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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 26.10.2011

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

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

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

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

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

www.rautioky.fi

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 2€ sis. ep. klo 20-04

TERVETULOA!

KARAOKE

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

Wintti 24-04
Lippu 4€ sis. ep.

www.hautauskukkaräisänen.fi

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

KARAOKE
Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04

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

OLIVIA 
KERAAMINEN 
PAISTINPANNU
24 cm

LEGGINS

495

249
FARKUT
90-122 cm

1590

1350

OLIVIA
HAUDEKATTILA
3l/2,1l
Ruostumaton
teräs

099

2995

299389 pkt

pkt

595

pkt

MAALAISHIIVA-
LEIPÄ 350g

HILLOMUNKKI
8kpl/560g

059 pss 249 pss

BRAVUURI
JAUHELIHA-
MUREKE 700g

HERKKULENKKI
750g

MAUSTETUT
KERMAJÄÄTELÖT 1l 

TYTTÖJEN
FARKUT 
130-170 cm

1995

2490

TYTTÖJEN T-PAITA
130-170 cm

1750

1750

1690

ITALIANSALAATTI JA
PUNAJUURISALAATTI
400g

eri makuja!

pkt

Pitkä malli

Suljemme perjantaina 
28.10. klo 13.00

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

Rautia K-Maatalous Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi puh. 040 771 5755

Lauantaina 29.10. suljettu 
inventaarion vuoksi

Rakennustarvike/Lvi Paukkeri 040 754 5071
Rakennustarvike Valkola 040 538 3681

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

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

040 821 1819

SYYSLOMATARJOUS!

ke 26.10 - pe 28.10.
ILMAINEN optikon näöntarkistus

VARAA AIKA!

www.pudasjar vi-lehti.fi

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

kuorma-auto

Syksyllä ja talvellakin 
rakennetaan ja korjataan.

 Rakennusteemaa s. 3-6
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa

Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

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

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

”Tulitko kairan poikki?” kysyi talonmiehemme - se vanhempi 
Riekeistä - minulta viime keskiviikkona Liepeen pihalla, kun aa-
mulla kuuden jälkeen pienessä vesisateessa nostelin autosta-
ni matkakassejani pappilaan. Hyvä kysymys, sillä olin matkannut 
taas kerran läpi yön Saimaan saaresta tänne Liepeen mäelle. 
Viikko kotona Ruokolahdella oli vierähtänyt nopeasti akkujani 
ladatessa ja muikkuverkkoja kokiessa. 

Muikku kutee Saimaan lahdissa kuusi-kahdeksan asteisek-
si jäähtyneisiin rantavesiin ”keltaisten koivunlehtien alle” niin 
kuin vanhat viisaat kalastajat sanovat. Nyt oli keltaisten koi-
vunlehtien aika. Keskikesällä muikku pysyttelee kolmenkymme-
nen metrin syvänteissä, joskin käy silloinkin syönnillä lähempä-
nä pintaa niin sanotussa harppauskerroksessa. Kesällä muikun 
verkkopyynnissä välivedestä on omat vaivansa, mutta näin syk-
syllä kaikki on toisin, kun verkot voi laskea mataliin lahtiin. Eikä 
vain muikkuverkkoja, vaan verkkojataan mukaan 50-60 milli-
nenkin verkko haukia varten. Kokeneet kalastajat tietävät, että 
hauet ja isot ahvenet kuhien kanssa ”paimentavat” muikkupar-
via - paimenia on siis monenlaisia, niin kuin olen jo useasti to-
dennut!

Kairan poikki yöllä ajaessani olin kuunnellut Vaeltajan ker-
tomukset  -äänikirjan.  Kahdeksantuntisen ajomatkan aikana 
ehtii hyvin kuunnella näitä nykyaikaisia käteviä cd-äänikirjoja. 
Vaeltajan kertomukset on upea kirja, jossa köyhä venäläinen 
vaeltaja etsii opetusta ja ohjausta sydämen lakkaamattomassa 
rukouksessa. Kirja on yksi hienoimmista ortodoksista hengen-
elämää kuvaavista teoksista. Luin tuon kirjan ensimmäisen ker-
ran jo liki neljäkymmentä vuotta sitten, kun suuri ystäväni ark-
kipiispa Paavali oli sen juuri suomentanut. Unelmoin tuolloin 
nuorena lukiolaispoikana vastaavanlaisista seikkailuista rahat-
tomana vaeltajan läpi pyhän Venäjän maan aina vanhaan Jerusa-
lemiin saakka ja sieltä sitten soutuveneellä Kiinan kautta Japa-
niin Hokkaidon saarelle Sapporon talviolympialaisten maisemia 
ihailemaan - suuret olivat haaveeni! Mutta suuri oli halu oppia 
myös rukoilemaan.

Kirjan vaeltaja kulkee kylästä kylään etsiessään sydämen 
lakkaamattoman rukouksen taitajia ja opettajia.  Ohjaajikseen 
hän saa milloin sokean tai kuuron vanhuksen siinä missä vii-
saan papin tai erakkomunkinkin. Paras opettaja on kuitenkin 
Raamattu, joka kulkee mukana köyhän vaeltajan leipäpussissa. 
Raamatun uuttera lukeminen ohjaa parhaiten etsijää rukoilemi-
sen vaikeassa taidossa – ja yhä elävämmäksi muuttuu vaelluk-
sen edetessä hänen sydämessään rukoushuokaus ”Herra Jee-
sus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua ”. Vaeltajan haaveena 
on päästä aina vanhaan Jerusalemiin asti kumartamaan ja rukoi-
lemaan Vapahtajamme tyhjän haudan äärelle.

Näissä Koillismaan kairoissa ja kiveliöissä on rukoiltu vuosi-
satojen kuluessa paljon. Meidän - Sinun ja minun - tehtävämme 
on jatkaa tuota isiltämme saatua perintöä, vaikkapa sitten näky-
mättömänä ja heikkona sydämen rukouksena, mutta kuitenkin. 
Olkoon yhteinen haaveemme päästä kerran perille ei ainoas-
taan vanhaan Jerusalemiin, vaan sinne, missä meitä jo odotetaan 
ja meidän edestämme rukoillaan lakkaamattomin huokauksin - 
niin kuin Raamatussa sanotaan.

Juha Kukkurainen

P.S.   Parhaiten muikkuja saa tällä hetkellä Saimaalla 18 mil-
lisellä verkolla – muikkukannan koko on kasvussa, ja odotan jo 
lähes malttamattomana muutaman vuoden päästä aikoja, jol-
loin saa laskea 22 milliset verkot keltaisten koivunlehtien alle! 

KAIRAN 
POIKKI

Mistä oikeudesta sinä 
olisit valmis luopumaan?

Diakoni Leena Loukon (vas.) organisoimassa Toivon torstai -tapahtumaan saapui Kir-
kon Ulkomaanavun Asta Turtiainen keskustelemaan Oikeuksista. 

Pudasjärven seurakuntakes-
kuksessa vietettiin torstaina 
20.10. Toivon torstain kun-
niaksi kansainvälisen dia-
konian päivää. Koulutusta-
pahtumassa seurakunnan 
vapaaehtoisille ja luottamus-
henkilöille sekä muille asias-
ta kiinnostuneille puhuttiin 
kansainvälisen diakoniatyön 
haasteesta edistää oikeuksi-
en toteutumista myös köy-
hemmissä maissa. Keskuste-
lua oli seuraamassa noin 50 
henkilöä.

Tapahtuman avannut 
kappalainen Juha Kukku-
rainen korosti aamuhartau-
dessaan epäoikeudenmukai-
suutta: maailman ruokavarat 
jakautuvat epätasaisesti yltä-
kylläisyydessä eläviin ja kur-
jissa oloista kärsiviin maihin. 
Lähes viidennes maailman 
väestöstä eli noin 1,3 miljar-
dia ihmistä kärsii jonkin as-
teisesta nälän hädästä.

Oikeuksien toteutumises-
ta keskusteltiin myös diako-
ni Leena Loukon tehtäväs-

sä, jossa kyseenalaistettiin 
meille itsestään selvät oikeu-
det, kuten oikeus ruokaan, 
omaan kotiin, erilaisuu-
teen ja uskonnon vapauteen. 
Loukko herätti keskustelua 
kysymällä yleisöltä: mistä 
oikeuksista sinä olisit valmis 
luopumaan?

