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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 19.10.2011

Perjantai 21.10.

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

Lauantai 22.10.

Ravintolassa palvelemme:

Keittiö avoinna joka 
päivä  klo 14.00-21.00  

 pizzaa

Lippu 12€ sis. ep.

Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04

TERVETULOA!KARAOKE

Maarit Peltoniemi
& Federal

Wintti 24-04
Lippu 4€ sis. ep.

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04
4.11.   Jore Siltala                                 
5.11.   Pauli Haapalainen & Maximus    
12.11.  Arja Sipola                     
18.11.  Anne Simonen                     
26.11.  Pentti Rainer                         
3.12.   Nelituuli Kvartetti

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

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

040 821 1819

Silmälääkärin vastaanottoajat:
To 20.10, To 3.11, To 10.11

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

RAEVIINERI
4 kpl/300g

289 pkt

JAUHELIHAPIHVIT 
380g JA
LIHA-
PYÖRYKÄT 360g

SUIHKUSAIPPUA
500 ml

YLEIS-
PUHDISTUS
AINE 1l

KARKKIPUSSIT
190g

NARUVERHOT
HELMILLÄ
90X200 cm ALUSLAKANAT

2690

1790

400 695

KYLPYHUONEEN
MATTO
50X80 cm

995

PERINTEINEN
KARJALAN-
PAISTI 700g

AITTALEIPÄ
480g

KONETISKI-
TABLETIT
42+14 kpl

270
PITKÄVARTINEN
RIKKALAPIO
HARJASETTI

100

690
TYYNYLIINAT

1290

499099 pkt

pss 2 plo pkt plo

9902 kpl/pkt

pkt

Kukkakaappi palvelee 
klo 21 saakka

Meiltä myös

www.hautauskukkaräisänen.fi

Teemme tilaa syysuutuuksille! 
Nyt runsaasti poistotuotteita!

Kauppatie 4, Pudasjärvi
puh. 08-823 350
gsm. 0400 399 830
mattir@pp.inet.fi

PASSIKUVAT!

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"

VC
A

Viikon päästä uimaan
 Puikkarissa s. 3

Koulutuksella uusia 
välineitä työhön s. 9
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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

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

MINUN KIRKKONI

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

Messu seurakuntakodissa su 
23.10. klo 10. Herättäjän kirk-
kopyhä, Sauli Typpö, Kim-
mo Helomaa, Keijo Piirainen. 
Kirkkokahvit.
Siioninvirsiseurat seurakun-

takodissa su 23.10. klo 11.45.
 Kuorot: Vox Margarita ke 
19.10. klo 18, lapsikuoro to 
20.10. klo 17, kirkkokuoro to 
20.10. klo 18. Sarakylän kap-
pelikuoro to 20.10. klo 18.45.
Lähetyksen kirpputori  ke 
19.10. klo 10-13.
Kehitysvammaisten kirkko-
pyhä Taivalkoskella su 30.10. 
Tilaisuuteen kutsutaan ke-
hitysvammaisia vanhempi-
neen/saattajineen. Pudasjär-
veltä lähtee linja-auto klo 8.45 
seurakuntakodilta, paluu n. 
klo 15. Kirkkopyhä on ilmai-
nen. Ilmoittautuminen 19.10. 
mennessä Pudasjärven kirk-
koherranvirastoon. Ilmoitat-
han samalla, haluatko esittää 
itse ohjelmaa juhlassa
Ystävän kammari ti 18.10. 

klo 12-13.30.
Tiistaina 25.10. ei ole Ystä-
vän kammaria eikä sauvakä-
velyiltaa
Iltakahvila Rönö pe 21.10.  
klo 18-22. Tästä Rönöstä rip-
pikoululaisilla on mahdolli-
suus saada rippikoulukort-
tiin muu käynti -merkintä. 
Merkintää haluavien rippi-
koululaisten on oltava paikal-
la viimeistään klo 18.45.
Varhaisnuorten syysloma-
leiri 3.-6. luokkalaisille 26.-
27.10.2011 Hilturannassa. 
Ilmoittautumiset 20.10. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. 08-8823100. Leirille mah-
tuu 25 ensimmäiseksi ilmoit-
tautunutta.  Leiri on ilmainen. 
Lisätietoja tiina.inkeroinen@
evl.fi, tai 040-5714636.

Varhaisnuorten puuhaker-
ho 7-10 vuotiaille, tiistaisin 
17-18.30 seurakuntatalolla, 
Rönössä.
Varhaisnuorten puuhaker-
ho 6-12 vuotiaille, tiistaisin 
klo 17-18.30 Livon koululla.
Partiot 19.10. seurakuntata-
lon nuorisosalissa: Suden-
pennut (7-9 v) klo 17-18, Seik-
kailijat (10-12 v) klo 18-19, 
Tarpojat (12-15 v) klo 19-20. 
Erityisesti Seikkailijoiden ja 
Tarpojien ryhmään kaiva-
taan uusia partiolaisia. Lisä-
tietoja tiina.inkeroinen@evl.
fi, tai 040-5714636.
Varhaisnuorten kerhoja ja 
partiota ei ole viikolla 43.
Seurakuntakodin perhe-
kerhoja,  ei viikolla 42 ja 43. 
Puhoksen perhekerho seu-

raavan kerran ma 31.10. klo 
10-13.
Päivä- ja pallerokerhoja ja 
lapsiparkkia ei ole viikol-
la 43
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa seuraavan kerran ma 
31.10. klo 10 – 13.
Rauhanyhdistys: Seurat ja 
julkaisuilta Yli-Livolla Taina 
ja Pertti Luokkasella pe 21.10. 
klo 18 (Pekka Lohi). Käsityö-
ilta Sarakylässä Eeva Puha-
kalla pe 21.10. klo 19.  Laulu-
seurat Sarakylän kappelissa 
su 23.10.klo 19 (Eero Illikai-
nen). Seurat ja julkaisuilta 
Kurenalan ry:llä su 23.10. klo 
17 (Jukka Lehto).
Haudattu: Matti Oskari Va-
lanne 82 v,

”Tämä on Big Brother. Marko! Rikot sääntöjä! Lopeta välit-
tömästi!” 

Olet ehkä sattunut törmäämään televisio-ohjelmaan ni-
meltä Big Brother. Ohjelmassa joukko ihmisiä laitetaan suljet-
tuun tilaan olemaan ja elämään keskenään kolme kuukautta. 
Big Brother teettää asukkailla mitä erilaisimpia tehtäviä ja tes-
taa heidän henkistä ja fyysistä sietokykyään monin eri tavoin. 
Päämääränä on välttää talosta häätö ja olla viimeinen taloon 
jäävä henkilö. Koko kolmen kuukauden ajan ja kaikkialla asuk-
kaita seuraa Big Brotherin valvova silmä eli tv-kamerat.

Ohjelma on monelta osin täysin hölmö. BB-talossa eletään 
varsin löyhämielisesti ja kymmentä käskyä rikotaan tämän täs-
tä. Ohjelman hölmöydestä ja löysämielisyydestä huolimatta 
tunnustan asukkaiden tekemisiä säännöllisesti seuraavani.

Ymmärtääkseni kaikki BB-talon asukkaat kuuluvat kirk-
koon. Ainakaan kukaan ei ole kuuluvasti asiaa kieltänyt.  Big 
Brother -ohjelmassa on mukana yksi henkilö, jolle uskonasi-
at ovat tärkeitä. Hän tuo ne rohkeasti, painokkaasti ja selväs-
ti esille. Välillä asukkaiden ja myös oman ärsyyntymiskynnyk-
sen ylittävästi.  Ensimmäiseksi voisi ajatella, ettei BB-talo ole 
millään lailla kristittynä elämistä vakavammin ottaville oikea 
paikka. Siellä on kaikenlaisia houkutuksia ja kiusauksia tarjol-
la, eikä kaikki toiminta ole rakkauden kaksoiskäskyn mukais-
ta. Oli miten oli, itselläni on ollut kiintoisaa seurata BB-talon 
”pastorin”, niin kuin talon muut asukkaat häntä nimittävät, toi-
mintaa talossa. 

Palataanpas BB-talosta tänne todelliseen maailmaan ja oi-
keaan arkielämään. Meillä Jumalan luomilla on vapaus tehdä 
elämässämme omat valintamme elämämme eri vaiheissa ja ti-
lanteissa. Olisi varsin kurjaa, jos Jumala olisi luonut meidän ro-
boteiksi tai omia aivoja käyttämättömiksi ihmisiksi. Itsestäni 
olisi hullua, jos tekisimme aina ja joka hetki täsmälleen ja pil-
kulleen Jumalan tahdon mukaan. Siinä katoaisi kaikki inhimilli-
syys, ihmisen vajavaisuus ja erehtyväisyys, mitkä kaikki tekevät 
meistä loppujen lopuksi rakastettavia ihmisiä.

Jumalan tahdon mukaiseen elämään meidän tulee tähdä-
tä. Itsekkyys tahtoo kurkkia olan takaa ja sen myötä ollaan 
sivuraiteilla. Omista hölmöilyistäni ja tekemättä jättämistäni 
otan osan omalle vastuulle. Jumalalle en voi kaikkia maallisia 
vastuuttomuuksiani sysätä.  Se olisi vastuutonta kristityn va-
pautta.

Omassa elämässäni Big Brother ei kehota palaamaan ruo-
tuun töpeksiessäni, vaikka niin alkuun kirjoitin. Eikä Jumala-
kaan minkäänlaisilla ämyreillä isoon ääneen huutele minulle 
varoituksia. Hän tekee sen hiljaa omassatunnossa. Se tehoaa 
ja puhuttelee. Tiedän missä kulkee minun vapauteni rajat. On 
pakko huokaista hiljaa mielessään: ”Onneksi meillä on armol-
linen, rakastava ja kaikkivaltias Jumala.” 

  Marko Väyrynen
  nuorisotyönohjaaja

”Valtion tehtävä on rahoittaa ja kuntien 
pitää kehittää ja tarjota veteraaneille tar-
peenmukaisia palveluja”, vaati ylijohtaja 
Terttu Savolainen Pohjois-Suomen alue-
hallintoviraston alueellisen rintamavete-
raaniasiain neuvottelukunnan kokouk-
sessa Oulussa. 

”Ikääntynyt veteraanipolvi tarvitsee 
monenlaista tukea selviytyäkseen kotona 
arjesta – siivousta, ateriapalveluja ja asi-
ointiapua. Sen lisäksi veteraaneille tulisi 
kehittää perinteisen kuntoutuksen lisäk-
si elämän laatuun ja henkiseen jaksami-
seen liittyviä palveluja. Julkinen sektori, 
valtio ja kunnat, ovat vastuussa siitä, että 
veteraaneilla ja heidän puolisoillaan on 
turvallinen elämän ehtoo. Rintamavete-
raanien keski-ikä on jo yli 88 vuotta.” Sa-
volainen muistutti, että kuntoutusmäärä-
rahojen tarve on akuutti enää muutaman 
vuoden ajan.

Valtion talousarviossa on esitetty rin-
tamaveteraanien kuntoutustoiminnan 
menoiksi vuodelle 2012 yhteensä 25,6 M€, 
mikä on 13 % vähemmän kuin tänä vuon-
na. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 43 
kunnasta 28 kuntaa eli 2/3 on ilmoitta-
nut, että Valtiokonttorin kunnalle jakama 
kuntoutusmääräraha ei  riitä. Tilanne on 
huonontunut edellisestä vuodesta, jolloin 
puolet kunnista oli saman tilanteen edes-
sä.

Kunnat käyttävät myös omia määrära-
hoja kuntoutukseen. Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun kunnista 17 ilmoitti käyttä-
vänsä omia määrärahoja veteraanien kun-
toutustoimintaan, vuoden 2010 tilinpää-
töstietojen mukaan yhteensä noin 370 000 
euroa. Määrä on edellisvuoden tasolla.

Huoli veteraani-
kuntoutuksen 
määrärahoista

Vuoden 2011 talousarvioissa on kun-
tien ilmoituksen mukaan kuntoutuk-
seen varattu noin 333 000 euroa. Määrä 
on sama kuin vuoden 2010 talousarviois-
sa, mutta kolmanneksen pienempi kuin 
vuonna 2008. 

Kunnat osallistuvat lisäksi monin eri 
tavoin veteraanien tukemiseen. Keino-
ja ovat mm. vapautukset terveyskeskus-
maksuista, joissakin kunnissa maksuton 
liikunta- ja uimahallin käyttö, ilmaiset 
linja-autokyydit, ilmaiset kokoontumisti-
lat, juhlatarjoilut ja ilmainen pysäköinti. 
Kainuussa maakunta-kuntayhtymällä on 
käytössään palvelusetelimenettely, jonka 
avulla kuntayhtymä jakaa noin 300 000 
euroa vuodessa erilaisiin veteraaneja aut-
taviin toimintoihin.

Pohjois-Suomen aluehallintoviras-
ton alueellinen rintamaveteraaniasiain 
neuvottelukunta on selvittänyt veteraa-
nietuuksien käyttöä alueellaan.

Veteraanien lukumäärä vähenee
Rintamaveteraaneja oli Pohjois-Pohjan-
maalla ja Kainuussa vuoden 2010 lopus-
sa 5 424 henkilöä. Edellisen vuoden lopun 
tietoihin verrattuna veteraanien poistuma 
oli 522 henkilöä eli 8,8 %. 

Vuonna 2010 naisten osuus rintamave-
teraaneista 53,0 %, mikä on 0,7 prosent-
tiyksikköä enemmän kuin vuonna 2009.

Sotainvalideja oli vuoden 2010 lopus-
sa 12,4 % rintamaveteraanien koko mää-
rästä, yhteensä 673 henkilöä. Osuus on 
hieman pienempi kuin edellisenä vuo-
naa. Ylimääräistä rintamalisää sai vuoden 
2010 lopussa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kai-
nuussa 3 464 veteraania eli 63,8 % kaikista 
rintamalisän saajista.

”Veteraaneille tulisi kehittää perinteisen kuntoutuksen lisäksi 
elämän laatuun ja henkiseen jaksamiseen liittyviä palveluja.”



3nro 42 PUDASJÄRVI lehti

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Nykytekniikalla hoidettu ja entistä raikkaampi 
vesi kutsuu uijia ensi viikon puolivälissä.

Virkistyskylpylä Puikka-
ri avataan kylpijöiden käyt-
töön ensi viikon eli syyslo-
maviikon puolivälissä.

