, ent. Pudasjärven Työttömien yhdistykset tilat)

Tiedustelut puh: 
08-822138, 044 0822130

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

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

5.11. Tropicana
18.-19.11. Nelituuli
25.11.- 26.11. Sway
2.-3.12. Dreams
10.12. Naseva

VARAA PIKKUJOULUT

Snapsibaarissa karaoke ja disco

Pikkujoulutansseissa soittaa

yhdistyksille ja järjestöille
perjantaina 4.11. klo 12-17 
entisellä Vaatehuoneella Varsitie 6

R Ö M P PÄ K U H I N AT
-REKRYMARKKINAT

KATSO ILMOITUS ETUSIVULLA
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Pudasjärveltä Ala-Siuruan 
Kalliosuolta lähtöisin oleva 
Vesa Valkola voitti ryhmän-
sä kanssa eräopas koulutuk-
sen Pro Guide kilpailun -tit-
telin Inarin Kaamasessa 29 
- 30.9.2011 pidetyssä kilpai-
lussa. Valkolan lisäksi ryh-
mään kuului kolme muuta 
kilpailijaa. Jouko Pätynen, 
Mika Lappalainen ja Jussi 
Tupasela. 

Kilpailu koostuu Erä-
henkisestä kilpailusta pai-
nottuen Lapin alueen eri-
tyispiirteisiin. Erilaisilla 
rastipisteillä tehdään jokin 
eräoppaan työhön liittyvä 

Eräopas kilpailu käytiin Inarin Kaamasessa
tehtävä, kuten esimerkiksi 
tulen sytyttäminen märästä 
puusta ja ensiavun antami-
nen loukkaantuneelle. ”Ryh-
män suoritus osui niin sano-
tusti ”nappiin” ja ”poika” 
tuli kotiin” Vesa naureskelee 
hyväntuulisesti joukkueen 
voitettua. Kilpailun järjestää 
seuraavana vuonna voitta-
nut oppilaitos, joten Valko-
lan koululla on urakka edes-
sään ensivuonna. 

Vesa Valkola opiskelee 
erä- ja luonto-oppaaksi Kuu-
samossa, jossa hän myös tällä 
hetkellä asuu avovaimonsa 
kanssa. Hän on harrastanut 

metsästystä ja tykännyt liik-
kua luonnossa pienestä pi-
täen, joten ammatinvalinta 
on osunut kohdalleen. Hän 
harmittelee, ettei Pudasjär-
vellä ei ole mahdollisuutta 
opiskella eräoppaaksi, sillä 
innokkaita opiskelijoita var-
masti riittäisi niin Pudasjär-
vellä kuin ulkopaikkakun-
nillakin.

Jenni Peltoniemi

Vas.  Jouko Pätynen, Mika 
Lappalainen, opettaja Erk-
ki Karjalainen, Jussi Tupa-
sela ja Vesa Valkola. 