Vierailevaksi asiantun-
tijaksi tapahtumaan saapui 
Helsingistä Asta Turtiainen, 
seurakuntayhteyksien koor-
dinaattori Kirkon Ulkomaa-
navusta. Hän kertoi omassa 
osuudessaan Ulkomaanavun 
tavoitteista sekä toimintata-
voista, esitellen samalla käy-
tännön esimerkkejä toimin-
nasta.

- Kehitysmaiden köyhi-
en auttamisessa ei ole yti-
meltään kysymys rikkai-
den hyväntahtoisuudesta 
vaan oikeudenmukaisuu-
desta. Jokaisella on oltava oi-
keus ja mahdollisuus ihmis-
arvoiseen elämään. Empatia 
ja halu auttaa on inhimilli-
nen perusmekanismi, joka 

tulee esille kun kaikki oikeu-
det eivät kaikissa tapauksis-
sa toteudu. Se auttaa meitä 
edistämään oikeuksien to-
teutumista, esitelmöi Turti-
ainen.

Kehitysyhteistyötä mm. 
maaseudun kehittämisoh-
jelmien muodossa sekä hu-
manitääristä apua tekevä 
Kirkon Ulkomaanapu on kii-
tollinen myös pudasjärvis-
ten tarjoamasta avusta.

- Tosi virkistävää ja miel-
tä lämmittävää kiertää maa-
kunnissa ja nähdä, miten 
aktiivisia esimerkiksi Yhteis-
vastuu-kerääjät täällä ovat. 
Ulkomaanapu on maailman 
laajuinen verkosto, jonka ta-
voitteiden hyväksi tehdään 
töitä sekä täällä mm. Yhteis-
vastuukeräyksen muodossa, 
että Kambodžassa ja kolmes-
sakymmenessä muussa Ul-
komaanavun ohjelmamaas-
sa paikallisten voimin, kertoi 
Turtiainen.

Jenny Kärki

Messu seurakuntakodissa 
su 30.10. klo 10. Juha Kuk-
kurainen, Kimmo Helomaa, 
Jukka Jaakkola. 

Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 30.10. klo 
12.00.
 
Virsi-ilta Puhoksella Vai-
niolla ti 1.11. klo 19, Kimmo 
Helomaa, Jukka Jaakkola. 

Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 31.10.klo 18. 

Lähetyksen kirpputori  ke 
26.10. klo 10-13. 

Kehitysvammaisten kirk-
kopyhä Taivalkoskella su 
30.10. Linja-auto lähtee seu-
rakuntatalolta klo 8.45 ja pa-
laa n. klo 15. 

Ystävän kammari  seura-
kuntakodissa ti 1.11. klo 12-
13.30 

Sauvakävelyilta Liepeessä ti 
1.11. klo 18 . 

Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ke 26.10. 
klo 11-13. 

Perhekerho  seurakuntako-
dissa ke 2.11. ja to 3.11. klo 
10-13. 

Puhoksen perhekerho  ma 
31.10. klo 10-13.

Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ma 31.10. klo 10-13. 

Rauhanyhdistys: Lauluseu-
rat RY.llä su 30.10. klo 17 
(Urpo Illikainen). 

Kastettu: Matias Onni Anton 
Suanto, Eetu Kristian Venga-
saho, Saana Fanni Malinen. 

Haudattu:  Mikko Juhani 
Särkelä 28 v. ja Anja Katarii-
na Kokko      73 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

Vielä ehdit käyttää täyden 
kotitalousvähennyksen ennen 

vuoden alusta tulevia muutoksia!

Pyydä tarjous vielä 
täydellä vähennyksellä!

puh. 0400 734 467

Edullisesti hyväkuntoisia

PURKUIKKUNOITA
Pudasjärven kaupungintalon työmaalta

Pudasjärven kaupunki on 
varannut Rakennusliike 
Asuntoinsinöörit Oy:lle ton-
tin, johon tällä hetkellä kaa-
vaillaan kahta, noin viiden 
huoneiston rivitaloa. 

Kurenalan eteläosaan 
suunniteltavat rakennukset 
ovat korkean varustelutason 
asuntoja, joiden rakentami-
sessa otetaan erityisesti huo-
mioon vanhuksien ja liikun-

on päivän sana!

Kaupungin virastotalon edessä on totuttu näkemään kesällä nätit kukkaistutukset. Re-
montin alkaessa valmistua, myös syksyksi ja tulevaksi talveksi olivat viime viikolla Kar-
hupajalta Vuokko Kela ja Vuokko Nyman laittamassa koristeistutuksia kaupungintalon 
pihalla oleviin betoniastioihin. Silmän iloksi sinne laitettiin muun muassa Tuijaa, Marja-
kanervaa ja Callunaa. 

tarajoitteisten tarpeet. 
-Asunnoista tehdään 

mahdollisimman esteettö-
miä, jotta niissä on helppo 
kulkea ja elää, kertoo Asun-
toinsinöörien toimitusjohta-
ja Juha Timonen.

Hänen mukaan Pudas-
järvellä on tarvetta helpolle 
ja mukavalle asumiselle. Pa-
luumuuttajia kuntaan tulee 
vuosittain ja lisäksi taajaman 

sisällä tapahtuu keskitty-
mistä, kun vanhempi väestö 
muuttaa lähemmäs palvelui-
ta. Rakentaminen on tavoit-
teena aloittaa ensi vuoden 
maaliskuussa, jolloin rivita-
lot olisivat valmiita vuoden 
2012 loppuun mennessä. 

Energian hinta kallistuu 
jatkuvasti, joten säädökset 
uusien talojen energiatehok-
kuudesta kiristyvät samaan 

Liukuovet otettiin kaupungin virastolla käyttöön viime viikolla, samalla loppui väliaikainen kulkeminen sivuovesta.

tahtiin. Uusiin asuntoihin 
rakennetaankin erityisen hy-
vät lämmöneristeet ja läm-
mön talteenottoa kehitetään.

-Nykytekniikalla pysty-
tään ottamaan kierrätettä-
vän poistoilman lämmös-
tä jopa yli 80 prosenttia 
uudestaan käyttöön, joten 
energiaa säästyy. Tämä tu-
lee näkymään myös uusien 
asukkaiden energialaskuissa 
säästönä, kertoo Timonen.

Kaupungintalo hyötyy 
uudistuksista
Tällä hetkellä Asuntoinsi-
nööreillä on menossa Pudas-
järven kaupungintalon re-
montin toinen vaihe, jossa 
uusitaan rakennuksen kaik-
ki ulkopinnat. 

Julkisivut säilyttävät 
ulkoasunsa tiilipintais-
ten elementtien ansiosta. 
Elementtien alle tulee paran-
nellut lämmöneristykset, jo-
ten myös energiatehokkuus 
paranee. Stonelin tiililaat-
taelementtien taakse tule-
vat tuuletuskanavat pitävät 
myös sisärakenteet kuivina.

Kaupungintalon pääsi-
säänkäynti on saanut re-
montissa uudet liukuovet, 
jotka helpottavat erityisesti 
pyörätuolilla liikkuvien hen-
kilöiden asiointia rakennuk-
sessa. Timonen kertookin, 
että esteettömyys on päivän 
sana. On tärkeää, että kaikki 
pääsevät tarvittaessa ilman 
avustajaa julkisten palvelui-
den äärelle.

Jenny Kärki

Esteettömyys

VARAA OMASI
P. 010 666 8420

Pikkujoulujen
aika lähestyy

Monipuolinen 
pikkujoulunvieton 
paikka. Hyvät ruuat, 
ystävällinen palvelu.

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
Koivutie 3 Pudasjärvi

p. 0400 569 343

Kuntoneva pahoittelee lokakuun heikkoa 
fysioterapiatarjontaa. Nyt tilanne on muuttunut, 
teitä palvelevat fysioterapeutit Mikko Katisko 
ja Mervi Marin, sekä koulutetut hierojat Jenni 

Karppinen ja Henriikka Viramo. Tervetuloa! 