Vapaa-ajanohjaaja Sampo 
Laakkonen kertoo, että avaa-
minen edellyttää sitä, että 
kaikki vesi- ja viranomais-
näytteet ovat kunnossa. Täl-

Sampo Laakkonen esittelee valvojanhuonetta, johon on 
rakennettu uusi ilmanvaihtojärjestelmä ja rakenteita on 
uusittu. Nyt aiemmin todella kuuma ja kostea työpaikka 
on historiaa ja valvojille on saatu miellyttävät työolot.

Pudasjärven kaupungin-
viraston remontin toinen 
vaihe valmistuu näillä nä-
kymin aikataulun mukai-
sesti vuoden vaihteeseen 
mennessä. Tekninen joh-
taja Ritva Kinnula kertoo, 
että esimerkiksi ikkunoi-
den toimituksissa oli pien-
tä viivettä, mutta ne eivät 
vaikuta remontin valmis-
tumisen aikatauluun..

Remontin toisessa vai-
heessa tehdään muun mu-
assa ulkopuolella sokke-
lin korjaukset, ikkunoita 
vaihdetaan ja tiilinen ul-
koverhoilu vaihdetaan. 
Samalla suoritetaan eris-
teiden vaihtoa.

Toisen vaiheen urakka-
hinta on hieman yli miljoo-
na euroa. Pääurakoitsijana 
on Rakennusliike Asun-
toinsinöörit Oy. (AK)

Kaupunginviraston remontti aikataulussa
Kaupunginvirastotalon pääovien uusimisen ajan käynti sisälle on tällä 
hetkellä sivuovesta, jonne opaste nuolella.

Viikon päästä uimaan Puikkarissa

lä erää virkistyskylpylän 
vesialtaassa on jo vedet pai-
kallaan. Klooria altaisiin on 
kuitenkin syötetty runsaas-
ti ja sen määrä tiputetaan en-
nen avaamista normaalille 
tasolle.

Sampo Laakkonen ker-
too, että virkistyskylpyläs-

sä tehdään ultravioletti-
valojen (tappaa bakteereja 
kiertovedestä) kohdistuksia 
ja vedenpuhdistuslaitteiden 
hienosäätöjä. Kaikki alkaa 
kuitenkin olla valmista uin-
tia varten.

 Virkistysuimala Puikka-
ri oli tarkoitus avata yleisöl-

le jo lokakuun alussa, mutta 
remontin viivästyminen siir-
si avaamista vajaan kuukau-
den. Puikkarin remonttia 
seuraa ensi keväänä liikun-
tasalin remontti (AK)
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Syötteen Kylätalolla järjeste-
tään 29.10. hemmottelupäi-
vä, jossa on runsaasti hyvin-
vointia lisääviä tarjontaa ja 
hoitoja. Jatkuvasti voit lisätä 
hyvinvointiasi muun muas-
sa ottamalla huomioon seu-
raavia asioita:

Liikunta: Syksyn sateet ja 
tuulet eivät ole kaikille mie-
lekkäitä, mutta niille jot-
ka nauttivat ulkoilemisesta 
säällä kuin säällä on merki-
tyksellistä se mitä on päällä. 
Sisätiloissa liikunnasta naut-
tivat hankkivat myös mah-
dollisesti juuri itselleen so-
pivia vaatteita ja varusteita 
joissa liikuntaa on kiva har-
rastaa. Lähde mukaan sellai-
seen liikuntaan joka tuntuu 
sinusta mielekkäältä

Lepo: Kun olet saanut so-
pivasti fyysistä ja henkistä 
rasitusta, syönyt sopivasti, 
nauttinut päivästäsi ja koet 
olosi rauhalliseksi illan hii-
piessä kamariin, on yöllinen 
uni yleensä levollista ja vir-
kistävää. Hereillä ollessasi-
kin voit levätä monin eri ta-
voin: musiikkia kuunnellen, 
lukien, rentoutusharjoituk-
sia tehden, kampaajalla käy-
den, kauneuden hoidon ai-
kana tai vaikka rauhallisesti 
oleskellen niin sisällä kuin 
ulkonakin hiljaisuutta kuun-
nellen.

Ravinto: Sopiva määrä 
monipuolista ruokaa useasti 
päivässä syötynä pitää myös 
huolta jaksamisesta arjen as-
kareissa. 

Rakkaus: Kun huoleh-
dit itsestäsi, tunnet olosi hy-
väksi sekä rakastat itseäsi, 
niin maailma ympärilläsi on 
myös rakastettavampi ja hy-
vinvointisi näkyy niin sinus-
ta kuin ympäristöstäsikin.

Tärkeintä on, että löydät 

-hemmottelupäivä Syötteellä
juuri itsellesi sopivia hyvää 
oloa tuottavia asioita elä-
määsi, jolloin hyvinvointisi 
heijastuu myös ympäristöö-
si. Voit siis muokata sinulle 

Hemmottelupäivän tarjontaa 
Syötteen Kylätalolla 29.10. järjestettävästä hemmottelu-
päivän tarjonnasta voit löytää itsellesi sopivia keinoja li-
sätä hyvinvointiasi:

Jalkahoito: 
Jalkahoito soveltuu kaikille ja kotikäynnit mahdollista-
vat myös huonokuntoisempien vanhuksien hoidon. Hoi-
to soveltuu hemmotteluun ja itsensä hoitamiseen. Erityi-
sesti diabeetikoiden tulisi kiinnittää jalkojensa kuntoon 
huomiota ja panostaa ennaltaehkäisevään hoitoon. Hoi-
toa suositellaan myös reumaatikoille ja invalideille, joille 
omien jalkojen hoito voi olla vaikeaa tai mahdotonta. 

Intialainen päänhieronta: 
Intialainen päänhieronta perustuu vanhaan traditioon. 
Nykyiseen hoitomuotoon on lisätty otteita klassisesta hie-
ronnasta ja osteopatiasta. Käsittely aloitetaan hartiaseu-
dusta, josta edetään olkavarsiin ja niskaan. Pään alueen 
otteina käytetään mm. ”sadepisaroita” ja ”tukistamista”. 
Myös kasvot ja korvalehdet käsitellään. Lopuksi suorite-
taan energian tasapainottaminen. Intialainen päänhieron-
ta soveltuu erinomaisesti stressin hoitoon, päänsärkyon-
gelmiin, jännitysniskaoireisiin tai hetken rentoutumiseen. 
Päänhieronta on helppo toteuttaa myös työpaikalla. 

Perinteinen hieronta 
Rentouttaa, lievittää lihasjännityksiä ja särkyjä, parantaa 
nivelten liikkuvuutta, nopeuttaa paranemista ja auttaa 
liikkujan lihashuollossa. 

Swan-kasvohieronta 
on turvallinen ja tehokas pysyviä tuloksia antava hoito 
kasvoille. Hoidossa käydään hieroen läpi kasvojen lihak-
set. Myös päänahka, niska, kaula ja yläselkä hierotaan. 
Kasvojen lempeän hieronnan jälkeen käsitellään jännit-
tyneet lihakset suun sisältä. Lihasperäiset purentaongel-
mat, yöllinen narskuttelu helpottuvat tai loppuvat koko-
naan. Lopuksi käydään suun ja kielen harjoitteita, joilla 
voidaan hallita jännitystä suun ja kielen alueella arkitilan-
teessa. 

Vyöhyketerapia: 
Vyöhyketerapiassa hoidetaan koko asiakasta jaloissa si-
jaitsevia heijastepisteitä käsittelemällä.

Reikihoito: 
Usui Shiki Ryoho, eli Usuin luonnollisen parantamisen 
menetelmä on luontaishoitomenetelmä, jonka kehitti ja-
panilainen Mikao Usui 1920-luvun alussa. Usui tarkoitti 
menetelmän fyysisten, emotionaalisten ja henkisten saira-
uksien hoitoon, sekä yleisen hyvinvoinnin edistämiseen 
ja ylläpitämiseen.

Detox-kuonanpoisto: 
Detox jalkahoidosta voit saada monenlaista hyötyä elimis-
töllesi. Detox hoidoilla voi saada helpotusta eri sairauksi-
en oireisiin. Hoitokokemus ja –vaikutus on hyvin yksilöl-
listä. Useat ovat kokeneet saavansa helpotusta kipuihin. 
Hoidon vaikutuksesta ääreisverenkierto, aineenvaihdun-
ta, vastustuskyky sekä elinvoima parantuu, lymfanestei-
den liikkuminen nopeutuu, sekä kehon PH tasaantuu. 
Usein lisääntynyt energia auttaa jaksamaan paremmin. 

Olet kaunis, olet komea Syötteen 
kylätalolla lauantaina 

29. 10 klo 10– 5

 

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 

•	 Selvännäkijä/Tarot-tulkitsija	Tarja	S.
•		Kampaamo	Landella,	Sirpa	Väätäjä
 (hiusten leikkaus, ripsipidennykset)
•		Kosmetologi	Sirpa	Sarajärvi	(ripsien	ja	kulmien
 värjäys, kuumakivihieronta, intialainen päähieronta)
•		Swan-kasvohieronta,	Pirjo	Turpeinen
•		Jalkahoitaja	Sirkka	Määttä
•	 Vyöhyketerapeutti,	jalkahoitaja,	
 Detox-kuonanpoisto, Pirjo Leino
•	 Reikihoitaja	Aarno	Sarajärvi
•	 Hieroja	Johanna	Määttä
•	 Hieroja	Petri	Tolkkinen
•	 Magneettikorut	Virve	Kaarre
•	 AmWay	pesuaineet	ja	kosmetiikka	Irene	Lauri
•	 ME&I	Vaatemyynti	Irene	Lauri
•		Hieroja	Petri	Tolkkinen

Alusasut, Katja Järvenpää
Lemom-korut ja huivit,
Hilkka Sarajärvi
Kesport
Kynttilätalo
Oriflame

Ajanvaraukset: Marja-Leena, puh. 0407175034
järjestää: Syötteen kyläyhdistys

tärkeistä asioista oman oh-
jelman jota noudattamalla li-
säät hyvää oloasi.

Sisäinen hyvinvointi hei-
jastuu jokaisen olemukses-

ta ulkoisena hyvännäköisyy-
tenä. 
Johanna Määttä, 
kuntohoitaja, 
Syötteen Eräpalvelut

Aune Ekdahl on totuttu näkemään monissa tapahtumissa 
muun muassa juontajana. Äskettäin hän oli Luppovesiti-
laisuuden vihkiäisten juontajana Syötteellä.

”Viikon verran marrasai-
kaan piiat rengit lomaa sai. 
Uuden pestin ken vain sai-
kaan koko vuodeks taloon 
jäi. Vapaus näin heille koit-
ti, vuoden työstä viulut soit-
ti riiviikon riemuksi!”

Vuodesta 1972 lähtien Pu-
dasjärvellä on kunnioitettu 
römppäperinnettä. Tapahtu-
ma ideoitiin vanhan värssyn 
pohjalta, ja samaan kaavaan 
perustuen järjestettiin jopa 
20 tapahtumaa. Perintee-
seen kuului, että piiat ja ren-
git tekivät tilin pestipaikas-
taan sadonkorjuun jälkeen. 
Römppäviikolla oli oiva ti-
laisuus iloita ja juhlia.

Tapahtuman alkutai-
paleella juhla- ja tanssihu-

Värssy kertoo Römppäperinteestä
mun keskuspaikkana toi-
mi entinen suojeluskunnan 
talo, Suojalinna. Perinteistä 
markkinatunnelmaa oli pai-
kallisissa yrityksissä, mm. 
Pudasjärven Osuuskaupan 
pitkä käytävä oli römppäil-
meessä monin eri tavoin. 

Jo vuonna 1972 ensim-
mäistä Römppä-tapahtu-
maa suunnittelemassa ollut 
Aune Ekdahl oli esillä mo-
nessa juhlan vaiheessa. Ta-
pahtuma kesti viikon ja sen 
järestäjänä oli Pudasjärven 
näyttämö. Idean isä oli Jus-
si Pesiö ja muita kovan työn 
tehneitä järjestäjiä oli mm. 
Kalle Huttu, Riitta Pönkkö ja 
Katri Outila.

Viikon mittaisessa tapah-

tumassa oli eri iltoina erilais-
ta ohjelmaa: virsien laulua 
seurakuntatalolla, lapsille 
sekä nuorille omaa ohjelmaa, 
sekä Pudasjärven näyttämön 
harjoittelema isompi tai pie-
nempi näytelmä. Römppä-
ruokaa tarjottiin pääjuhlassa, 
jonne väkeä saapui parhaim-
millaan 300 - 500 henkeä.

Myöhemmin alkupe-
räinen värssyyn perustuva 
ideologia jäi varjoon ja ta-
pahtuma pienentyi. Lopul-
ta ilmeisesti järjestäjiä ei ol-
lut enää riittämiin, mutta nyt 
aiheesta on kiinnostuttu jäl-
leen uudella tarmolla!

-Tosi hieno juttu, että pe-
rinnettä on alettu jälleen el-
vyttämään. Tulevaisuudessa 

toivon uudenlaista römppä-
perinteen esiintuloa unohta-
matta vanhaa , Ekdahl tote-
aa.

Jälleen perinteisen sadon-
korjuujuhlan kunniaksi Pu-
dasjärvellä järjestetään 4. 
marraskuuta Römppäkuhi-
nat -rekrymarkkinat. Kaikil-
le avoimessa tapahtumassa 
on esillä alueen yhdityksiä 
sekä yrityksiä. Värikkäät pe-
rinneasut ovat esillä  tapah-
tuman avaavassa Römppä-
kulkueessa, johon saa kukin 
osallistua omalla persoonal-
lisella tavallaan. Paras asu 
myös palkitaan!

Jenny Kärki
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Kaupungin tervehdyksen 
esittänyt kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja  Vesa 
Riekki kertoi tulleensa tilai-
suuteen suoraan metsän-
raivaustyömaaltaan. 

Bioenergian edelläkävijät 
-hanke oli perjantaina 14.10 
kutsunut koolle metsäam-
mattilaisia ja aiheeseen liit-
tyviä asiantuntijoita kes-
kustelemaan puunenergian 
korjuusta ja maisemanhoi-
dollisista harvennuksista. 
Paikalle saapui 18 ammatti-
laista. 