KOILLISMAAN 
KUNTONEVA

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
puh. 044-2944 345 

www.kuntoneva.fi

Muistathan Kuntonevan 2-vuotis 
syntymäpäiväviikon tarjoukset: 

- koko viikon 44 kuntosalilippu 2 €
- pullakahvit to 3.11 klo 11-18
- tuotteista -10%
- 15 min NHS-hieronta 
 myös ilman ajanvarausta 10 €
- kehonkoostumusmittaus 20 €, 
 varaa aikasi etukäteen!

 Ps. Tyttö tuli 19.10.2011 
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Särkelä arvostaa paikallisuutta
Markus Särkelä perusti yri-
tyksensä M. Särkelä Oy:n 
vuonna 2005. Kiinteistöhuol-
lon parissa aloittanut yritys 
toimii nykyään suurimmak-
si osin rakentamiseen liitty-
vien palveluiden tarjoajana, 
mutta alkuperäistä toimen-
kuvaa unohtamatta. 

Yritys toimii Syötteen, 
Taivalkosken, Pudasjär-
ven sekä Kuusamon alu-
eella ja tarpeen vaatiessa 
muuallakin. Viime kesän 
yritys rakensi omakotitalo-
ja Taivalkoskella, vapaa-ajan 
asuntoja Syötteellä ja lisäksi 
uusivat Taivalkosken metsä-
oppilaitoksen vesikaton sekä 
kantavat rakenteet. Talveksi 
Särkelä suuntaa Kuusamoon 
rakentamaan Rukalle muu-
taman hirsimökin.

Yrityksellä on kesäisin 
kymmenisen työntekijää ja 
ympäri vuoden neljästä vii-
teen vakituista. 

Särkelä ei tavoittele hal-
vinta mahdollista raken-
tamista, vaan hänelle on 
erityisen tärkeää, että yri-
tystoiminnassa pyörivät 
resurssit pysyvät omalla 

alueella. Siksi yrityksen yh-
teistyökumppanit ja työnte-
kijät ovat suurimmiksi osin 
paikallisia. Muualta homma-
taan ainoastaan sellaisia eri-
tyispalveluita, joita paikka-
kunnalla ei ole tarjota.

- Sehän on meille paras-
ta markkinointia kun asia-
kas on tyytyväinen. Raken-
nuksien takuu ei lopu siihen, 
että perävalot näkyvät. Kun 
rakennettavat kohteet ja ta-
varan toimittajat sekä muut 
yhteistyökumppanit ovat lä-
hellä, myös mahdolliset ta-
kuukorjaukset pystytään te-
kemään nopeasti, kertoo 
Särkelä.

Tyytyväistä palautet-
ta yritykselle on poikinut 
myös heidän kokonaisvaltai-
nen palvelunsa. Rakennuk-
set valmistetaan asiakkaalle 
avaimet käteen -periaatteel-
la, eli kohde remontoidaan 
ja siivotaan muuttovalmiik-
si, mikä sopii varsinkin kii-
reiseen elämän tahtiin tottu-
neille henkilöille.

Jenny Kärki
M. Särkelä Oy teki viime kesän aikana Taivalkosken Metsäoppilaitoksen päärakennukselle yläpohjaremontin. 

126 mm × 180 mm

MUKAVIN TAPA HANKKIA
NOKIAN HAKKAPELIITAT?

www.vianor.f i

Member of Nokian Tyres
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,1704 e/min (alv. 23 %). 
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,0595 e/min (alv. 23 %).

MUISTA MYÖS AUTOHUOLTOPALVELUMME!

MONINKERTAINEN

TESTIVOITTAJA! TESTIVOITTAJA!

TL 12/2011

Ouluntie 73 93100 Pudasjärvi
p.010 401 3910   fax 010 401 3919

www.vianor.fi

auki 
ma-pe 8-17, la 9-13

Koulukaverit yhdessä yrittäjiksi
Rakennus ja saneeraus Yli-
pahkala & Määttä Oy aloit-
ti toimintansa viime vuoden 
toukokuussa. Miehet valmis-
tuivat samaan aikaan Oulun 
ammattikoulun Haukipu-
taan yksiköstä talonraken-
tajiksi ja päättivät perustaa 
yrityksen, jonka parissa työl-
listää itsensä. 

Aikaisemmin omalla toi-
minimellään toiminut Jani 
Ylipahkala sai yhtiökump-
paniksi ammattikoulun ai-
kaisen toverinsa Tuomo 
Määtän. Ylipahkala kertoo-
kin, että uusille yritysmaail-
man toimijoille kahdestaan 
yrittäminen on mukavam-
paa. Alunperin oli tarkoitus, 
että Ylipahkala toimii enim-
mikseen Oulussa ja Määt-

Jani Ylipahkala paritalotyö-
maalla Kiimingin Jäälissä

tä Pudasjärvellä, mutta tällä 
hetkellä miehet tekevät töitä 
siellä missä niitä riittää.

- Minä aloin yrittäjäksi 
osittain kokeilumielessä, sitä 
halusi tietää millaista on olla 
oman itsensä herra. Hom-
mat on sillä tavalla hanskas-
sa, että uskaltaa yrittää, ker-
too Määttä.

Toimenkuvaan kuuluu 
talorakentamisen lisäksi 
sauna-, kylpyhuone-, keittiö- 
ja muut yleiset huoneistore-
montit. Myös erilaiset vahin-
kokorjaukset, julkisivujen 
maalaaminen sekä tulisijojen 
muuraus onnistuu miehiltä 
käden käänteessä.

Yrityksellä ei ole muita 
vakituisia työntekijöitä, mut-
ta firma tarjoaa tällä hetkel-
lä ammattitaitoista opastus-
ta Aikuiskoulutuskeskuksen 
harjoittelijalle. Ylipahkala 
kertoo, että töitä on nykyisel-
lään sen verran, että itse ker-
keää tekemään kaiken vaik-
ka välillä kiirettä pitääkin.

- Suunnitelmissa on, että 
kunhan tilausmäärät kasva-
vat saataisiin kummallekin 
palkattua yksi kaveri. Näin-
hän se on, että kesäaikaan on 
enemmän tilauksia tällä alal-
la, kertoo Määttä.

Tällä hetkellä miehet 
työskentelevät paritalon ra-
kennustyömaalla Kiimingis-
sä ja Oulussa meneillään on 
talolaajennusprojekti. Kesän 
aikana Pudasjärvelle tehtiin 
mm. yksi iso kattoremontti 
sekä kylpyhuoneremontti.

Jenny Kärki

110280 MATKAILUOPPAAN PERUSKURSSI 160 t
Tiedotus- ja kurssin aloitustilaisuus ti 15.11 klo 18 kansalaisop. auditorio. 
Mukana opasliiton hallituksen jäsen, alueopas Hilkka Kangastie. Tule kuu-
lemaan kurssista, vaikka et olisi vielä tehnyt päätöstä osallistumisesta.

Tavoite: Peruskurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suo-
mesta ja Pudasjärven kaupungista, sen alueesta, paikallisesta luonnosta ja 
rakennetusta ympäristöstä. Kirjalliset ja suulliset kokeet hyväksytysti suo-
ritettuaan opiskelija voi saada Suomen Opasliitto Ry:n auktorisoinnin pai-
kalliseksi matkaoppaaksi ja mahdollisuuden suorittaa matkailuoppaan am-
mattitutkinnon. Toteutetaan monimuotoisesti kontakti- ja etäopetuksen ja 
itsenäisen opiskelun (1/3) yhdistelmänä.

Kohderyhmä: Tarkoitettu kaikille matkailualasta, opastoiminnasta ja pai-
kallistietoudesta kiinnostuneille eri-ikäisille henkilöille. Kouluttajina toimi-
vat eri alojen asiantuntijat. Osallistumismaksu 200 € sis. materiaali-monis-
temaksua 50 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset kansalaisopistolle.

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
TIEDOTTAA 19.10.2011
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Ajanvaraukset: Marja-Leena, puh. 0407175034. järjestää: Syötteen kyläyhdistys  

Mukana myös: 
Alusasut, Katja Järvenpää 

Lemom-korut ja huivit, 
Hilkka Sarajärvi 

Kesport 
Kynttilätalo 

Oriflame 

Syötteen kylätalolla LAUANTAINA 29. lokakuuta klo 10 – 15 

Olet kaunis,  
Olet komea! 

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

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

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

mien värjäys, kuumakivihieronta, intialai-
nen päähieronta) 

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

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

Arvontaa  

HEMMOTTELUPÄIVÄ 

• 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

Pudas Rak-Sa rakentaa 
uutta ja korjaa vanhaa
Pudas Rak-Sa on Pudasjär-
vellä toimiva rakennusliike, 
jonka yrittäjänä toimii Sep-
po Kumpumäki. Hän rekis-
teröi toiminimen vuonna 
1995. Yritys toimii lähinnä 
Koillismaan alueella ja Ou-
lun-läänissä ja hoitaa kaiken 
rakennustyöhön liittyvän, 
perustuksista viimeistelytöi-
hin.

Kumpumäki aloitti raken-
nushommissa jo 70-luvulla, 
mutta silloin hän työskenteli 
lähinnä muille. Viidentoista 
vuoden aikana muissa tehtä-
vissä, miehen päässä hautoi 
palata takaisin rakennusalal-
le ja yrittäjäksi, jolloin saisi 
tehdä hommaa, jossa ei tar-
vitse kelloa.

- Paiskasin kellon nurk-
kahyllyyn enkä ole sitä siel-
tä takaisin poiminut. Minul-
la on sellainen luonne, että 
käsken mieluummin itseä-

ni kuin olen muiden käsket-
tävänä, joten yrittäjyys sopii 
minulle. Pääsee itse vaikut-
tamaan, kaikkeen mitä te-
kee, kertoo Kumpumäki.

Nykyisin Pudas Rak-Sa 
työllistää vuosittain keski-
määrin kuusi henkilöä, joista 
yksi on Seppo Kumpumäen 
oma poika, Samuli Kumpu-
mäki.

- Suurempaa visiota tu-
levaisuudesta ei ole. Viisi 
vuotta kun vielä näitä hom-
mia teen niin sitten on hyvä 
aika lyödä hanskat tiskiin. 
Samuli sanoikin, että anna 
isä vain pakettiauton avai-
met niin hän jatkaa tästä, 
mutta pitänee odottaa, että 
poika tuosta vielä hieman 
kehittyy, Kumpumäki tote-
aa. 

Yrittäjä kertoo, että kolme 
vuotta sitten osasi jo alku-
vuodesta kertoa, kuinka pal-

jon työvoimaa ja resursseja 
loppuvuodeksi tarvitaan.

- Johtuukohan se sitten 
tästä Euroopan tilantees-
ta kun talous horjuu ja hei-
luu, että ihmiset ovat epä-
varmempia. Sen vuoksi nyt 
toimitaan paljon lyhyem-
mällä aikajänteellä ja vielä 
heinäkuussakin saattaa jou-
tua suunnittelemaan lop-
pukesän menoja. Henkilös-
tömäärän ja aikataulujen 
kanssa pitää olla nykyään 
todella paljon tarkempi, ku-
vailee Kumpumäki nykyti-
lannetta.

Silti töitä on riittänyt hy-
vin, ja tälläkin hetkellä firmal-
la on käynnissä kattotöitä, 
sauna- ja pesuhuoneremont-
tia sekä Syötteellä yksi isom-
pi talon muutostyö sekä ve-
sivahingon korjaustöitä.

Jenny Kärki

Seppo Kumpumäki passaamassa uuteen oveen käden sijaa ja lukkoa. 

VC
A

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

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

HUOM! Kotitalousvähennykseen
tulossa muutoksia vuodenvaihteessa.

Kiinteistönomistajat Pudasjärvellä

Lisää valaistuksia, vaaleita sisustusmateriaaleja ym..
Sauna pesuhuone, keittiöremontit täydellisenä.
Myös kaikkea muuta rakennus- ja remonttityötä, 
urakkatyönä tai tuntiveloituksella.
Asentajillamme sertifikaatit, koulutus työhön.
Omalta paikkakunnalta ostettu palvelu työllistää 
pudasjärveläisiä työntekijöitä/veronmaksajia.
Myös Mökkitalkkaripalvelut, Suomen mokkitalkkarit.fi

Syksy on hyvää aikaa tehdä sisällä remonttia

Hyödynnä verovähennys, max 6000,00€ tal.työn osuudesta.

PUDAS RAK-SA
Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458, kumpuse@luukku.com
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Mallikasta kattorakentamista Korpitiellä

Korpitiellä asuvat Alatalot teettivät taloonsa uuden katon Panaconin kattopalvelun kautta.

Katto on rakennuksen säily-
misen kannalta erittäin tär-
keässä asemassa. 

Marraskuussa Reino ja 
Pirkko Alatalolla tulee 30 
vuotta täyteen asumista Pu-
dasjärvellä Korpitiellä, ja vii-
me kesän aikana he laitat-
tivat uuden katon taloonsa 
Panacon Oy:n kattopalvelun 
kautta. 

Panaconin pakettiin kuu-
lui itse kattopeltien lisäksi 
piipun pellit, tikkaat, räys-
täät ja liesituulettimen put-
ket. Lisäksi firman pojat 
olisivat vieneet samaan hin-
taan myös vanhat varttilevyt 

pois, mutta Alatalot halu-
sivat säästää ne, jos vastai-
suudessa tulee rakennettua 
vaikkapa lato mökille.

- Vaihdoimme katot, kos-
ka alkuperäisen katon pin-
ta alkoi mennä huonoksi ja 
kasvaa sammalta. Lumet ei-
vät tulleet talvella alas, jo-
ten niitä piti käydä tiputte-
lemassa aina kun nietokset 
alkoivat kertyä. Siinä samal-
la sitten osa laatoista oli ir-
ronnut tai vahingoittunut, 
kertoo Pirkko Alatalo.

Vaihtoehtoina Alataloil-
la oli joko uusi pinnoite van-
hoille varttilevyille tai uusi 

peltikatto. Peltikatolla on 20 
vuoden takuu, joten pitkäs-
sä juoksussa se tulee hal-
vemmaksi, vaikka pelkän 
pinnoitteen hinta olisi kerta-
maksuna ollut huomattavas-
ti edullisempi.

Panacon panostaa 
Pudasjärveen
Panacon Oy:llä on tällä het-
kellä yli sata tyytyväistä asi-
akasta Pudasjärvellä ja fir-
man myyntipäällikkö Anna 
Pärkkä kertookin, että tule-
vaisuudessa aiotaan erityi-
sesti panostaa Pudasjärveen 

ja sen lähialueisiin.
- Meillä on halu auttaa 

asiakasta ja tehdä mahdolli-
simman hyvää jälkeä. Niin-
hän se on, että katto on talon 
käyntikortti, ja se on pakko 
pitää kunnossa. Vuotavas-
ta katosta johtuvat kosteus-
vauriot ovat erittäin kallii-
ta korjata, joten vuosittaiset 
tarkastukset ovat paikallaan, 
kertoo Pärkkä.

Alatalot ovat olleet hyvin 
tyytyväisiä Panaconin toi-
mintaan: pysyivät hyvin ai-
kataulussa ja lopputulos on 
komea. Tavaran toimituk-
set ja muutamat sadepäivät 

hieman viivästyttivät raken-
tamista, mutta lopulta kol-
me nuorta poikaa asensivat 
kattopellit yhden päivän ai-
kana. 

Talon alkuperäisissä kat-
torakenteissa ei ollut vikaa, 
ja hyvin toteutettu työ sai 
myös kattorakentajilta kii-
tosta. Uuden katon asenta-
minen oli helppoa, kun oli 
hyvät puitteet.

- Rakensimme talon tä-
hän, koska paikka piti vali-
ta nopeasti ja Reino katsoi 
että tällä kohdalla on alueen 
isoimmat petäjät, joten piha 
pysyy hyvin kuivana. Ja hy-

vin on pysynytkin. Naapurit 
ovat mukavia ja muutenkin 
tämä on rauhallista seutua, 
Pirkko Alatalo kehuu.

Alatalojen kotitaloon on 
tehty kolmenkymmenen 
vuoden aikana keittiö- ja 
saunaremontin lisäksi myös 
suuremmat remontit kah-
teen makuuhuoneeseen, 
sekä pienempiä hommia tar-
peen vaatiessa. 

Jenny Kärki

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851 
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14Plussaa ostoksistasi.