Hankkeen puitteissa on 
laadittu maisemaselvityk-
siä mm. Iijoen keskijuoksun 
ja Jongun alueen maisemal-
lisiin raivauksiin. Tässä ta-
pahtumassa keskusteltiin 
metsäammattilaisten kanssa 
harvennusten monivaikut-
teisuudesta varsinkin teiden 
varsilla ja rantamaisemis-
sa. Laadukkaasti toteutet-
tu nuoren metsän kunnos-
tus voi jo itsessään parantaa 
maisemaa ja metsän kasvua 
kauniiksi sekä samalla tuot-
taa bioenergiaa. 

Pienemmissä maisema-
harvennuksissa syntyviä ka-
soja voitaisiin yhdistää isom-
pien kohteiden kasoihin ja 
kuljetuksiin. Esille nostettiin 
myös laiduneläinten hyö-
dyntäminen varsinkin ranto-
jen jatkohoidossa. Hoidetul-
la maisemalla on positiivisia 
vaikutuksia alueen vetovoi-
maisuuteen niin matkailun 
kuin asumisviihtyvyyden-

Puuenergian korjuuta ja maisemaa parantavia harvennuksia

kin suhteen. 

Suuria odotuksia
Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki ava-
si tilaisuuden. Uusiutuvaan 
energiaan on kohdistettu iso-
ja odotuksia ja Pudasjärvel-
tä siihen löytyy myös mah-
dollisuuksia. Täällä myös 
maisemallisilla tekijöillä on 
merkitystä. Riekki toi esil-
le metsäammattilaisten roo-
lin asian edistämisessä ken-
tällä. Riekki oli itse saapunut 
tilaisuuteen suoraan met-
sänhoitotöistä ja kertoi myös 
kannustavasti talkoistaan 
risukoiden hoidossa yhtei-
sillä alueilla. 

Metsäkeskus Pohjois-
Pohjanmaan ja Bioenergian 
edelläkävijät hankkeen kuu-
lumiset kertoi Tanja Lepistö. 

Pudasjärven toimipis-
teen puheenvuorossa Samu-
li Leppänen esitti kaavioiden 
avulla kuinka valtava omai-
suus Pudasjärven metsis-
sä ja bioenergiavaroissa pii-
leekään. Esimerkiksi Iijoen 
viisi voimalaa tuottavat alle 
puolet siitä energiamäärästä 
mitä metsä kasvaa bioener-
giaa vuodessa. Käytännös-
sä metsien hakkuista noin 
30 % jää hukkapuuna met-
sään hyödyntämättä. Pudas-
järvelläkin on erityisen pal-
jon nuoria hoitamattomia 
metsiä jotka täytyisi jo met-
sän kasvun vuoksi harven-
taa. Niistä kohteista saadaan 
erityisen paljon energiapuu-
ta. Rahaksi muutettuna yksi 
kuutio puuenergiaa vastaa 
keskimäärin 170-200 litraa 
kevyttä polttoöljyä. Kannus-
tavana uutisena Leppänen 
kertoi, että pian aloitetaan 
Kuusamon tienvarren koi-
vikoiden harventaminen, jo-
hon myös kaupunki on läh-
dössä mukaan. Samalla hän 
heitti haasteen myös Osuus-
kunta Arinalle, joka omistaa 
myös suuren ja näkyvän har-
ventamista kaipaavan alu-
een ko. tien varrella. 

Hankkeen kuulumi-
set alueelta kertoi Pudas-
järven toimistolla työsken-
televä Kauko Tiirola. Hän 
kertoi laatimistaan energia-
taselaskelmista, mitä pelloil-
ta ja metsistä löytyy. Tiirola 
on selvittänyt mitä siitä olisi 
järkevää hyödyntää ja missä 
aikataulussa. ” 

Hoidettua  
matkailumaisemaa
Esko Viitala ProAgriasta toi-
mii hankkeen asiantuntija-
na maatilan energiasuunni-
telmissa. 

Maiseman- ja luonnon-
hoidon neuvoja Taimi Ma-
hosenaho esitteli kuvia 
maisemaa parantavista har-
vennuksista. ProAgria Oulu 
ja maa- ja kotitalousnai-
set osallistuvat Bioenergi-
an edelläkävijät hankkee-
seen tällä aiheella. Näkyvät 
ja onnistuneet harvennus-
kohteet voivat jossakin mää-
rin myös edistää metsän- ja 
maisemanhoidollisten puu-
energiakohteiden käynnis-
tymistä. Tienvarsi- ja vesis-
tönäkymien harventaminen 
tuottavat myös hoidettua 
matkailumaisemaa. Iijoen 
keskijuoksun alue oli valit-
tu yhdeksi selvityskohteeksi 
siitä syystä, että alue on ar-
vokkaaksi luokiteltua mai-
sema-aluetta. Valtakunnal-
linen uudelleen inventointi 
on alkamassa mahdollises-
ti ensi vuonna. Joen vierellä 
kulkeva tie voisi toimia vaih-
toehtoisena maisemareittinä 
pohjoiseen päin mentäessä 
ja joki itsessään toimii jo vir-
kistys ja maisemaelementti-
nä. Jongun maisemaselvitys-
alueen asukkaat ovat olleet 
aktiivisia ja selvitystyön ai-
kanakin monta raivauskoh-
detta on jo tehty. 

Maisemaselvityksiä laati-
nut Aili Jussila Pudasjärvel-
tä kiitteli myös asukkaiden 
tekemiä maisemanhoitotöi-
tä kentällä ja esitteli tarkem-
min Pudasjärvi-Taivalkoski 
alueelle tehtyjä karttoja. Jus-
sila on laatinut selvitykset 
yhdessä ProAgrian kanssa ja 

ne löytyvät Metsäkeskuksen 
sivuilta netistä. Jussila val-
mistuu Oulun seudun am-
mattikorkeakoulusta maise-
masuunnittelijaksi. 

Suojelualue ei  
tarkoita  
hoitamattomuutta
Metsähallituksen suojelu-
biologi Markku Lehtelä ker-
toi luonnonsuojelullisista 
näkökulmista alueen maise-
maraivauksissa ja metsätalo-
udessa. Asia tulee esille mm. 
umpeenkasvaneilla rannoil-
la, puronvarsilla ja natura-
alueilla. Metsälain mukaiset 
kohteet on myös huomioi-
tava. Suojelualue ei kuiten-
kaan aina tarkoita hoitamat-
tomuutta. Monien kohteiden 
luonnontila paranee hoita-
malla, esimerkkinä umpeu-
tuneet laidunalueet. Suo-
jelukohteiden hoidossa on 
kuitenkin ennen suorittamis-
ta otettava yhteys Ely-kes-
kuksen luonnonsuojelupuo-
leen ja metsälakikohteissa 
metsäkeskukseen. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY- 
keskuksen maaseutu- ja ener-
giayksikön edustaja Pirjo 

Onkalo esitteli rahoitusmah-
dollisuuksia päivän aihee-
seen liittyen. Esimerkkinä 
hän kertoi yleishyödyllisestä 
kehittämishankkeesta, johon 
voisi kuulua kehittämisen 
osana myös varsinaista mai-
semanhoidollista raivaus-
työtä. Maaseuturahaston 
rahoitusta olisi nyt tarjolla 
hyville hankkeille. Metsähal-
lituksen edustaja lupasi sel-
vittää mahdollisuudet lähteä 
vetämään tällaista hanketta 
Pudasjärven maanomistaji-
en keskuudessa ja aiheeseen 
palataan. 

Bioenergiapörssin pu-
heenvuorossa toiminnastaan 
kertoivat Tero Paananen, 
Tero Hänninen ja Juha Kos-
ki. Toiminta on alkanut kak-
si viikkoa sitten. Tavoitteena 
on edistää bioenergian säh-
köistä kaupankäyntiä, uusia 
markkinoita ja jatkojalostei-
ta sekä sitä kautta luoda uu-
sia työpaikkoja. Suurin osa 
energian kysynnästä on Ou-
lun alueella mutta tuotanto 
potentiaalia löytyy Pudasjär-
veltä. Kysyntä ja tarjonta oli-
si saatava molempia osapuo-
lia hyödyttäväksi. 

Bioenergialle  
tarvetta ja menekkiä
Keskustelussa myönteisiä 
kommentteja asiaan liitty-
en esittivät vielä Hannu Nis-
si kaupungin ja Pudasjärven 
energiaosuuskunnan edus-
tajana, Timo Marttila Bio-
watti Oy:stä sekä Aki Poijula 
Stora Enso Oy:stä. Menek-
kiä ja tarvetta bioenergialle 
löytyy kuin myös yhteistyö-
halua eri osapuolien ja mo-
nivaikutteisuuden huomioi-
miseksi. Markku Mattinen 
kertoi vielä lopuksi Iijokivar-
ren kaavoitukseen liittyvistä 
selvityksistä, joihin kohde-
alueen metsänhoito, maise-
manhoidolliset raivaukset ja 
suojelukohteet myös liitty-
vät. Lisätietoja selvityksistä 
löytyy kunnan nettisivuilta. 

Koollekutsujana tässä ta-
pahtumassa oli Bioenergian 
edelläkävijät hankeyhteis-
työn puitteissa Metsäkeskus 
Pohjois-Pohjanmaa ja Pro-
Agria Oulu

Taimi Mahosenaho

Paikalla oli 18 osallistujaa. 

Tilaisuuden vetäjänä toimi maiseman- ja luonnonhoidon 
neuvoja Taimi Mahosenaho ProAgriasta.

Oulunkaarella alkamassa olevasta Uusiutuvan energian yrityskeskuksesta tilaisuuteen 
olivat saapuneet metsäneuvoja Tero Hänninen, projektipäällikkö Tero Paananen ja met-
säneuvoja Juha Koski. He kertoivat, että hankkeessa perustetaan internetissä huuto-
kauppaperiaatteella toimiva bioenergiapörssi kauppapaikka, johon saa ilmoittaa myytä-
vää pääosin Oulunkaaren alueelta. Sen sijaan ostajat voivat olla koko maan alueelta.
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Kaupunginhallitus antoi 
maanantaina 17.10 koko-
uksessaan pyydetyn lau-
sunnon, jossa todettiin Pu-
dasjärven kaupungin ja 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
tarpeet huomioiden taksi-
en määrä kysyntään nähden 
olevan riittävä edellytyksel-
lä, että alueelle myönnetty 
kiintiömäärä on kokonaisuu-
dessaan käytössä. Ensisijai-
sesti lupia myönnettäessä 
tulee huomioida Ala-Siuru-
an ja Hetekylän alueiden tar-
peet, joissa ei ole tällä hetkel-
lä paikallista taksia. 

Lausunnossaan Pudasjär-
ven kaupunki toteaa edel-
leen, että Pudasjärven noin 
8 500 väestöstä hieman yli 
puolet asuu haja-asutusalu-
eella. Väestön ikääntyminen 
ja kouluverkon muutos sekä 
julkisen liikennepalveluiden 
saatavuuden väheneminen 
kasvattavat eri alueiden tak-
sipalveluiden kysyntää. Pu-
dasjärvellä on tällä hetkellä 
myönnettyjä taksilupia 34. 
Myönnetyistä luvista kol-
me on lopettanut toiminnan 
kuluneen vuoden aikana ja 
yksi ei ole vielä aloittanut 
toimintaansa, joten käytössä 
on tällä hetkellä 30 taksiajo-
neuvoa. Taksien asemapai-
kat ovat jakaantuneet eri ky-
läalueille, mutta 2011 aikana 
Ala-Siuruan alueelta lopetti 
kaksi taksia, joka jätti alueen 
ilman taksipalvelua. Myös 
Hetekylän alueelta puuttuu 
edelleen taksipalvelu, joiden 
pikainen palautuminen alu-
eille on koululaiskuljetusten 
ja alueen asukkaiden kan-
nalta hyvin tärkeää. 

Käytössä olevista taksi-
autoista 16 autoa on ns. tila 
takseja. Tilatakseista neljässä 
autossa on asetusten mukai-

Pudasjärvellä palvelee 30 taksia – yksi lisää tulossa
Kolme taksia lopettanut vuoden aikana: 

nen invavarustus pyörätuo-
lihissillä. 

Taajaman taksiasemalla 
on käytössä kahdeksan au-
toa, joista yhdellä on asetus-
ten mukainen invavarustus 
pyörätuolihissillä. Nykyi-
sellä luvalla yhdellä taaja-
man ulkopuolisella 1+4 tak-
silla ja yhdellä tilataksilla on 
vaihtoehtoinen asemapaikka 
taajaman taksiasemalla. Taa-
jaman ulkopuolella on käy-
tössä 22 taksiautoa, josta 15 
autoa on tilatakseja. Näistä 
autoista kolmessa on asetus-
ten mukainen invavarustus 
pyörätuolihissillä. Syötteen 
viikonloppua ja sesonkiai-
kaista palvelutarvetta pa-
rantamaan on kahden alu-
eella toimivan taksin lisäksi 
myönnetty vaihtoehtoinen 
asemapaikkalupa kahdek-
salle ulkopuoliselle taksille.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut ja sivistystoi-
mi suuria käyttäjiä
Vammaispalvelu- ja sosiaa-
lihuoltolain mukaisiin kul-
jetustarpeisiin olemassa ole-
va kalustomäärä on riittävä. 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
järjestämiskeskuksen sopi-
muksen piirissä on 27 taksia. 
Taajaman ala-asteen oppi-
laista pieni osa on taksikulje-
tuksessa. Yläasteen sekä lu-
kion kuljetusoppilaista lähes 
puolet käyttää jatkokuljetuk-
sessa taksia. 

Taajaman ulkopuolella 
viiden koulun oppilasmäärä 
on noin 230 oppilasta, josta 
noin 200 oppilasta on kulje-
tuksessa. Osittain tai koko-
naan taksilla kulkee noin 160 
oppilasta. Voimassa olevalla 
sopimuskaudella kuljetusso-
pimukset koulukuljetuksissa 

on lähes kaikilla taajaman ul-
kopuolisilla tak-seilla. Taaja-
ma-alueella olevia takseja ei 
voida käyttää koululaiskul-
jetuksessa, koska autoista 
puuttuu lain määräämä al-
kolukko. Koulupuolen kul-
jetuksissa sopimuksen pii-
rissä on noin 16 taksia.

Asuntoinsinöörit ra-
kentamassa rivitalon
Rakennusliike Asuntoinsi-
nöörit Oy:lle päätettiin va-
rata asuinrivitalotontti Ku-
renalan eteläisessä osassa. 
Tontille on tarkoitus raken-
taa vapaarahoitteisia asun-
toja, jotka on suunniteltu 
rakennettavaksi vanhusvä-
estön ja liikuntarajoitteisten 
asukkaiden tarpeet huomioi-
den. Kaupunki edellyttää ra-
ken-nusten liittämistä alue-
lämpöverkkoon. 

Oulun hallinto-oikeus on 
21.9.2011 päätöksellään ku-
monnut Heikki Harjun ja 
LVI-Center Oulu Oy:n kun-
nallisvalituksilla kaupungin-
hallituksen päätökset myy-
dä Sah-Kon halli ja noin 5000 
neliön maa-alue Pienkone-
huolto Keskiaho Oy:lle. Hal-
linto-oikeuden päätöksessä 
mainittiin, että kaupunki ei 
ole selvittänyt mahdollisen 
valtion tuen olemassaoloa ja 
tukimääräysten ja säännös-
ten soveltamisen edellytyk-
siä. Mikäli kiinteistön myyn-
tihinta sisältää valtion tukea, 
on tuesta sen ennen käytän-
töön panoa ilmoitettava Eu-
roopan komissiolle. 

Kaupunginhallitus päätti 
hakea valituslupaa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. 
Asian valmistelu annettiin 
asianajaja Lauri Ylipukin 
tehtäväksi. 

Tuloveroprosentista 
keskusteltiin
Ensi vuoden tuloveropro-
sentista käytiin laaja kes-
kustelu. Veroa nostettiin 
talouden tasapainottamis-
ohjelmaan kuuluvana yhdel-
lä prosentilla vuonna 2010 
ja tälle vuodelle vielä puo-
lella prosentilla. Veroäyri 
on nyt 20,5 prosenttia. Ta-
lous- ja henkilöstöpäällik-
kö Seija Turpeisen mukaan 
täytyy katsoa ja tehdä laskel-
mia, millainen esitys tulove-
roprosentista tehdään seu-
raavaan hallitukseen, joka 
kokoontuu kahden viikon 
kuluttua. Kuntaliiton ennus-
teen mukaan verotulot pie-
nevät Pudasjärvellä tähän 
vuoteen verrattuna ja tulevat 
vuodet näyttävät olevan sa-
man ennusteen mukaan sa-
mansuuntaisia. 

Kiinteistöveroprosentis-
ta keskusteltiin myös ja to-
dettiin niiden Pudasjärvel-
lä olevan alhaisemmat kuin 

lähikunnissa, paitsi asuinra-
kennusten kohdalla. 

Kaupungin kuluvan vuo-
den investointiohjelmassa 
esitetyt hankkeet eivät kai-
kilta osin toteudu tai toteu-
tuvat suunniteltua laajem-
pina. Kaupunginhallitus on 
tehnyt investointeihin liit-
tyviä määrärahojen tarken-
nuspäätöksiä toteamuksella, 
että investointibudjetin tar-
kistus viedään valtuuston 
käsittelyyn yhtenä kokonai-
suutena talousarviovuoden 
syksyllä. Valtuustolle esite-
tään investointeihin lisämää-
rärahaa noin 1,35 miljoonaa 
euroa. 

Koillis-Golfilla vilkas 
kesä
Kuntoliikuntapalvelu Pekka 
Kinnunen Ky/ Koillis-Gol-
fille myönnettiin 5000 euron 
avustus golfkenttätoiminnan 
kehittämiseksi. 

Tärkeimmät kehittämis-
kohteet ovat Range eli har-

joitusalue ja 2-väylä sekä 
ProShop myymälä. 

Koillis-Golfin golfkent-
tä on vakiinnuttanut paik-
kansa Pudasjärven palvelu-
tarjonnassa sekä paikallisille 
että matkailijoille. Erityises-
ti nuorison ja aikuisväestön 
sekä ikäihmisten liikunta-
paikkana golf on saavutta-
nut suuren suosion. Käyttä-
jämäärät ovat olleet kasvussa 
jo vuosia ja kuluneen kau-
den aikana ylitettiin 2 000 
käyntikerran raja. Mainitta-
koon, että Koillis-Golf on to-
teuttanut kaikki investoinnit 
ja työt tähän saakka omal-
la rahalla, joten 20-vuotis-
juhlassa esille noussut kau-
pungin myöntämä avustus 
on ensimmäinen laatuaan. 
Kentällä toimiva Golf-seura 
on tosin saanut yhdistysten 
avustuksia. 

Heimo Turunen

Pudasjärvellä on tällä hetkellä 30 taksia. Taksiasemat ovat Kurenalla ja Syötteellä.

Koillis-Golf vietti kuluneena kesänä 20-vuotisjuhlaa, jossa yrittäjä Pekka Kinnunen lyömässä juhlaohjelmaan kuulunutta avauslyöntiä. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Pudasjärven alueen 
taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston määrästä. Lain mukaan ELY-
keskus vahvistaa vuoden 2012 kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. 
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Pitkään tyhjillään olleeseen 
entisiin ravintola Amaretton 
tiloihin Pudasjärven keskus-
tassa aukaistaan ennen jou-
lua pizzeria-kebab ravintola. 
Nykyisin Ruukissa ja Rant-
silassa Merita Pizza-kebab 
ravintolayrittäjät Merita ja 
Basri Gashi ostivat maanan-
taina 17.10 liikehuoneiston ja 
siihen kuuluvan asuntohuo-
neiston Pudasjärven Osuus-
pankilta. Liiketilaa on noin 
260 neliömetriä ja asunto-
huoneisto on noin 90 neliön 
suuruinen. 

-Huoneistossa alkaa re-
montti heti ensi viikolla. 
Edellisen yrittäjän konkurs-
sin jälkeen huoneistossa ei 
ole mitään entisiä kalusteita, 
joten myös ravintolakalus-
to on hankittava. Tavoittee-

Uusi Pizzeria-kebab 
ravintola Pudasjärvelle

na on aukaista pizza-kebab 
ravintola ennen joulua, ker-
too Kosovosta vuonna 1998 
Suomeen muuttanut yrittä-
jä Basri Gashi. Uusien yrit-
täjien suunnitelmissa on ra-
vintola A-oikeuksin. Myös 
tanssia tulee olemaan vii-
konloppuisin. Perjantai-
na-lauantaina ravintola on 
avoinna neljään saakka, sun-
nuntaina palvellaan puolil-
le öin ja arkisin ravintola on 
avoinna klo 22 saakka. 

Ruokatarjonnassa kiin-
nitetään myös huomio glu-
teenittomaan vaihtoehtoon, 
kuten nykyisin Ruukin ja 
Rantsilan toimipisteissä. 

Basri Gashi kiittelee en-
tisen Amaretton tiloja so-
piviksi menestyvälle ravin-
tolatoiminnalle. Tilat ovat 

hyvällä liikepaikalla raken-
nuksen ensimmäisessä ker-
roksessa ja ulkona on autoil-
le hyvin parkkitilaa. 

Yrittäjäpariskunnan mah-
dolliseen Pudasjärvelle 
muuttamiseen Basri ei vielä 
halua kommentoida. 

-Asunto tulee joko itsel-
le tai se vuokrataan, hän to-
teaa. 

Kysymykseen, kuinka 
saitte tiedon ravintolaliike-
huoneistosta Gasri vastaa:

-Ruukissa asioinut asiak-
kaamme antoi tästä vinkin. 
Halusimme laajentaa Ruuk-
kia ja Rantsilaa suuremmalle 
paikkakunnalle ja Pudasjär-
vi tuntui sopivalle paikalle 
aloittaa kolmas pisteemme. 

Heimo Turunen

Ravintolayrittäjä Basri Gas-
ri on avaamassa Pudas-
järvelle kolmannen Merita 
Pizza-Kebab –ravintolan 
ensi joulukuussa. Hän toi-
mii yrittäjänä yhdessä vai-
monsa Meritan kanssa ja 
heillä on tällä hetkellä Me-
rita Pizza-kebab ravintolat 
Ruukissa ja Rantsilassa. 

Entisen Amaretton kiinteistöön tulee paljon uutta toimintaa, sillä joulukuussa avattavan 
Merita Pizza-kebab ravintolan ohella kiinteistössä on Bemer hoitola ja siinä avataan lä-
hiaikana Painopalvelu Puurusen yritys ja Sun Cafe lounaskahvio. 

Valojen ja tuulilasin kunto vaikuttavat erityisesti syyspimeällä niin 
omaan näkemiseen kuin näkymiseen muille. Huomiovaloilla varus-
tettujen autojen kuljettajien on erityisesti muistettava ajovalojen 
käyttö. Syystalven liukkaat ovat jo osassa Suomea alkaneet, joten 
autoilijoiden tulisikin nyt tarkastaa autonsa vanhojen talvirenkaiden 
kunto ja miettiä tarvetta talvirenkaiden vaihtamiseen.

Pelkillä huomiovaloilla 
vain hyvällä säällä
Autossa on aina ajon aikana käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja. 
Huomiovalo on nykyaikaisen päiväajovalon virallinen nimitys. Pel-
killä huomiovaloilla saa ajaa vain valoisaan aikaan näkyvyyden ol-
lessa hyvä. Takavalojen ei tarvitse palaa huomiovalojen kanssa. Ajo-
valoja  eli lähi- tai kaukovaloja on käytettävä ajoneuvossa, kun sitä 
kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikana taikka näkyvyyden ol-
lessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut. Lähivalojen vir-
heellinen suuntaus heikentää näkyvyyttä ja voi aiheuttaa häikäisyä 
vastaantulijoille. Auton valojen toimivuus on helppo tarkastaa ja se 
kannattaa tehdä säännöllisesti. Lähivalojen perussuuntauksen voi 
tarkistuttaa huollon yhteydessä. Useimmissa autoissa on lähivalo-
jen suuntauksensäätölaite. Sen avulla valojen suuntausta voi muut-
taa myös ajon aikana. Lähivalon suuntaus tulisi tarkastaa silloin, kun 
kuormaus muuttuu - esimerkiksi, jos auton takapenkillä on matkus-
tajia. Tarkemmat ajoneuvokohtaiset ohjeet suuntauslaitteen käytös-
tä löytyvät auton ohjekirjasta. Kuljettajan on myös aina pidettävä 
huoli siitä, että kaikki ajoneuvon valot ovat kunnossa.

Talvirenkaat alle tarvittaessa, 
mutta viimeistään joulukuun alussa
Nastarenkaita saa käyttää tällä talvikaudella 1. marraskuuta alkaen 
aina huhtikuun 16. päivään asti. Kaikissa autoissa saa käyttää nasta-
renkaita muinakin aikoina sään tai kelin niin edellyttäessä. Talviren-
kaat on kuitenkin vaihdettava viimeistään joulukuun 1. päivänä ja 
niitä on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuun ajan. Talvirenkaita 
on käytettävä henkilö- ja erikoisautoissa (kokonausmassalta enin-
tään 3500 kg) sekä pakettiautoissa. Kokonaismassaltaan yli 750 kg 
ja enintään 3 500 kg perävaunuissa  on käytettävä nastarenkaita, jos 
vetoautossa on sellaiset. Myös ulkomailla rekisteröityjen henkilö- ja 
pakettiautojen on käytettävä Suomessa talvirenkaita. Nastarenkaita 
saa käyttää muinakin aikoina hälytysajoneuvoissa, puolustusvoimi-
en maastoajoneuvoissa, tienpitoon käytettävissä ajoneuvoissa ja hi-
nausautossa sekä auton tai hinattavan ajoneuvon kauppaan, korjauk-
seen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa.

Renkaiden kunto on tärkeä 
liikenneturvallisuustekijä
Kun autoon vaihdetaan talvirenkaat, on niiden kunto ja soveltuvuus 
kyseiseen autoon tarkistettava. Auton rekisteröintitodistuksen tek-
niseen osaan on merkitty ajoneuvolle parhaiten soveltuvia rengas-
kokoja.  Parhaiten talvirenkaat tunnistaa rengasmerkinnöistä M+S 
tai	MS	tai	M	&	S.	Renkaan	pyörimissuunta	tulee	huomioida	ennen	
asennusta. Pyörimissuunta on yleensä merkitty nuolella. Määräyksis-
sä edellytetään talvirenkaille vähintään 3,0 mm urasyvyyttä rengas-
kuvion pääurien leveydeltä. Loskaisella kelillä tai muuten vaikeissa 
olosuhteissa renkaiden kulutuspinnan syvyys olisi hyvä olla vähin-
tään 4-5 mm.  Rengaspaine ei saa poiketa auton tai renkaan val-
mistajan suosituksesta alaspäin enempää kuin 20 %. Auton ajo-omi-
naisuudet ja polttoaineenkulutus riippuvat suuresti rengaspaineista. 
Paineet on tarkastettava säännöllisesti ja myös aina, kun auton kuor-
mitus muuttuu.

Nastarenkaat vai kitkarenkaat – käyttö ratkaisee
Talvirenkaat voivat olla nastattomia tai nastallisia. Nastattomia tal-
virenkaita kutsutaan kitkarenkaiksi. Niiden pito-ominaisuudet ovat 
parhaimmillaan lumisella tiellä. Jäisellä tiellä nastarenkaiden pitävyys 
on parempi, mutta niiden teitä kuluttava vaikutus on kitkarenkaita 
suurempi. Jos autossa käytetään nastarenkaita, nastat on oltava kai-
kissa pyörissä. Nastarenkaat kannattaa “ajaa sisään” maltillisesti eli 
välttää ensimmäisten satojen kilometrien aikana voimakkaita kiih-
dytyksiä ja jarrutuksia sekä suuria nopeuksia. Näin luodaan renkail-
le paremmat edellytykset toimia. Tällöin vältytään mm. nastojen en-
nenaikaiselta irtoamiselta.