-70%

• Uistimet 
• Kelat • Vavat

Kesäkalastus:

Craft 
alusasu

2990
(49,90)

2990
(69,90)

Catmandoo Meha II
kengät naisten
ja miesten malli

Adidas Goretex 
-kengät

7900
(110,00)

Fat Pipe 
sählymaila

1950

Sisäpeleihin
• Adidas BT mana 

salikenkä

2990
(55,00)

SYYS-

KELEIHIN

Catmandoo
väliasu

2490

• Raiski
• Umbro

Kevyt toppa-asut
myös D -mitoitus

8900
(119,00)

Erä
viimekauden

suksia

-50%
ovh
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”Yrittäjyys kantaa Suomea” 
oli teemana 21-23.11. Valta-
kunnallisilla Yrittäjäpäivillä 
Seinäjoella. johon osallistui 
noin 1900 henkeä. Pohjois-
Pohjanmaalta oli mukana 
yli 100 henkeä, Pudasjärvel-
tä viisi yrittäjää. 

Tulevien presidenttivaa-
lien ehdokkaat Pekka Haa-
visto, Paavo Lipponen, Sauli 
Niinistö ja Paavo Väyrynen 
osallistuivat päivillä järjes-
tettyyn ensimmäiseen pa-
neeliin, jossa selvisi jokai-
sen ehdokkaan toimineen 
elämänuransa varrella myös 
yrittäjänä. Yrittäjyyteen liit-
tyvissä arvokysymyksissä 
ehdokkaat korostivat ennen 
kaikkea vastuuta ja luo-
vuutta yrittäjyyden tunnus-
merkkeinä sekä linjasivat 
näkemyksiään erityisesti ta-
loudesta ja yrittäjyydestä. 
Kaikki ehdokkaat kiitteli-
vät yrittäjäjärjestöä siitä, että 
nuorisotyöttömyyden hoito 
on myös Suomen Yrittäjien 
asialistalla ja että Suomi tar-
vitsee uuden yrittäjäsuku-
polven. Lähivuosina jopa 50 
000 yrittäjää luopuu liiketoi-
minnasta. 

Kaikkien paneeliin osal-
listuneiden mielestä olisi 
tärkeää kuunnella suoma-

Nuorten työllistymiseksi uusia keinoja
Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Seinäjoella:

laisten työllistämisestä vas-
taavia pk-yrityksiä ja ottaa 
Suomen Yrittäjät mukaan 
neuvotteluihin työmarkki-
nakysymyksistä. 

Järjestön liittokokoukses-
sa otettiin kantaa syrjäyty-
misvaarassa olevien nuorten 
palkkaamisen helpottamisen 
puolesta. 

-Nykyiset palkkaamisen 
keinot ovat osoittautuneet 
tehottomiksi, koska maassa 
on jatkuvasti vähintään 40 
000 vain peruskoulun varas-
sa olevaa nuorta yhteiskun-
nan ulkopuolella. Nuorten 
syrjäytymistä on yritetty vä-
hentää vuosikaudet, mutta 
toimet ovat olleet varovaisia 
ja vaikuttavuudeltaan heik-
koja. 

Yritykset ovat kuiten-
kin halukkaita tarjoamaan 
syrjäytymisvaarassa olevil-
le nuorille sekä oppisopi-
mustyötä että muuta työssä 
ammattiin oppimista, mi-
käli palkkausta ja työsuh-
deturvaa koskevia sääntöjä 
muutetaan. Palkasta pitäisi 
voida sopia vapaasti työsuh-
teen alkuvaiheessa, kun yri-
tys ottaa töihin täysin työko-
kemusta ja koulutusta vailla 
olevan henkilön. Palkkaus-
sääntöjä ja työsuhdeturvaa 

koskevia sääntöjä helpotta-
malla yritykset ovat valmiita 
tarjoamaan kaksinkertaisen 
määrän työssä oppimisen 
paikkoja nuorille, yrittäjäjär-
jestö arvioi. 

Yrityksillä tärkeä rooli 
kuntauudistuksessa
Lauantai-illan juhlagaalas-
sa puhuneen seinäjokelainen 
sosiaali- ja terveysministeri 
Paula Risikon mukaan yksi-
tyinen ja julkinen sektori ei-
vät ole toistensa vastapuolia 
tai kiistakumppaneita, vaan 
ihan oikeita kumppaneita. 

Yrittäjien puheenjohta-
ja Mikko Simolinna kritisoi 
syntymässä olevan ns. raa-
mitupon sisältöä. 

Simolinnan mielestä täs-
sä tilanteessa tulisi pidättäy-
tyä kokonaan palkkojen ylei-
sestä korottamisesta ja jättää 
asia työpaikoilla yrityskoh-
taisesti arvioitavaksi. 

Duudsonit valloittavat 
maailmaa
Perjantain seminaaripäiväs-
sä eniten osallistujia koko-
si Duudsonien Jarmo Laasa-
lan ja Jukka Hildénin vetämä 
puolituntinen, jossa he esit-
telivät maailmanvalloitus-
taan, luovuuttaan ja hulluut-
taan. 

Tällä hetkellä neljän lap-
suuden ystävän hullusta elä-
mästä kertovia tv-ohjelmia 
katsellaan 150 eri maassa. 

Ensi vuonna Oulussa
Yrittäjäpäivien viihdeohjel-
ma oli monipuolista. Ne al-
koivat perjantaina Kauhavan 
lentosotakoulun Hawkien 
ylilennon jylinällä. Liittoko-
kous aloitettiin poikkeuksel-
lisesti tangokuningas Risto 
Nevalan laulamalla tangol-
la ”Sä kuulut päivään jokai-
seen”. 

Perjantain tervetuloiltaan 
Seinäjoen Areenalle kokoon-
nuttiin Ameriikan malliin, 

joka näkyi pukeutumisessa 
ja illan ohjelmassa. Lauan-
tai-illan juhlagaalassa mu-
siikkia esitti sopraano Sirk-
ka Lampimäki pianisti Raili 
Peltosen säestämänä. Juhla-
tanssiaisten päätähti oli is-
kelmälaulaja Paula Koivun-
iemi orkesterinsa kanssa. 

Ensi vuonna Valtakun-
nalliset Yrittäjäpäivät ovat 
Oulussa. Pääjuhlassa nähtiin 
Oulun kaupungin valmista-
ma esittelyvideo ja tanssin 

Pudasjärveltä reilu vuosi sitten Iisalmeen K-Citymar-
ket kauppiaaksi muuttanut Harri Piipponen (keskellä) is-
tui juhlagaalassa Savon Yrittäjien alueella iisalmelaisten 
kanssa samassa pöydässä. Hän lähetti terveisiä kaikille 
tutuille entiselle kotipaikkakunnalleen. 

taituri Merja Satulehto kut-
sui yleisöä päiville innostaen 
koko juhlayleisön kokeile-
maan tanssiliikunnan otteita. 
Myös Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien omalla osastol-
la esiteltiin tulevia Yrittäjä-
päiviä ja tanssitettiin kaikkia 
halukkaita suuren vapaaeh-
toisen yrittäjäjoukon voimal-
la. Ouluhan tunnetaan tans-
sikaupunkina.

Heimo Turunen

Matkailuopaskurssi alkamassa – vielä mahtuu opiskelijoita

Alueopas Hilkka Kangas-
tie vieraili viime viikolla Pu-
dasjärven kansalaisopistol-
la ja oli hyvin tyytyväinen, 
että Pudasjärvelläkin turis-
tiryhmät saavat tulevaisuu-
dessa opaspalvelua.

Pudasjärvi on tunnettu 
matkailupitäjä, jossa oli-
si jatkuvaa tarvetta matkai-
luoppaan palveluille. Lä-
hikunnissa Taivalkoskella, 
Posiolla, Kuusamossa, Suo-
mussalmella ja Oulussa on 
ollut matkailuoppaita jo 
vuosikymmenien ajan. Nyt 
tätä puutetta ollaan korjaa-

massa myös Pudasjärvellä, 
kun kansalaisopistossa on 
alkamassa matkailuoppaan 
peruskurssi. Ensimmäinen 
kokoontuminen on tiistai-
na 15.10 kansalaisopistolla, 
jossa on mahdollisuus tulla 
myös tutustumaan kurssin 
antiin. Kouluttajaksi saapuu 
aikanaan Kuusamossa pit-
kään matkailualalla vaikut-
tanut, nykyisin Kemi-Tornio 
alueella matkailua opettava 
Hilkka Kangastie. Hän kuu-
luu Suomen Opasliiton halli-
tukseen ja on Pohjoisen alu-
een alueopas.