Hyvä tuulilasi auttaa näkemään
Puhdas ja ehjä tuulilasi on hyvän näkyvyyden edellytys. Tuulilasin ul-
kopinnan lisäksi myös sisäpinnan tulee olla puhdas, sillä likainen tuu-
lilasi aiheuttaa näkemistä haittaavia heijastuksia. Kostealla kelillä la-
sien huurtumista voi torjua käyttämällä ilmastointia. Ilmastointilaite 
kuivaa sisään tulevan ilman ja näin vähentää auton sisäilman kosteut-
ta. Myös naarmuinen ja hankautunut tuulilasi haittaa näkyvyyttä. Tuu-
lilasissa ei saa olla halkeamia tai säröjä kuljettajan näkökentässä. 
Kuluneet ja likaiset pyyhkijänsulat voivat nopeastikin hangata tuu-
lilasin vaihtokuntoon. Naarmuuntumista ja kulumista voi vähentää 
käyttämällä runsaasti tuulilasinpesunestettä ja pitämällä pyyhkijän 
sulat puhtaana.  
Liikenteen	 turvallisuusvirasto	Trafi	 kehittää	 aktiivisesti	 liikennejär-
jestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä 
ja vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä. www.
trafi.fi

Valot ja renkaat kuntoon 
pimeälle ja liukkaalle

Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan kolmasosa suomalai-
sista ei käy silmälääkäril-
lä säännöllisesti. Ilmiö on 
huolestuttava erityisesti pii-
lolinssien käyttäjien kes-
kuudessa, sillä useat silmä-
sairaudet ovat salakavalia 
eikä niitä huomaa itse, ja hoi-
tamaton sairaus voi lopul-
ta tuhota näön. Ainoa keino 
sairauksien diagnosoimisek-
si on ammattilaisen säännöl-
lisesti tekemä tarkastus.

Suurin osa laseja käyttä-
vistä suomalaisista käyttää 
myös piilolinssejä. Kuiten-
kaan kovin moni heistä ei 
ole tietoinen siitä, että niiden 
käyttöön liittyy vaarallisia 
riskejä silloin, kun käyttöoh-
jeita ei noudateta tai silmä-
lääkärikäynneistä luistetaan.

– Piilolinssit voivat olla 
vaarallisia silmille, jos niiden 
käytössä ei noudata tarkkoja 
hygieniaohjeita tai ei toimi 
annettujen käyttösuositus-
ten mukaan, varoittaa Silmä-
aseman lääketieteellinen joh-
taja Roope Sihvola.

Onko uusi ilmiö  
vaarallinen?
Sihvola on erityisen huolis-

Piilolinssien käyttö ilman säännöllisiä 
tarkastuksia silmille vaaraksi

saan uudesta kuluttajia val-
lanneesta trendistä: yhä use-
ampi tilaa linssinsä kätevästi 
netistä. Kun linssit tilaa aina 
verkkokaupasta, ei silmälää-
kärillä tarvitse käydä. Jokai-
selle piilolinssejä käyttävälle 
suositellaan kuitenkin pii-
pahtamista optikon vastaan-
otolla kerran vuodessa.

– YouGov Finlandin te-
kemän tutkimuksen mu-
kaan nuorilla on toiseksi 
eniten silmäsairauksia heti 
iäkkäämpien ihmisten jäl-
keen. Nuoret käyvät vähiten 
silmälääkärissä ja käyttävät 
eniten piilolinssejä. He myös 
tilaavat niitä eniten netistä.

Optikon tai silmälääkä-
rin tekemä tarkastus on en-
siarvoisen tärkeä juuri sik-
si, että hän on ainoa henkilö, 
joka voi diagnosoida oireet-
tomat silmäsairaudet. Esi-
merkiksi glaukooma eli sil-
mänpainetauti on petollinen 
sairaus, koska se ei aiheuta 
oireita. Kun silmälääkäris-
sä käy säännöllisesti, on asi-
oihin mahdollista puuttua 
ajoissa.

– Jos silmässä on infektio, 
piilolinssi toimii vähän kuin 
laastarina infektion päällä, 

minkä vuoksi kipua ei tun-
ne. Kun infektio ehtii sar-
veiskalvoon asti, jättää se sii-
hen pysyvän jäljen ja lopulta 
heikentää näköä. Lääkäri ko-
kee itsensä avuttomaksi sil-
loin, kun vastaanotolle tu-
lee potilas, jonka näkö olisi 
voitu pelastaa vain sillä, että 
sairaus olisi diagnosoitu riit-
tävän ajoissa.

Käy optikolla  
säännöllisesti
Kaikille 40 vuotta täyttäneil-
le suositellaankin näkönsä 
tarkastuttamista 3-4 vuoden 
välein, ellei mitään yllättä-
vää tarkastusten välissä il-
maannu.

– Jos ei tarvitse silmälase-

ja, olisi hyvä käydä tutkitut-
tamassa silmänsä kunnolla 
kerran ennen 40 ikävuoden 
täyttämistä, Sihvola toteaa.

Toisinaan saattaa olla 
epäselvää, minkä tahon puo-
leen silmäasioissa kannat-
taisi kääntyä. Sihvola suo-
sittelee aina hakeutumista 
silmäasioihin erikoistunei-
den ammattilaisten pakeille.

– Yleislääkärillä ei usein 
ole sellaista välineistöä, jota 
silmien tutkimiseen tarvi-
taan. Kehotankin aina kään-
tymään optikon tai silmä-
lääkärin puoleen kaikissa 
silmiin liittyvissä asioissa. 
Näöllä ei ole syytä leikkiä, 
ohjeistaa lääketieteellinen 
johtaja Roope Sihvola.

Näin tutkimus tehtiin

– Silmäasema teetti elokuussa YouGov Finlandilla tutkimuksen 
siitä, kuinka 18–74-vuotiaat suomalaiset huolehtivat silmiensä 
terveydestä.
– Tutkimus toteutettiin web-kyselynä 16.8. – 22.8.2011 YouGov 
Groupin kuluttajapaneelissa, johon kuuluu 25 000 suomalaista.
– Tutkimuksen vastaajamäärä (1009) on painotettu suomalaista 
väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.
– Kokonaistuloksissa (n=1009) keskimääräinen luottamusväli 
on ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).
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Euroopan pakolaisrahaston, 
Pudasjärven kaupungin ja 
Oulun Seudun Setlementin 
rahoittama Nuoren turva-
paikanhakijan polku Pudas-
järvellä hanke on järjestänyt 
Voimaannuttava ohjaus -rat-
kaisukeskeinen työote maa-
hanmuuttajanuoren tukemi-
sessa koulutuksen. 

Ensimmäinen koulutus-
päivä oli syyskuun 20. päi-
vänä Liepeen väentuvas-

Koulutuksella uusia välineitä työhön

sa. Toinen koulutuspäivä on 
marraskuun 8. päivänä. Kou-
lutukseen osallistui nuorten 
parissa työskenteleviä am-
mattilaisia saadakseen uusia 
välineitä työhönsä. 

Ratkaisukeskeinen ajatte-
lu- ja työtapa on maanlähei-
nen ja myönteinen tapa koh-
data erilaisia inhimillisen 
elämän haasteita ja pulmati-
lanteita. Sen kautta halutaan 
innostaa kehittämään niihin 

luovia ratkaisuja korosta-
malla toiveikkuutta, voima-
varoja, edistystä ja yhteistyö-
tä. Tämä työtapa valtaa alaa 
etenkin ihmissuhdealoilla 
toimivien keskuudessa. Rat-
kaisukeskeinen terapia puo-
lestaan saavuttaa yhä enem-
män kannatusta asiakkaita 
kunnioittavana ja taloudelli-
sena terapiamuotona.

Ratkaisu- ja voima-
varasuuntautuneelle 
työlle on ominaista:
Asiakaslähtöisyys. Asiakas 
voi olla esim. yksilö, perhe, 
ryhmä tai työyhteisö. Asi-
akas asettaa itse omat ta-
voitteensa sen sijaan, että 
joutuisi hyväksymään asian-

Ensimmäinen koulutuspäivä pidettiin Liepeen pappilan väentuvassa.

tuntijoiden määrittelemät ta-
voitteet.

Tavoitelähtöisyys ja tule-
vaisuussuuntautuneisuus. 
Keskusteluissa painopiste 
on tavoitteissa ja siinä miten 
asiakas voi ne saavuttaa.

Voimavarakeskeisyys. 
Tutkitaan ja hyödynnetään 
asiakkaan kykyjä, taitoja ja 
osaamista käsillä olevan pul-
man ratkaisemisessa tai ta-
voitteiden saavuttamisessa. 
Menneisyyttä tarkastellaan 
pikemminkin voimavarana.

Poikkeuksien ja edistyk-
sen huomioiminen. Tutki-
taan erityisesti niitä aikoja ja 
hetkiä, jolloin vaikeudet ovat 
paremmin hallinnassa tai jo-
kin tavoite toteutuu vaikka 
osaksikin. Tärkeää on kar-

toittaa tavoitteen suuntaan 
tapahtuvaa edistystä.

Myönteisyys, luovuus, 
leikillisyys ja huumori. 
Tämä työmuoto tukee asiak-
kaan vahvoja puolia. Uusien 
näkökulmien syntymisen li-
säksi oleellista on ideoida ja 
testata vuorovaikutussuh-
teessa erilaisia ratkaisuvaih-
toehtoja.

Hyödyntäminen ja 
konstruktiivinen näkemys. 
Ratkaisukeskeinen työtapa 
on salliva ja siinä voidaan 
vapaasti liittää muista työ-
muodoista lainattuja ideoita, 
kuten kognitiivisen terapian 
harjoituksia, narratiivisen te-
rapian ulkoistamista, NLP-
tekniikoita, tarinoita, pa-
radoksaalisia kotitehtäviä, 

sopimuksia jne.
Yhteistyö ja kannustus. 

Asiakkaan verkostot ja lähei-
set nähdään voimavarana ja 
pulmia voidaan ratkoa yh-
teistyössä heidän kanssaan. 
Tärkeä osa työtä on aito 
myönteinen palaute sekä an-
sion ja kiitosten jakaminen 
edistyksestä eri osapuolille.

Marjo Savukoski KM 
psykoterapeutti (et.)
Jaana Valkola 
projektipäällikkö 
Nuoren turvapaikan-
hakijan polku 

Kouluttajana toimi KM psykoterapeutti Marjo Savukoski.

Kerttu ja Kauko hanke on 
pudasjärvisiä työllistävä 
hanke, joka järjestää perjan-
taina 4.11 klo 12-18 yhdes-
sä paikallisten yhdistysten 
ja yritysten kanssa Römp-
päkuhinat – yhdistystoimin-
nan rekrymarkkinat. Kai-
kenikäisille suunnatussa 
tapahtumassa pudasjärviset 
yhdistykset esittelevät moni-
puolista toimintaansa ohjel-
mallisen ”römppähenkisen” 
iltapäivän kuluessa. Messu-
vieraat tutustuvat Römppä-
kuhinoilla paikallisiin yhdis-
tyksiin ja löytävät omansa 
– sen yhdistyksen, joka tarjo-
aa mielekästä ja palkitsevaa 
tekemistä joko vapaa-aikaan 

R Ö M P PÄ K U H I N AT  -  Y H T E I S TÄ  H Y VÄ Ä  P U DA S JÄ RV E L L E !
Ulla-Maija Pauk-
keri toimii Römp-
päkuhinoiden 
puuha- ja yhteys-
henkilönä

PS. Kerttu ja Kauko on Pudasjärvellä toimiva, työllistävä hanke ja siksi kuuntelemme mielellämme myös kaikkia työllis-
tämiseen liittyviä yhdistysten ja yrittäjien toiveita, haasteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Seuraava suunnittelupalaveri 
on maanantaina 31.10 klo 18 kaupunginvirastolla.

tai työhön.
Musisoiva, näyttäväs-

ti pukeutunut römppäkul-
kue lampaineen lähtee mes-
supaikalta (Varsitie 6, ent. 
Mirkun vaatetus) klo 12 ja 
kiertää keskustan houku-
tellen väkeä tapahtumapai-
kalle. Römppäkuhinoilla on 
tarjolla värikästä ohjelmaa 
kaiken ikäisille. Leikkimieli-
nen suunnistuskisa kaikille 
halukkaille, joiden tehtävä-
nä on löytää rastit vihjeiden 
perusteella keskustan liik-
keistä, VaPePa (Vapaaehtoi-
nen pelastuspalvelu) tulee 
esittelemään toimintaansa ja 
pelastusperäautoaan, mikäli 
sitä ei tarvita missään muu-

alla oikeissa etsintätöissä. 
VaPePan etsintänäytökset 
ovat lähimetsikössä klo 13 
ja 16. Mielenkiintoa herättää 
varmasti myös FC Kurenpoi-
kien järjestämä haastekilpai-
lu kunnan päättäjille. Pikku 
kahviloiden tarjoama kuu-
ma kahvi herkullisine lisuk-
keineen, elävä tuli, puheen-
sorina ja musisointi tuovat 
lämpöä myöhäissyksyiseen 
iltapäivään.

Olemme suunnitelleet 
Römppäkuhinoita yhdessä 

eri paikallisten tahojen kans-
sa. Vastaanotto on ollut itse 
asiassa niin hyvä, että aika 
usein olen jo joutunut vetä-
mään näkymättömästä ”jar-
rukahvasta”, kuunnellessa-
ni innostuneiden ihmisten 
ideointia tapahtumaan liitty-
en. Hienoa on ollut huomata 
se, että kaikki ovat valmiita 
lähtemään mukaan! Tästä on 
tulossa jo tänä vuonna upea, 
meitä kaikkia pudasjärvisiä 
yhdistävä ja mukavia muis-
toja tarjoava tapahtuma! Kii-

tos siitä kuuluu meille kaikil-
le! Saapa nähdä mitä uutta ja 
mielenkiintoista ensi vuo-
den Römppäkuhinat tuovat-
kaan tullessaan…

Römppäviikko oli aikoi-
naan yksi Pudasjärven mer-
kittävimpiä tapahtumaviik-
koja, jonka valmisteluun 
osallistuivat lähes kaikki ta-
hot. Viikko siis yhdisti mo-
nella tavalla kaikkia pudas-
järvisiä. Tarkoituksenamme 
on järjestää uudenlainen yh-
distysten rekrytapahtuma 

– menneen ajan römppä-
hengessä. Tapahtuma, josta 
toivottavasti tulee uusi pe-
rinne! 

Yhteistyöterveisin
Ulla-Maija Paukkeri
puh. 050 436 6024
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110280 MATKAILUOPPAAN PERUSKURSSI 160 t
Tavoite: Peruskurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suo-
mesta ja Pudasjärven kaupungista, sen alueesta, paikallisesta luonnosta 
ja rakennetusta ympäristöstä. Kirjalliset ja suulliset kokeet hyväksytysti 
suoritettuaan opiskelija voi saada Suomen Opasliitto Ry:n auktorisoin-
nin paikalliseksi matkaoppaaksi ja mahdollisuuden suorittaa matkailuop-
paan ammattitutkinnon. Toteutetaan monimuotoisesti kontakti- ja etä-
opetuksen ja itsenäisen opiskelun (1/3) yhdistelmänä.
Kohderyhmä: Tarkoitettu kaikille matkailualasta, opastoiminnasta ja pai-
kallistietoudesta kiinnostuneille eri-ikäisille henkilöille. Kouluttajina toi-
mivat eri alojen asiantuntijat. Ilmoittautumisia otetaan vastaan. Ennen 
koulutusta järjestetään infotilaisuus, jossa mukana Suomen Opasliiton 
edustaja. Osallistumismaksu 200 € sis. materiaali-monistemaksua 50 
€. Tiedustelut ja ilmoittautumiset kansalaisopistolle lokakuun loppuun 
mennessä.

110244 LASTEN KUVATAIDE 2 - Kurenala
22.09.11-15.12.11 ja 12.01.12-19.04.12 52 €
to 13.30-15.00  KURENALAN KOULU/
Jussi Valtakari
Taiteen perusopetuksen jatkava ryhmä. Kurssimaksu sisältää materiaa-
limaksun 12 €.

110283 INTIALAINEN PÄÄHIERONTA syksy
21.10.-22.10.11 25 €
pe 18.00-21.00 ja la 10.00-14.00 NEUVOKKI/Terttu Kynkäänniemi
Kurssilla vielä muutama paikka vapaana, ilmoittaudu kansalaisopiston 
toimistoon! Ota mukaan pieni tyyny ja kylpypyyhe.

110276 ENSIAPU I syksy
02.11.-10.11.11 45 € TEORIALUOKKA/
Heikki Mukka/ Fast Oy
ke 17.00-20.00 ja to 17.00-20.00
Kokoontuu ke ja to: 2.11., 3.11., 9.11. ja 10.11.2011. Todistusmaksu 10 €. 
Ilmoittautumiset 24.10.11 mennessä.

110284 HYVÄ UNI -KURSSI syksy
14.11.11 ma 18.00-20.30 10 € AUDITORIO/Terttu Kynkäänniemi
Tule ”herättelemään” voimavarojasi ja löytämään vahvuutesi. Kehon ja 
mielen tasapaino johdattaa Sinut tyytyväisempään oloon. Kehitellään 
unta ja unen laatua. Harjoitellaan miten irtaudut päivän tapahtumista, 
rauhoitut ja nukut paremmin. Kurssi pidetään kahtena maanantai-ilta-
na, toinen kerta sovitaan 14.11. opiskelijoiden kanssa. Ilmoittautumiset 
7.11.2011 mennessä.

110308 GOLFTREENIT
16.11.11-07.12.11 10 € HIRVASKOSKEN KOULU/
Pekka Kinnunen
JUNIORIT ke 18.00-19.00 ja AIKUISET ke 19.00-20.00

110235 ITSEPUOLUSTUSKURSSI syksy
la 12.11.11 klo 11.00-17.00 ja la 26.11.11 klo 12.00-17.00 
14 t/25 €   SALIKKI/Janne Ahonen
Annetaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat selviytymään uhkatilanteista 
turvallisesti. Käsitellään tilanteiden ennakointia, niihin sopivia toiminta-
malleja ja tilanteiden jälkeisiä toimenpiteitä. Ilmoittautumiset 7.11.2011 
mennessä.

110275 LÖYDÄ OMA TAITEESI!
02.11.11-23.11.11 ja 11.01.12-29.02.12 36 €
ke 18.00-20.15 KANSALAISOPISTO/Kari Tykkyläinen
Kurssilla on kolme teemaa: marraskuussa ”minä”, jolloin etsimme omaa 
tapaamme tehdä taidetta, tammikuussa ”me”, jolloin teemme taidetta 
yhdessä (esim. mediataide, performanssi, yhteisötaide) ja helmikuussa 
”Pudiksen kuvajalanjälki”, jolloin luomme yhdessä taideteoksen/-näyt-
telyn, joka ilmentää uutta pudislaista kulttuuria. Kurssilla on mahdollis-
ta osallistua myös vain yksittäiseen osaan. Yksittäisen teemaosan kurs-
sihinta on 15 €.

110307 ERITYISRYHMIEN KÄSINRAKENNUS/JOULUKE-
RAMIIKKA (avoin ryhmä)
jatkuu 21.10.11 pe 14.00-16.00 25 € OSVIITTA/
Kaarina Nevanperä

110247 METALLILANGASTA ELÄIMIÄ JA SISUSTUS-
TUOTTEITA
jatkuu 21.10.11 30 € KERAMIIKKALUOKKA/
Leila Kyngäs-Teeriniemi
pe 17.15-21.00 ja la 9.00-15.00
Tule tekemään metallilankaeläimiä ulos koristeeksi metallilangasta tai 
metalliverkosta. Sisustukseen ”kukkahäkkejä”, hedelmäkoreja, kynttilän-
jalkoja, erilaisia roikkuvia koristeita ja palloja. Opettajalta voi ostaa me-

tallilankaa ja -verkkoa. Jos omistat piikkilankaa, ota mukaan, siitä saa eri-
laisia koristeita kuten kransseja ja palloja. Kokoontumiset 14.-15.10. ja 
11.-12.11. Kurssilla on muutama paikka vapaana.

110285 VALORYIJY
jatkuu 1.11.11 ti 18.00-21.00  20 € KUTOMALUOKKA/
Hilkka Anttila
Kokoontumiskerrat  1.11. ja 15.11.

110292 DIGIVALOKUVAUS syksy
03.11.-24.11.11 to 11.30-14.30 28 € ATK-LUOKKA/
Liisa Pöllänen
Kameran käyttö, kuvien siirtäminen koneelle, skannaus, kuvankäsittelyn 
perusteet. Ilmoittautuminen 27.10.2011 mennessä. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille kiinnostuneille, senioreille ja erityisryhmille tulee opintosetelialen-
nus. Oma kamera mukaan!

110282 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA TIEDONHALLINTA
08.11.-13.12.11 ti 9.00-12.00 35 € ATK-LUOKKA/
Mika Suoperä
Opiskellaan	Windows-käyttöjärjestelmän	hallintaa,	ohjauspaneelin,	 apu-
ohjelmien ja leikepöydän käyttöä sekä kansioiden ja tiedostojen hallintaa. 
Kurssin päätteeksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua @-korttitent-
tiin, hinta 10 €. Pakollinen tenttiosio @-kortin suorittajalle. Ilmoittautu-
minen 3.11.2011 mennessä puh. 040 8266 431.

110286 KOHOKUVIOITU VALOTAULU
26.11.-10.12.11 12 € KUTOMALUOKKA/Hilkka Anttila
Kokoontuu 26.11. klo 12.00-15.00 ja 10.12. klo 12.00-14.15. Materiaali-
en hinta n. 15 €, voi ostaa opettajalta. Ilmoittautumiset 18.11.2011 men-
nessä.

110252 JOULUHÖMPÖTYSTÄ
02.12.-03.12.11 20 € KERAMIIKKALUOKKA/
Leila Kyngäs-Teeriniemi
pe 17.15-21.00 ja la 9.00-15.00
Tule tekemään pieniä joululahjoja kuten kauniita saippuoita eri muodois-
sa, tuoksuissa ja väreissä. Lumihiutaleita siemenhelmistä ja metallilangasta 
sekä kynttilämansetteja putkihelmistä. Pieniä metallilankatähtiä tai -sydä-
miä siemenhelmillä koristellen. Opettajalta voi ostaa tarvikkeita. Ilmoit-
tautumiset 24.11.2011 mennessä.

110270 KIRJOITA ITSESI! -KURSSI
02.12.-03.12.11 25 € NEUVOKKI/Virpi Yliraudanjoki
pe 17.00-20.15 ja la 9.00-16.15
Kurssilla annetaan virikkeitä oman äänen löytämiseen, kuuntelemiseen ja 
kirjoittamiseen. Ota mukaan kirjoitusvälineesi ja tule mukaan Kirjoitta-
maan Itsesi! Ilmoittautumiset 21.11.2011 mennessä.

110214 ÄIJÄJOOGA
20.10.11-08.12.11 ja 12.01.12-19.04.12 33 €
to 17.30-18.45  UIMAHALLIN MONITOIMITILA/
Paula Timonen

Kaikki joogaryhmät kokoontuvat 
myös syyslomaviikolla (vko 43)!

Vesijumpissa maksu 1 €/kerta + uimahallimaksu.

110183 VESIJUMPPA
02.11.11-14.12.11 ja 11.01.12-16.05.12
ke 17.00-17.45 UIMAHALLI/Henriikka Viramo

110182 SYVÄN VEDEN JUMPPA
02.11.11-14.12.11 ja 11.01.12-16.05.12
ke 18.00-18.45 UIMAHALLI/Henriikka Viramo

110209 MIESTEN VESIJUMPPA
03.11.11-15.12.11 ja 12.01.12-10.05.12
to 18.00-18.45 UIMAHALLI/Teija Räisänen

Aquazumbassa uimahalli perii lisäksi uintimaksun.
Ilmoittautuminen kansalaisopistolle 25.10. mennessä!

110206 AQUAZUMBA aamu syksy
03.11.-15.12.11 7 kertaa  21 €
to 9.30-10.00 UIMAHALLI/Katja Järvenpää

110207 AQUAZUMBA ilta syksy
03.11.-15.12.11 7 kertaa  21 €
to 19.00-19.30 UIMAHALLI/Katja Järvenpää

KUNTONYRKKEILY 1 to 19.00-20.00 ja KUNTONYRKKEI-
LY 2 to 20.00-21.00 kokoontuu kansalaisopiston salissa vielä lo-
kakuun ajan, marraskuun alusta Puikkarin monitoimitilassa.

Seuraaville kursseille ehtii vielä mukaan. Uudet opiskelijat 
ovat tervetulleita!

PIANO-, RUMPU, HUILU-, SELLO- JA KITARARYHMIIN 
MAHTUU VIELÄ UUSIA OPISKELIJOITA! Tiedustelut Lasse 
Aaltonen, puh. 040 - 8266 597 tai kansalaisopiston toimisto.
Keskiviikon Tuomo Honkasen puhallinorkesteriin kaivataan uu-
sia soittajia!

110271 ÄITIEN VIRTAPIIRI
04.10.11-29.11.11. 25 €
TI 9.30-11.45 KUVATAIDELUOKKA/eri ohjaajia
Pienten lasten äideille tarkoitettu ryhmä, joka etsii virikkeitä arkeen ko-
keillen ja harrastaen. Lastenhoito järjestetään yhteistyössä Perhekeskus 
ry:n kanssa. Tervetuloa mukaan!

110165 KANSANMUSIIKKI- JA LAULURYHMÄ
13.10.11-01.12.11 ja 19.01.12-03.05.12 35 €
to 18.00-19.30  STUDIOLUOKKA/
Aira Siuruainen-Kalliola

110161 YLEINEN LAULUPIIRI joka toinen viikko 
Aira Siuruainen-Kalliola
ke 12.00-13.30 Seuraava kerta 26.10.!

110227 SUKUTUTKIMUSRYHMÄ 
ATK-LUOKKA/Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät: 31.10., 14.11. ja 28.11.2011 klo 18.30-21.00

110228 KYLÄHISTORIA Siuruan ryhmä 
ATK-LUOKKA/Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät: 31.10., 14.11. ja 28.11.2011 klo ma 17.15-18.30

110229 KYLÄHISTORIA Hetekylän ryhmä 
ATK-LUOKKA/Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät: 24.10., 21.11. ja 12.12.2011 klo 18.00-20.30

110194 LASINSULATUS- JA HUOVUTUSKURSSI
28.09.-07.12.11 35 € ke 10.00-13.00 
KERAMIIKKALUOKKA/Seija Vuolanto
Vuoroviikoin lasinsulatusta ja huovutustöitä.

110274 PIIRUSTUSKURSSI - Livo
27.09.-06.12.11 25 € ti 17.00-18.30 LIVOKAS/
Jarkko Tarujärvi

110210 VENÄJÄ ALKEISRYHMÄ
06.10.11-15.12.11 ja 12.01.12-22.03.12 35 €
to 18.00-19.30   AUDITORIO/Oili Mattila

110212 VENÄJÄ JATKO Kesselin ryhmä
06.10.11-15.12.11 ja 12.01.12-22.03.12 35 €
to 16.30-18.00   AUDITORIO/Oili Mattila

110263 KUVATAIDE Afasiaryhmä
06.10.11-01.12.11 ja 19.01.12-29.03.12 26 €
to 11.00-13.15   KERAMIIKKALUOKKA/
Jussi Valtakari
Kurssi on tarkoitettu aivohalvausta ja afasiaa sairastaville ja se kokoon-
tuu joka toinen torstai. Seuraava kokoontuminen 20.10.

110241 POSLIININMAALAUKSEN LAUANTAIPAJA 
8 €/kerta
la 10.00-15.00 kokoontuu 22.10., 5.11. ja 19.11.  
KUVATAIDELUOKKA/Kristina Salmi

110202 PILATES-LAUANTAIT
01.10.-03.12.11 la 11.00-12.30 SALIKKI/Kiki Kaan
Seuraavat kokoontumiset 5.11., 19.11. ja 3.12.

110221 SENIORIPUUTYÖT
28.09.11-07.12.11 ja 11.01.12-04.04.12 39 €
ke 15.00-18.00 RIMMINKANKAAN KOULU, 
PUUTYÖLUOKKA/Yrjö Niskala

110273 SENIORI-ATK, YHDISTETTY 
PERUS- JA JATKOKURSSI
05.10.-30.11.11 30 € ke 12.30-15.30 
ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen
Kurssille mahtuu vielä mukaan!

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA 19.10.2011
Tulevia kursseja - Tule mukaan harrastamaan!

KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4,  puh. 040 - 8266 431 ja 040 - 5088 490, Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi
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syötteen yritykset, Syötteen 
Eräpalvelut sekä Syöte Cara-
van. Tapahtumaan on vapaa 
pääsy, tervetuloa! 

Tule pelastamaan Syötteen peikot! 
Syötteen peikot herätetään 
sammalensuloisilta uniltaan 
Peikkojen Syöte -tapahtu-
massa lauantaina 22.10. klo 
12–16. Tapahtumapaikkana 
on Kelosyötteen maineikas 
Peikkopolku. Iltaohjelma jat-
kuu Pärjänkievarilla klo 18 
alkaen. Tapahtuma on suun-
nattu lapsiperheille ja kaikil-
le peikkojen ystäville. 