Opaskurssissa on ollut 
aloitteen tekijänä ja omalta 

osaltaan ollut sitä puuhaa-
massa päätoimittaja Heimo 
Turunen, joka on toiminut 
-90 luvulla oppaana Puo-
langalla ja osallistunut siellä 
myös aktiivisesti pohjoisen 
oppaiden toimintaan. 

-Oppaana toimiminen on 
todella antoisaa. Koulutuk-
sessa saa hyvän kuvan paik-
kakunnasta, joka jo sinänsä 
on mielenkiintoista.

Kurssille on jo muutama 
ilmoittautunut. Mukaan tar-
vittaisiin lisää väkeä, jolla 
varmistetaan kurssin onnis-
tuminen.

Kurssin tavoitteena on, 
että peruskurssin suoritet-

tuaan opiskelija hallitsee pe-
rustiedot Suomesta ja Pu-
dasjärven kaupungista, sen 
alueesta, paikallisesta luon-
nosta ja rakennetusta ympä-
ristöstä. Kirjalliset ja suulliset 
kokeet hyväksytysti suoritet-
tuaan opiskelija saa Suomen 
Opasliitto Ry:n auktorisoin-
nin paikalliseksi matkaop-
paaksi ja mahdollisuuden 
suorittaa matkailuoppaan 
ammattitutkinnon. 

Opaskurssi on tarkoitet-
tu kaikille matkailualasta, 
opastoiminnasta ja paikallis-
tietoudesta kiinnostuneille 
eri-ikäisille henkilöille. (ht)

Pudasjärviset 
lauantai-illan juhla-
gaalan illallispöydäs-
sä, edestä Pirjo Haapala, 
Aune Ekdahl ja Heikki Parkkila. 
Pudasjärveltä mukana päivillä 
olivat myös Eila Lahtinen ja Heimo Turunen. 

Perjantaina olivat seuraavien vaalien presidenttiehdokkaat yrittäjien tentissä. Paikalle olivat saapuneet Pekka Haa-
visto, Paavo Lipponen, Sauli Niinistö ja Paavo Väyrynen. Haavisto vieraili Pudasjärvellä Iijokisoudun aikana ja Väy-
rynen piti vaalitilaisuuden syyskuussa. 
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Hirvenmetsästys on parhail-
laan käynnissä ja maanan-
tain 24.11. kaatoseurannan 
mukaan Kouvan hirvitalo-
usalueella on saatu jo puo-
let luvanvaraisista kaadoista 
tehtyä. Muillakin hirvitalo-
usalueilla kolmannes on jo 
ylitetty. Kokonaisuudessaan 
Pudasjärven kaupungin alu-
eelle myönnetyistä yli 1200 
luvasta nyt reilu 40 % on 
kaadettu. Hirvenkaatoaika 
jatkuu joulukuun loppuun 
saakka, mutta useat seurat 

Hirvenmetsästyskausi näyttää hyvältä

lopettavat kun pakkaset ki-
ristyvät.

Korpisen metsästysseu-
ran puheenjohtaja Markku 
Väyrynen kertoo, että heillä 
kaadot ovat jo loppu suoral-
la. Yhdeksästä aikuisesta hir-
vestä on kaadettu jo kahdek-
san ja yhtä aikuista pidetään 
varalla. Yhdeksästä vasasta 
hakusessa on vielä kaksi. 32 
osakkaan joukosta kolme on 
ensikertalaisia ja he liikku-
vat ajossa mukana.

Sarakylän metsästysseu-

ran nuori vahvistus, Juho 
Manninen sai ensikertalai-
sena kaadettua komean sar-
vipiikkisen uroksen, jolla oli 
6 piikkiä puolellaan. Asko 
Kuukasjärvi kertoo, että Sa-
rakylän porukalla on vielä 
kaksi aikuista ja viisi vasaa 
kaatamatta. Myös yksi sairas 
hirvi sattui kohdalle, mutta 
kuten sairaan eläimen kaa-
don tapahtuessa yleensäkin, 
myös tässäkin tapauksessa 
seura sai uuden kaatoluvan 
tilalle. 

Timo Pätsi ja Taito Säkkinen tuomassa hirveä rantaan Yli-Siurualla.

Tänä vuonna käyttöön 
otettuun Sarakylän metsäs-
tysseuran uuteen tupaan ve-
detään tällä viikolla sähköt. 
Seuralaiset ovat olleet niin 
tyytyväisiä uusiin tiloihin, 
että Kuukasjärven mukaan 
kukaan ei haikaile vanhoi-
hin tiloihin.

Yli-Siuruan metsästysseu-
rassa, joka on Pudasjärven 
alueen suurimpia, noin puo-
let tavoitellusta määrästä on 
saatu kaadettua. Lupia on 
yhteensä noin 50, joista puo-

let aikuisille ja puolet vasoil-
le. Puheenjohtaja Eija Merta-
ja kertoo, että viime vuoden 
120 hirveä saatiin kaadettua, 
koska sinnikkäät metsästä-
jät jatkoivat urakkaa lähes 
jouluun saakka. Tänä vuon-
na toivotaan aikaisempia ta-
voitteiden täyttämistä.

Kipinän metsästysseuran 
puheenjohtajan Aappo Kois-
tisen mukaan kausi on läh-
tenyt käyntiin odotettua pa-
remmin. Yhteensä 20 luvasta 
seuralla on jäljellä enää kol-

men aikuisen ja kolmen va-
san kaato. Seuran toimintaa 
kohtaan on osoitettu mie-
lenkiintoa aina Tsekin tasa-
vallasta asti. Alkukaudesta 
muutama tsekkiläinen kävi 
tutustumassa paikalliseen 
hirvestyskulttuuriin ja vas-
tavuoroisesti Kipinän seu-
rastakin käydään vastaisuu-
dessa kurkkaamassa myös 
Keski-Euroopan metsästys-
kulttuuria.

Jenny Kärki

Mika Timonen ja Timo Pätsi Yli-Siuruan metsästysseuran kaataman hirven vetohom-
missa.

Kansalaisopistolla opiskeltiin intialaista päähierontaa

Sirkka Määttä hieromassa Satu Hinkulaa.

Pudasjärven kansalaisopis-
to järjesti viime viikonlop-
puna intialaisen päähieron-
nan kurssin. Kurssilla toimi 
opettajana oululainen Tert-
tu Kynkäänniemi. Kurssille 
osallistui 18 innokasta opis-
kelijaa, joista jokainen pääsi 
vuorollaan sekä hieromaan 
että hierottavaksi intialai-
seen tapaan. Näitä suosittu-
ja kursseja on järjestetty ai-
kaisemminkin Pudasjärven 
kansalaisopistolla.

Intialainen päähieron-
ta on vanha intialaisnaisten 
kehittämä itsehoitomuoto. 
Länsimaihin päähieronnan 
on tuonut Lontoossa asuva 
intialaissyntyinen Narendra 
Mehta. Suomeen intialainen 
päähieronta rantautui kym-
menisen vuotta sitten.

Päähieronnassa käsitel-
lään pään lisäksi hartioita, 
niskaa, olkavarsia, korvia ja 
kasvoja. Hieronta mm. elvyt-
tää verenkiertoa, rentouttaa 
lihaksia, laukaisee stressiä ja 
vähentää silmien väsymistä. 
Erityisesti migreenistä kär-
sivät henkilöt ovat saaneet 
apua oireisiinsa intialaises- Terttu Kynkäänniemi toimi päähieronnan kurssin koulut-

tajana.

ta päähieronnasta. Myös tin-
nitukseen ja poskiontelotu-
lehdukseen on hieronnalla 
saatu helpotusta. Kurssilai-
set kokivat rentoutuneen-
sa ja kokeneensa hyvän olon 
tunnetta kurssipäivien aika-
na. Moni totesi tukkoisen ja 
flunssaisen olon helpotta-
neen kurssilla tehtyjen käsit-
telyjen aikana.