Päivän ohjelmassa on 
Pudasjärven kaupungin-
johtajan Kaarina Daavitti-
lan peikkoterveiset, ”Syöt-
teen taikaa” -musiikkiesitys, 
Peikkovoimistelua, Mootto-
risahaveiston SM Ossi Vähä-
kuopuksen peikontekonäy-
tös, Lastentrubaduuri Seppo 
Sammakon peikko- ja luon-

toaiheisia lauluja, Pudasjär-
ven lasten ja nuorten näytel-
mäkerho Jippiin ”Peikkojen 
paluu Syötteelle” -näytelmä, 
Turri-Peikon peikkotarinoi-
ta, peikkoaiheista askartelua 
ja uusien peikkojen valmis-
tusta luonnonmateriaaleista 
sekä lisäksi vapaaehtoistoi-
mintaa. Evästyksestä vastaa 
Syötteen kyläyhdistys, va-
raathan muutaman euron 
mukaasi. 

Vapaaehtoisten kans-
sa haemme vanhan polun 
varrella piileskelevät pei-
kot pois ja laitamme ne esil-
le uuden polun varteen sekä 
siistimme paikkoja. Siisti-
mällä paikat vähennämme 
siten polunkunnostajien tu-

levaa työtaakkaa. Peikkojen 
rakenteluun on varattu ma-
teriaalia, mutta voit tuoda 
myös omia luonnonmateri-
aaleja mukanasi. 

Tapahtuma jatkuu klo 
18 Pärjänkievarilla Peik-
ko -karkkibingolla ja klo 19 
alkaa Peikkonaamiaiset ja 
Peikkodisco nuorisotiloissa. 

Tule mukaan pelasta-
maan Syötteen peikot ja ra-
kentamaan uusia peikkoka-
vereita. Pukeudu peikoksi 
ja vietä hauska viikonloppu 
Vattukurun Veeran ja Erak-
ko-Emmin parissa. 

Peikkojen Syöte -tapah-
tuma on Syötteen lumoa 
-hankkeen toimenpide, joka 
tähtää Syötteen kansallis-

Tervetuloa viettämään 
hauska päivä Erakko-Em-
min ja Vattukurun Veeran 
parissa. Kuva: Tuomas 
Uola/MH

puiston paikallisen omista-
juuden vahvistamiseen. Ta-
pahtuman tavoitteena on 
lisätä paikallisväestön tie-
toisuutta Syötteen luonto- 
ja kulttuuriarvoista ja vah-
vistaa ylpeyttä kotiseudusta. 
Tapahtumalla tuetaan myös 
Peikkopolun tulevaa kehi-
tystyötä. 

Tapahtuman järjestäjät: 
Metsähallitus / Syötteen lu-
moa -hanke ja Metsätalo-

us, Pudasjärven kaupunki, 
Syötteen kyläyhdistys, Pu-
dasjärven lasten ja nuorten 
näytelmäkerho Jippii, Kelo-
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

 • AUtOMAALAUKset
 • KOLArIKOrJAUKset
 • LAsINVAIHDOt
 • VAKUUtUsyHtIöIDeN työt
 • trAILerIN VUOKrAUs

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Palveluhakemisto

0400 251 671

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

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!

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

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

Puh. 040 960 3058

Pihojen syystyöt

huolto ja korjaus-/fiksaustyöt
Myös maatalouden aputyöt 

takuulla, edullisesti

Autojen, 
raskaankaluston sekä 

traktoreiden ja työkoneiden

Puh. 040 910 0622

AUTOSÄHKÖKORJAAMO 
UNTO SIIRA

Varastotie 1, 93100 
Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

KORUT JA KELLOT

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

•	Konttien	vuokraus

•	Uudis-	ja	
  korjausrakentaminen

•	Vaihtolava-auto	nosturilla

•	Jätevesijärjestelmät
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

Oulunkaaren kuntayhtymäs-
sä on ollut määräaikainen 
seudullinen henkilöstöpääl-
likön toimi. Henkilöstöpääl-
likön tehtäviin on kuulu-
nut henkilöstöhallinnon ja 
rekrytoinnin kehittäminen 
sekä henkilöstöstrategian 
suunnittelu ja henkilöstöra-
portointi. Hän on toiminut 
myös palkka-asiamiehenä 
sekä kuntapalvelutoimiston 
henkilöstöpalvelujen tiimin 
vetäjänä. 

Yhteistoiminta-alueen pe-
rustamisvaiheessa henkilös-
töpäällikköä on työllistänyt 
myös virka- ja työehtosopi-
musten tulkinta sekä palk-
katasoasiat. Lisäksi hän on 
toiminut kuntayhtymän työ-
suojelupäällikkönä ja työter-

Oulunkaari perusti seudullisen 
henkilöstöpäällikön toimen

veyshuollon yhdyshenkilö-
nä. Kuntayhtymä on myynyt 
henkilöstöpäällikön, palkka-
asiamiehen, eläkeasiamiehen 
ja työsuojelupäällikön palve-
luja jäsenkunnilleen. 

Oulunkaaren kuntayhty-
mällä ja sen jäsenkunnilla oli 
viime vuoden lopussa yh-
teensä 2328 työntekijää (Ou-
lunkaari 841, Ii 435, Pudas-
järvi 462, Simo 246, Utajärvi 
151, Vaala 193). Jäsenkunnat 
ovat halukkaita ostamaan 
seudullisen henkilöstöpääl-
likön palveluja myös jatkos-
sa.

Seudullisen henkilös-
töpäällikön tehtävänä on 
johtaa, ohjata ja kehittää 
kuntayhtymän henkilöstö-
hallintoa. Hän vastaa kun-

tayhtymän henkilöstöstrate-
giasta ja palkkapolitiikasta 
yhtymähallituksen linjaus-
ten mukaisesti sekä koordi-
noi ja kehittää työhyvinvoin-
tia ylläpitävää toimintaa. 
Lisäksi henkilöstöpäällik-
kö on työnantajan edustaja-
na yhteistoiminta- ja neuvot-
telujärjestelmässä ja toimii 
kuntayhtymän työsuojelu-
päällikkönä. Henkilöstö-
päällikön asiantuntemusta 
voidaan tarvittaessa myydä 
myös jäsenkunnille.

Työhyvinvoinnin 
riskit tunnistettava 
ajoissa
Henkilöstön hyvinvointi on 
Oulunkaaren kuntayhty-

mälle tärkeä asia. Varhaisen 
tuen toimintamallin tavoite 
on aktivoida jokaista Oulun-
kaaren työntekijää huolehti-
maan itsestään, työtoveris-
taan ja työyhteisöstään sekä 
puuttumaan työhyvinvoin-
nin riskitekijöihin mahdol-
lisimman varhain. Varhai-
sen tuen toimintamalli ohjaa 
tunnistamaan ongelmat, ot-
tamaan ne puheeksi ja et-
simään työntekijää tukevia 
ratkaisuja.

Pitkät tai toistuvat sairas-
lomat eivät usein ole työnte-
kijän kannalta paras ratkai-
su. Siksi on tärkeää puuttua 
syihin, kuten työtehtävi-
en hallintaan ja päihdeon-
gelmiin ajoissa. Esimiehille 
järjestetään koulutuspäiviä 

varhaisen tuen mallin sovel-
tamisesta.

Kiireellisistä töistä 
lisäkorvausta
Kuntayhtymä maksaa so-
siaali- ja terveydenhuollon 
työntekijälle 40 euron korva-
uksen, jos hänet hälytetään 
töihin hänen vapaa-ajallaan 
ja häntä ei ole määrätty ole-
maan varalla. 

Korvaus maksetaan tapa-
uksissa, joissa töihin pitää 
tulla enintään viiden tun-
nin kuluttua kutsusta. Kut-
suraha maksetaan myös, jos 
työntekijä joutuu jäämään 
työvuoronsa päätteeksi seu-
raavaan työvuoroon, joka 
kestää vähintään viisi tuntia.

Jos töihin tarvitsee tulla 
vain tuntia normaalia työ-
vuoroa aikaisemmin, häly-
tysrahaa ei makseta. Viikon-
loppuisin ja arkipyhinä sekä 
kesä-elokuussa korvaus on 
50 euroa. Jos töihin tarvit-
see tulla vapaapäivänä välit-

tömästi tai enintään kahden 
tunnin kuluessa, kutsuraha 
on arkisin 50 euroa ja viikon-
loppuisin ja arkipyhinä sekä 
kesä-elokuussa 60 euroa. Yli 
säännöllisen työajan teh-
ty työ korvataan KVTES:n 
ja muiden voimassa olevien 
sopimusten mukaan. Lisäk-
si työntekijälle maksetaan 
matkakorvaus aiheutuneista 
matkakuluista.

Kunnallisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen mukaan 
hälytysrahan tulee olla 7,57 
euroa. Oulunkaari on ko-
rottanut korvausta, koska 
se haluaa taata ammattitai-
toisen hoitohenkilökunnan 
saamisen tilanteissa, joissa 
asiakas- tai työntekijäturval-
lisuus olisi muuten selkeäs-
ti uhattuna. Sopimus on voi-
massa vuoden, ja sinä aikana 
korvaukset tilastoidaan.

Oulunkaari tiedotus

Kipinän tila, Pärjänsuo
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LAHJATAVAROITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät 

• Sorat • Murskeet • Hiekat 
• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PeLtItyöt seKä tArVIKKeet

TAKSEJA

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Pudasjärven  
Luontaistuote

Puistotie 2
040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45, la 10-14

LUONTAISTUOTTEITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Palveluhakemisto

VUOKRAKONEITA

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Tilaukset: 

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

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

PARTURI-KAMPAAMOJA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

Ota yhteys 040 1951 732

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

avoinna  ma-pe  10-17
Puistotie 2, Pudasjärvi

040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KyNttILätALO

pajamyymälä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OSTETAAN

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

Ok-talo 10 km keskustasta Kuu-
samoon päin. 5 h+keittiö+sauna 
+pesuhuone n.120m2. Tontti 4 
ha+muita rakennuksia. Puu-/
sähkölämmitys. Tiedustelut. 
Rami 040 961 8451, Mervi 040 
961 7921.

Keskustassa 2-kerr.rt, siisti, 
rempattu, hissillinen 3h+k+s 
80m2. Heti vapaa. Soita puh. 
040 743 7805.

Kohtuukuntoiset Hiacen talvi- 
renkaat. Bridgestone 185x14 
4 kpl vanteineen. P. 040 573 
8674.

Toyotat vm 80-95 +japanilai-
set pakettiautot vm 84-95.kai-
kenkuntoiset. Tarjoa 0400 692 
181.

Maarit Peltoniemi esiintyy 
Kurenkoskessa lauantai-
na 22.10. Hän on artisti, jon-
ka ura on jatkunut vuodesta 
vuoteen vahvana. Yksi syistä 
on ollut loistava levytuotan-
to. Maarit valloittaa kuuli-
jansa osaamisellaan ja luon-
nollisella esiintymisellään. 
Parhaiten hän sanookin viih-
tyvänsä yleisön edessä, min-
kä myös tanssikansa eri 
puolilla maata on pannut 
merkille. 

Kaustisilla syntynyt Maa-
rit Peltoniemi valittiin vuon-
na 1994 Seinäjoella tan-
goprinsessaksi. Vuonna 1998 
julkaistiin hänen ensimmäi-
nen albuminsa Haaveiden 
laiva. Nettisivuillaan hän 
muistelee, että astui laval-
le laulamaan ensimmäisen 
kerran 1991 isänsä Juhon-
pojat -yhtyeen kanssa. Sii-
tä lähtien on keikkabussiin 
hypätty ja lähdetty reissuun 
kelillä kuin kelillä. ”Vaan 
kuten laulussa sanotaan, en 
päivääkään vaihtaisi pois”. 
Maarit kiittelee yleisöään, 
joka antaa hänelle voimaa ja 
uskoa. ”Se kantaa”. (el)

Maarit Peltoniemi Kurenkoskeen

Maarit Peltoniemi esiintyy Kurenkoskessa lauantaina 
22.10.

Nissan Synny uudempi malli 
vm. 91, kahdet renkaat cd soi-
tin 1.6 hyvä kunto. 
Paljon osia uusittu. Hp 640€, 
puh. 044 914 8508

Stihl moottorisaha, pieni koko, 
käynti kunto. Hp 70€ , p. 0440 
923 946.

Talvi tulee! Myydään kuivaa 
koivuhalkoa. 30cm 40cm 
50cm. Kotiinkuljetus. P. 040 
826 8825.



14 nro 42PUDASJÄRVI lehti

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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 Sunnuntaina 23.10 ei Zumba tuntia - seuraavan kerran 
jälleen 30.10! 
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Kurenkoskessa tanssit:	22.10.	Maarit	Peltoniemi	&	Federal;	4.11.  Jore 
Siltala;	5.11.	Pauli	Haapalainen	&	Maximus;	12.11.	Arja	Sipola;	18.11.	
Anne	Simonen;	26.11.		Pentti	Rainer;	3.12.	Nelituuli	Kvartetti.
Iso-Syöte hotellilla tanssit:	5.11.	Tropicana;	18.-19.11.	Nelituuli;	
25.11.-	26.11.	Sway;	2.-3.12.	Dreams;	10.12.	Naseva
Syötteen Luontokeskus: 8.10-31.12 Jakkilan ja Valtakarin taidetta Syöt-
teen luontokeskuksessa Erätie 1. Eeva-Kaisa Jakkila ja Jussi Valtakari ovat 
taivalkoskelaisia taiteilijoita. Taiteilijat esittelevät töitään ja ovat paikalla 
luontokeskuksella näyttelyn avajaispäivänä lauantaina 8.10. klo 12–15. Esillä 
olevat työt ovat myös myytävinä.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä 20.10. klo 
19.00.
Hemmottelupäivä Syötteellä la 29.10. klo 10-15 Syötteen Kylätalolla, 
Särkisuontie 12.  Ks. ilmoitus tässä lehdessä.
Römppäkuhinat-rekrymarkkinat 4.11. klo 12-17 entisellä Vatehuo-
neella Varsitie 6.
Kaamos kaatuu tapahtuma to 17.11. klo 18 Jyrkkäkosken hiekka-
montulla. Koko perheen tunnelmallinen illanvietto.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet: Tiistai 6.12. klo18-21.

Holapan sukuseuran syyskokous pidettiin viime sun-
nuntaina Utajärvellä. Kokousväki päätti pitää ensi kesän 
sukujuhlan Rokualla, jossa ovat hyvät majoitus- ja ko-
koontumistilat. Juhla pidetään alustavien suunnitelmien 
mukaan heinäkuun puolivälin jälkeisenä lauantaina. Su-
kujuhlan yhteyteen kehitellään muutakin oheisohjelmaa, 
jotta se kiinnostaisi mahdollisimman paljon Holapan su-
kua.  

Juhlaa ryhtyy valmistelemaan toimikunta, johon valit-
tiin Marjo Holappa Nivalasta, Timo Halonen Utajärvel-
tä, Terttu Väänänen Kempeleestä, Matti Holappa ja Arto 
Holappa Haapavedeltä, Veli Holappa Lappeenrannasta 
ja Sari Heimonen Muhokselta. 

Kesäjuhlan yhteydessä julkistetaan Suomen Heraldi-
sen seuran hyväksymä ja rekisteröimä Holapan vaakuna. 
Asiaa in hoitanut seuran varapuheenjohtaja Lauri Holap-
pa Juhlan yhteydessä on mahdollisuus ostaa ja tilata mui-
takin sukutuotteita kuten isännänviiriä ja pöytästandaa-
ria. 

Jäsenmaksu päätettiin pitää toistaiseksi ennallaan. Su-
kuseura pyrkii jatkamaan DNA-sukutestien tekemistä 
ainakin kahden eri sukuhaaran osalta. Kokousväki kes-
kusteli seuran säännöistä ja verottajan kohtelusta niin sa-
nottuja ei-yleishyödyllisiä yhdistyksiä kohtaan. Kokous-
väki kuitenkin päätti toistaiseksi jatkaa toimintaansa 
rekisteröitynä yhdistyksena. (rr)     

Holapan suku kokoontuu 
ensi kesänä Rokualle

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

Pe 21.10. klo 20-
La 22.10 klo 20- 
Hyvää musiikkia 
raikkaita juomia. 

Meillä näkyy URHO TV 

Tervetuloa ”saunomaan”
SaunaBaari Romekievarintie1

Pe 21.10 klo 16-02 
(keittiö 16-22)

karaoke klo 21 alkaen
La 22.10 klo 11-02 

(keittiö 11-22)
klo 18 Fazer-karkkibingo

klo 21 karaoke
Su 23.10 klo 11-16 

(keittiö 11-16)

SOITA JA VARAA 
OMASI HETI

Pärjänjoentie 626 
93280 Syöte 
0400 499216

PÄRJÄNKIEVARI 
PALVELEE

TERVETULOA 
VIIHTYMÄÄN!

ROMEKIEVARI
SaunaBaari
PALVELEE

VARAA 
PIKKUJOULUT 

NYT!
Pärjänkievari ja Romekievari 

ovat mainio paikka viettää 
ikimuistoinen pikkujoulu. 

Valittavanasi on joko 
perinteiset jouluherkut tai 

HotWings ja Fondeu illalliset.

numerosta 0400 499215 
tai info@syotecaravan.fi

Kuntatekniikan toimiala
Teiden ja katujen palvelutuottajana on Destia Oy. 
Destia hoitaa teiden ja katujen talviauraukset 
sekä kunnossapidon lukuun ottamatta mies-
työosuutta. 

Liikennealueille kuuluvien liikennemerkkien, sil-
tojen ja rumpujen kunnossapidon hoito kuuluu 
1.10.2011 alkaen JT Service Oy:lle, 
palvelunumero 0400-294 000, 
sähköposti jtservice@jtservice.fi.
JT Service Oy:n tehtäväalueeseen kuuluvat myös 
taajama-alueella olevien yleisten alueiden (mm. 
tori, leikkipuistot, matonpesupaikka), tulvapenke-
reiden pumppaamoiden, uimarantojen, liikunta-
paikkojen (mm. Suojalinna, Rajamaan lähiliikunta-
puisto) sekä taajama-alueen latujen hoito.

Pienkiinteistöjen jätekuljetukset hoitaa HFt 
Network Oy. Jätekuljetuksiin liittyvät yhteydenotot 
HFT Network Oy:n asiakaspalveluun, 
palvelunumero 020 747 9090.

Kaupungin siirtokuormausasema (ent. kaato-
paikka), puhelinnumero 040-702 6691.
Avoinna perjantaisin klo 14:00-18:00 ja lauan-
taisin 10:00-14:00. Siirtokuormausasemalle koti-
taloudet eivät voi tuoda sekajätteitä. Kotitaloudes-
sa syntyvät suurikokoiset jätteet, jotka eivät sovi 
sekajäteastiaan (esim. sohva, nojatuoli) voi toimit-
taa eri maksusta siirtokuormausasemalle aukiolo-
aikana.

Paperinkeräyksen hoitaa Paperinkeräys Oy; yh-
teydenotot Jaakko Jäntti, puh. 050-564 1473.

Tilapalvelujen toimiala
Kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistön-
hoidosta ja siivouspalveluista vastaa sOL Palve-
lut Oy, palvelunumero 020 570 0200, sähköposti 
asiakaspalvelu@sol.fi.

Kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden auraukset 
hoitaa T:mi Timo Valkola ja Syötteen alueella Syöt-
teen Maansiirto Oy/Jari Särkelä.

Tekniselle toimelle saapuva posti
Päätöksentekoon, lausunnot ja lausuntopyynnöt 
yms. käsittelyyn saapuva posti pyydetään lähettä-
mään Pudasjärven kaupunki/Kirjaamo, PL 10, 
93101 Pudasjärvi. 
Sähköpostitse lähetettävä virallinen posti osoittee-
seen kirjaamo@pudasjarvi.fi. Kaupungin kirjaa-
mo ohjaa saapuneen postin asianomaiselle hen-
kilölle.

Toivomme kuntalaisten ottavan suoraan yhteyttä 
yllä mainittuihin palveluntuottajiin heille kuuluvis-
sa asioissa.

Pudasjärvi 5.10.2011
Pudasjärven kaupunki 
Tekninen toimi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

teknisen toimen 
palvelutuotannossa 
tapahtuneita muutoksia

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
Koivutie 3 Pudasjärvi

p. 0400 569 343

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Hirvenlihasta saa monenlais-
ta ruokaa. Käristys on perin-
teinen ja helppo valmistaa. 

Jos sianlihaa ei halua 
käyttää käristyksessä, niin 
tilalle voi laittaa joitain muu-
ta. Oivan maun antaa kar-
keaksi raastettu porkkana. 
Sitä voi laittaa hirvikäristyk-
seen paljonkin. Valmissa kä-
ristyksessä se häipyy lihan 
joukkoon. Porkkanaa ei tie-
dä siinä olevankaan. Mutta 
se miedontaa väkevän riis-
tan makua. 

Lihat ja porkkanan voi 
laittaa samanaikaisesti pa-
taan tai paistinpannuun. Oi-
kea voi käristyksessä an-
taa lisää makua. Sekaan voi 
heittää pari sokerinpalaa. Se 
tasapainottaa makua. Sokeri 
tasapainottaa myös hirvikei-
ton makua. Ja se pitää olla 
nimenomaan palasokeria. 
Ei liikaa, pari palaa jo riittää. 
Hunaja sopii myös hirvenli-
haruokiin. (el)

Porkkanaa 
ja sokeria
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Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen asemakaa-
van korttelia 55 sekä siihen liittyviä ulkoilu- ja retkeily-
aluetta, urheilu-, virkistys- ja ohjelmapalvelualuetta sekä 
katualueita. Muutosalue sijaitsee valtion maalla, Iso-Syöt-
teen laskettelukeskuksessa, Romekievarintien, Tupasvil-
lantien, Pärjänkievarintien ja Syötetien rajoittamalla alu-
eella. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajan 
väliseen maankäyttösopimukseen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitusraken-
tamista Iso-Syötteen matkailukeskuksessa.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 
19.10. - 21.11.2011.
 
Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudas-
järven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimis-
tossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. 
Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja kunnan jäsenil-
lä mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostitse osoit-
teeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 13.10.2011 
Kaupunginhallitus

Ilmoitus asemakaavaehdotuksen
nähtävänä pidosta

PUDASJÄRVIValtuusto on kokouksessaan 22.9.2011 hyväksynyt Pu-
dasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen.

Rakennusjärjestys on nähtävillä kaupungintalon asiakas-
palvelupisteessä sekä rakennusvalvontatoimistossa.

Pudasjärvi 13.10.2011
KAUPUNGINHALLITUS

KUULUtUs

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

ohjelmassa:
- kilpailuja
- singstar
- musiikkia
- kahvia ja pikkupurtavaa
- mukavaa yhdessä oloa

24h nuokkarit
torstai 27.10 klo 12.00 – perjantai 28.10 klo 12.00

klo 20.00 jälkeen ylä asteikäisille ja sitä vanhemmille

JÄRJESTÄÄ: 
MLL Pudasjärven osasto

Syysloma-disco
Ala-asteikäisille nuorisotiloilla

keskiviikkona 26.10.2011 klo 18.00 – 21.00

VAPAAPÄÄSY!

Liikuntahallilla tiistaina 25.10.2011 
12–18 vuotiaille klo 10.00 alkaen

Lisätietoa: 
Kari Koivula 040 826 6613
Jari Pekkala 0400 703307

PINGIS-
TURNAUS

ILMOITTAUTUMISET 
PAIKAN PÄÄLLÄ

JÄRJESTÄÄ: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI / NUORISOPALVELUT

HYVÄT PALKINNOT!!

perjantaina 4.11. klo 12-18 
entisellä Vaatehuoneella Varsitie 6

Ohjelmallinen iltapäivä:
Värikäs, musisoiva ja perinteikäs Römppäkul-
kue klo 12 Pudasjärven keskustassa, johon ovat 
tervetulleita kaikki pudasjärviset kaupunkilaiset 
persoonallisella tavalla pukeutuneena (paras asu 
palkitaan).

Yhdistyksien toiminnan esittelyä, arpojen, herkku-
jen, myyjäis- ym tuotteiden myyntiä. Comenius-
kahvila. Myyntipöytä ja –paikkavaraukset puh. 050 
436 6024 sähköposti: ulla-maija.paukkeri@pudas-
jarvi.fi. Paikkoja sisällä ja ulkona. Ei maksua.

Monipuolista muuta ohjelmaa:
Hirvaskosken kyläyhdistyksen leikkimielinen suun-
nistuskisa, kaupungin päättäjille Kurenpoikien pal-
lon haastekisa, eläimiä, VaPePan etsintänäytökset 
klo 13 ja 16.

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.

Yhteystiedot
Pudasjärven kaupunki / 

Nuorisopalvelut 
Tuulimyllyntie 4

Jari Pekkala
Vapaa-aikaohjaaja

Puhelin: 0400 703 307
jari.pekkala@pudasjarvi.fi

NUORISOTILAT 
AVOINNA:

Maanantaina 
12.00 – 20.00

Tiistaina 
12.00 – 20.00

Keskiviikkona 
12.00 – 17.00

Torstaina 
24h nuokkarit 

klo 12.00 alkaen
Perjantaina 
12.00 – 20.00

Syysloman perinteinen sählyturnaus
Sarjat: 
Tytöt ja pojat  1-3 lk. ja  4 – 6lk  alk. klo. 10.00 – 13.00
Tytöt ja pojat  7 – 9 lk, lukio ja ammattikoulu alk. klo 13.00
Ilmoittautumiset; Sampo Laakkonen 040-5856227 
tai sampo.laakkonen@pudasjarvi.fi

Kerää porukka ja ilmoittaudu 25.10. mennessä, kaikki mukaan, kaikille löytyy joukkue.

NUORISOPALVELUT 
Syyslomaviikko

Pudasjärveläisten diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset 
kuvataan Oys:n liikkuvassa silmätutkimusyksikössä 3 - 
10.11.2011 terveyskeskuksen pihalla, Kurentien puolel-
la.
Kuvauksia suositellaan aina diabeteksen toteamisen jäl-
keen ja seurantakuvaukset on ohjelmoitu aikaisemmin 
Oys:n järjestämässä kuvauksissa käyneille 1-3 vuoden 
välein.  
Ajanvaraukset ja tiedustelut diabeteshoitajalta tiistaina 
25.10.2011 klo 8-10.30 puh. 040-760 4918.

Diabeetikoiden 
silmänpohjakuvaukset 
Pudasjärvellä

torstaina 27.10. liikuntahallilla

oulunkaari.com
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345,-

KÄYTETYT KONEET
MÖNKIJÄT
HONDA 350 FE -06

4.600,-
SUZUKI 300 -00

3.350,-

Kaivuri 2:lla Kauhalla
11.000,-

RYSKY STEEL 90

7.400,-

PUUKIUAS 22D

259,-

MASSEY FERGUSON ESITTELY
•Paikalla Mikko Ylitalo

Ilmalämpöpumppu

•Esittelijä
paikalla

895,-
+asennus

MOOTTORISAHA PS-45

Nyt

169,-
MOOTTORISAHA BKS 4615 

Nyt99,-

PAINEPESURI

Esittely
•Ismo Hyvärinen paikalla

PERJANTAINA 21.10.

339,-Norm.
299,-
Tarjous

KAASUGRILLI 
2 -polttimolla
Grill slim 

249,-

NYT PERÄMOOTTORIT 
        ULOSHEITTO HINTAAN!!

Esim. Honda BF 2,3 

649,-

MUURIKKA 
SÄHKÖSAVUSTIN

99,-

KOMPRESSORI-NAULAIN
18/50

149,-
Nyt119,-

POISTOPÖYDÄSTÄ PALJON ERILAISTA 
KÄYTTÖTAVARAA!!
ERÄTUOTTEITA POISTOHINNOIN

1,-Hinnat alk.

VUORELLINEN TYÖSORMIKAS2,-
KELTAINEN HUOMIOLIIVI 390,-

Palvelemme 
ma-pe 8-17 
la 9-14Rautia K-Maatalous Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi puh. 040 771 5755

Konekauppa Huhta 040 538 9626
Maatalous Ahonen 040 587 0856
Kauppa 0207 528 260

Rakennustarvike/Lvi Paukkeri 040 754 5071

Nyt

Rakennustarvike Valkola 040 538 3681

KAHVITARJOILU!!!
Pannu kuumana koko päivän

Nyt

K5.5640

7.690,-
• Sis. hydraulisen puun 
nostimen

HAKKIPILKE 
KLAPIKONE 1x37

Maansiirto vaunu

•Kuin uusiHONDA 350 FE -07
Ajettu 8000 km 4.400,-