Kansalaisopisto järjes-
tää myös tulevalla kevät-
lukukaudella intialaisen 
päähieronnan viikonloppu-
kurssin.

Tuula Haverinen
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Lasten näytelmäkerho kerta-
si Kaarina Nevanperän ohja-
uksessa Peikkopolun tarinaa, 
jossa peikkopolku tuhoutui 
tarinassa Pytkynharjun pa-
han noidan takia, mutta saa-
tiin yhteistyöllä elvytettyä 
uuteen kukoistukseen. 

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila muisteli po-
lun alkuvaiheita ja oli tyyty-
väinen Metsähallituksen ja 
Syötteen Lumoa - hankkeen 
saavutuksiin Syötteen kult-
tuuri- ja luontoarvojen vaa-
limisessa. 

Tapahtuman tavoittee-
na oli siistiä peikkopolku ja 
tehdä uusia peikkoja luon-
tomateriaalista. Jatkossa Pu-
dasjärven kaupunki yllä-
pitänee hankerahoituksen 
turvin Peikkopolkua ja ta-
pahtumien järjestämisestä 
vastaa Syötteen Matkailu-
yhdistys. Kyläläisten yhteis-
työ näkyi nytkin tarjoilun 
järjestämisessä sekä runsaa-
na osallistumisena tapahtu-

Pytkynharjun noita 
hätyytteli Syötteen peikkoja

maan. Asukkaiden aktiivi-
suus kertoo arvostuksesta 
omaa asuinaluetta kohtaan 
ja siitä ymmärryksestä, mitä 
Syötteen monimuotoisuus ja 
perhekeskeisyys merkitsevät 
alueen elinkeinoille.

Projektipäällikkö Veikko 
Virkkunen Metsähallituk-
sesta kertoi Syötteen Lumoa 
– hankkeesta, joka päättyy 
ensi keväänä. Hanke jättää 
jälkeensä Erämaan markki-
nat ja keväiset hankihulinat. 
Lisäksi kestävä kehitys ja tek-
nologia lyövät kättä neljässä 
elektronisessa infopisteessä, 
joissa esitellään alueen pati-
kointipaikkoja. Metsähalli-
tuksen osuus Syötteen luon-
non virkistyskäytössä on 
merkittävä.

Lapsiperheille kohden-
nettu tapahtuma sai ylei-
sön pukeutumaan peikoiksi. 
Toinen toistaan näyttäväm-
piä asuja sai ihastella niin 
lasten kuin aikuistenkin 
päällä. Mielenkiintoinen yk-

sityiskohta oli peikkoperhe, 
joka oli pukeutunut ”tavik-
siksi”. Peikoiksi he paljastui-
vat, kun ohjelmaa katsoes-
saan jokaiselta roikkui takin 
alta pitkä karvainen hän-
tä! Seppo Sammakko lau-
loi ja jumppautti yleisöä ja 
lämmittelyjumppaa toteut-
tivat myös aikuiset peikot. 
Turri - peikko kertoi kodas-
sa peikkotarinoita ja lapset 
askartelivat, tietysti peikko-
ja. Perheet rakensivat tois-
takymmentä uutta peikkoa, 
jotka sijoitetaan vapaaeh-
toisvoimin siistitylle Peikko-
polulle. Hammaspeikko kut-

sui illaksi karkkibingoon ja 
peikkonaamiaisiin Pärjän-
kievarille. Peikkopölyt saat-
toi illalla pestä pois Oksan-
perän savusaunalla.

Katsellessani tapahtu-
massa pientä husky - koiraa, 
joka sekin pitkäkarvaisena 
oli ”peikkomainen” ajatte-
lin, että kannatti se J. Musto-
sen ”Syötteen taikaa” -laulu 
esittää. Kaihoisan laulun tul-
kitsivat Pauli Särkelä ja Ant-
ti Jokikokko.

Katri Virtanen
Kuvat Markku Rytinki

Syötteelle kokoontui lauantaina 
22.10. parisataa peikkokulttuurin 
ystävää uudistamaan 1990-luvulla 
kukoistustaan viettänyttä Peikkopolkua. 

Pudasjärven lasten ja nuorten näytelmäkerho Jippiin ”Peikkojen paluu Syötteelle” -näytelmä oli lapsille mieluista kat-
seltavaa.

Vattukurun Veera ja Erakko-Emmi tulivat lasten kannsa hyvin toimeen.
Veikko Virkkunen avusamassa uutta peikkoa 

maailmaan.

Uusia peikkoja syntyi lasten ja 

vanhempien avustuksella useita.

Sotkupeikko.
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2 Säkkiä

• Meillä myös muut koiran ja hevosen rehut
39500

TYÖKALUSALKKU

7900

NIVELAKSELI

5900

LED-TYÖVALO

3990

AKKU

14900MEILTÄ MYÖS LISÄVALOT 
SEKÄ TARVIKKEET Esim. 

Energia
KOIRANRUOKA SÄKIT

4000VAIN PE 28.10

MOOTTORIKELKAN 
TALOUSREKI

MOOTTORIKELKAN 
TUKKIREKI

59500

KIUAS ESITTELY PE 28.10

POLTTOPUUN 
PILKONTAKONEET

• Palax monipuoliset ja nopeat 
puunpilkontakoneet jokaiselle käyttäjälle
Isommat mallistot sopivat hyvin maanviljelijälle, urakoitsijoille ja
ammattilaisille, pienemmät mallit puolestaan on suunniteltu 
omakotiasujien ja mökkiläisten käyttöön.

PALAX Combi M II
Hinta alk.
sis.alv.23%

5520,-

Palax-mallien suunnittelussa on huomioitu ammattilaisten 
kokemukset, työturvallisuus ja muotoilu.

ESITTELYPÄIVÄ PE 28.10.

PORO ELO
ENNAKKOMYYNTIPÄIVÄ
PE 28.10.
Tilauksen jättäneille YLLÄTYSLAHJA!
Paikalla Suomen Rehu, Kullervo Palovaara

ALA • TALKKARI
Lumilingot

204T
HYDRAULI ESIOHJAUS
JÄRJESTELMÄ
Tule ja testaa kuormaus-
ominaisuuksia

Traktorinmyyjä Määttä Eero

PAIKALLA Raimo Rintamäki

KAHVITARJOILU KOKO PÄIVÄN 
28.10.!!

HANKKIJA-MAATALOUS OY 
Pudasjärvi-Agrimarket

Pietarilantie 48 93100 Pudasjärvi
Puh. 010 76 84881/Heikki Inget

PALVELEMME TI JA PE 9 -15

LUMILINGOT SAAPUNEET!!



11nro 43 PUDASJÄRVI lehti

Lukijan kynästä

Jätin maa- ja metsätalousministerille kirjallisen kysymyk-
sen lähiruoan suoramyynnin helpottamistoimenpiteistä. 
Suomalaiset arvostavat yhä enemmän lähellä tuotettua, 
puhdasta ja terveellistä ruokaa. Lähiruoan hinta ja saa-
tavuus kuitenkin jarruttavat lähiruoan käytön nopeam-
paa yleistymistä.

Kun kuluttaja ostaa ruokansa suoraan tuottajalta, jää-
vät kuljetuskustannukset sekä tukku- että kauppakustan-
nukset syntymättä. Näin saadaan lähiruoan hinta parem-
min vastaamaan kuluttajien hintatoiveita. Tuottaja sen 
sijaan voi saada tuotannostaan nykyistä paremman hin-
nan, kun väliportaille jäävä osuus tuotteen hinnasta jää 
pois. 

Odotan ministeri Koskiselta pikaisia toimia elintar-
vikelain parantamiseksi, jotta lähiruoan tuottajille saa-
daan paremmat suoramyyntiedellytykset. Lakiin tar-
vitaan myös lampaanlihan suoramyynnin osalta sama 
höllennys kuin nyt saatiin hirvieläinten lihalle. Mahdol-
lisuudella myydä pieniä määriä lampaanlihaa suoraan 
kuluttajalle on suuri merkitys lammastilojen toiminnan 
kannattavuudelle.

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Lähiruoan suoramyynti 
saatava helpommaksi

Arvoisat kunnan päättäjät! Jos Syötteelle pystytetään tor-
ni, se on vaarallinen. mikäli siihen tulee tulipalo, myrsky 
tai vaikkapa drombi iskee. Kuvitelkaa tilanne.

Linnut ja porotkin sitä pelkäävät. Pysytään omana 
myös Pudasjärven oman kuntana, ei liittymisiä muihin 
kuntiin tai Oulun kaupunkiin. 

nimim. Vanhus 

Ei Syötteelle 
tornia

Kaikki ihmiset kärsivät. Eri aikoihin ja eri syistä. Maail-
mahan on yksi lasareetti, kun tiedän, että tauteja on Suo-
messakin  niin monia. Ja mitä Suomen rajojen ulkopuolel-
la? Monenlainen hätä.

Omalla kohdallani lapsuus päättyi sota-aikana äidin 
kuolemaan. Lahjakas isäni oli vaativa. Minulla oli vas-
tasyntyneenä ensimmäinen kymmenestä leikkauksesta. 
Uskon että sen aikainen kipu ja suru vaikuttaa vieläkin 
kehooni, siihen vaikuttaa myös mielialani nyt.

Kun terveyden tarjoajia on paljon, niin ihmettelen 
miksi minulla on niin armottomat kivut. Tuntuu ettei lää-
käritkään osaa auttaa. Entä kun käyn kiinalaisen lääkärin 
luona, tulenko autetuksi? Epäilys kalvaa kun on takana 
niin paljon pettymyksiä – tulee välillä uskon puute.

Olen ajatellut, että kallein asia minulle on lapsenmie-
linen usko Jumalaan. Hänhän on kaikkialla läsnä, tietää 
ja lupaa auttaa. Kyselen, miksi hän ei auta minua? Jat-
kuva kipu ja tuska, joka on päivittäin läsnä, vie halut ru-
koilla. Mieleen nousee kiusaus epäillä. Kärsimättömyys 
valtaa mielen, kun tuska on niin kova ettei päätä kärsi 
kääntää. Tosi surullista mielestäni on, jos ihmiselle ei kel-
paa iäinen onni. Me olemme lähtöisin iäisyydestä ja sitä 
kaipaamme. Sielunvihollinen ei antaisi uskoa että Jeesus 
on täyttänyt Isänsä vaatimukset Sinun ja minun puoles-
ta. Pitää muistaa, ettemme olisi kerran iäisessä vaivassa, 
vaan osanamme olisi ilmainen ilo.

kirjoitti vanha ja väsynyt
Maila Vuorma

Miksi uskoa 
koetellaan?

Banlungissa sadekausi jat-
kuu ja jatkuu, vaikka sen 
pitäisi jo olla lopussa. Sa-
dekausi on ollut raju koko 
Kambodzhassa, kuten myös 
naapurissa Thaimaassa (jon-
ka tulvat näyttävätkin rik-
kovan Suomen uutiskyn-
nyksen). Minulla ei ole ollut 
hätää, mutta monessa pai-
kassa Kambodzhassa tulvat 
ovat tuhonneet peltoja ja ta-
loja, ja valitettavasti ainakin 
247 ihmistä on kuollut. Lo-
pullista tuhoa päästään ar-
vioimaan vasta kun vesi las-
kee.

Olen aloittanut pienimuo-
toisen kylätutkimustyön, jos-
sa haastattelen erikoisosaajia 
kuten kutojia, korinpuno-
jia, soittimientekijöitä. Kar-
toitan heidän näkemystään 
kulttuuriperinnön tilasta, ja 
mitä heidän mielestään voi-
si ja pitäisi tehdä sen suojele-
miseksi. Tervehdykseen lii-
tetyssä kuvassa on Kat, joka 
kuuluu Tampuan heimoon 
ja on kutoja. 

Kyselin hänen mielipidet-
tään kutomisen tapaisten tai-
tojen jatkuvuudesta – onko 
vielä naisia, jotka osaavat 
kutoa hyvin ja haluaisivatko 
he opettaa taitoaan nuorille? 
Vastaus oli ehkä sama jonka 
saa missäpäin maailmaa ta-
hansa: 

”Nykynuoret ovat niin 
laiskoja että he eivät halua 
opetella!”. Sitten puhe kään-
tyi kahteen muuhun, ku-
tomiseen liittyvään perin-
teiseen taitoon: – puuvillan 
kasvatukseen ja perinteisten 
kasvivärien käyttöön värjää-
misessä. 

Kat kertoi, että ”ennen 
Puna-khmeeri aikaa” (siis 
ennen 1975-1979) he kasvat-
tivat puuvillan itse ja värjä-
sivät sen metsästä saatavil-
la kasviväreillä. Nyt kutojat 
ostavat valmiiksi värjättyä 
puuvillalankaa torilta. Ky-

Pudasjärven seurakunnan 
nimikkolähetin tervehdys Kambodzasta

syin, pystyisikö hän opetta-
maan näitä taitoja. Kat nau-
rahti katkerasti ja kertoi, että 
heitä on vielä useampikin 
joka voisivat opettaa, mutta 
kyläläisillä ei ole enää maa-
ta, jossa kasvattaa puuvilla, 
ja metsä, josta väriaineet on 
kerätty, on kaadettu.

Odottaville  
äideille neuvontaa
Olin avustamassa RIDE 
hankkeen puolivuotisrapor-
tin tekemisessä. Viime jou-
lun edellä kirjoitin RIDE 
-hankkeen äitiys-terveys 
työstä perinteisten kätilöi-
den kanssa. 

Mukavina kuulumisina 
voin kertoa, että kylissä, jois-
sa RIDE toimii, ei ole ollut 
äitiys tai vastasyntyneiden 
kuolemia viimeisen puolen 
vuoden aikana. RIDE siis te-
kee opetustyötä kylissä ras-
kaana oleville naisille ja alle 
vuoden ikäisten lasten äi-
deille kerrotaan rintaruokin-
nan ja hyvän ruokavalion 
merkityksestä, perhesuun-
nittelusta, synnytykseen liit-
tyvistä vaaratekijöistä ja nii-
den merkeistä, tupakoinnin 
vaaroista raskauden aikana. 

RIDE:n kanssa tätä työ-
tä tekevät terveyskeskuksen 
kätilöt sekä perinteiset kylä-
kätilöt, jotka RIDE on kou-
luttanut. Syitä näihin hyviin 
tuloksiin löytyy niin tiedon 
lisääntymisestä kylissä, kuin 
siitä, että perinteiset kätilöt 
osaavat tunnistaa riskisyn-
nyttäjät ja ohjata heidät ter-
veyskeskuksiin.

Vuoden ensimmäiset kuu-
si kuukautta sattuvat kui-
vaan kauteen ja sadekauden 
alkuun. Tämä liittyy asiaan 
siten, että silloin tiet ovat pa-
remmassa kunnossa (toisin 
sanoen naiset pääsevät sinne 
terveyskeskukseen), ja taute-
ja, kuten dengue-kuume ja 
malaria, on vähemmän. 

Sadekaudella (nyt!) tiet 
menevät niin huonoon kun-
toon, että kirjaimellisesti vä-
lillä ihmisiä kantaa mopo ja 
välillä ihmiset kantaa mo-
poa. 50 km matka Tavengpik- 
kukaupunkiin, johon nor-
maalioloissa menee 1.5 tun-
tia, voi nyt viedä 7 tuntia. 
Tänä vuonna minäkin juhlis-
tin sadekautta sairastumalla 
dengue-kuumeeseen. Tämä 
oli niitä tilanteita joissa voi 
vain ihmetellä miten hyvin 
Taivaan Isä pitää huolta. 

Vanhemmat  
vierailulle
Banlungissa asumisen var-
jopuolia on että täällä ei ole 
luotettavaa terveydenhoi-
toa – on sairaalaa, mutta sen 
taso on niin huono, että sin-
ne ei kannata mennä pahas-
sakaan hädässä. 

Mutta päivän sisällä sii-
tä kun minä sairastuin, saa-
pui kaupunkiin saksalai-
nen lääkäri, joka aiemmin 
työskenteli täällä, ja jolla on 
vuosikymmenien kokemus 
trooppisista taudeista. Sa-
moin palasi lomalta ystäväni 
– joka on sairaanhoitaja. Tus-
kin olisin saanut parempaa 
hoitoa Kambodzhan pää-
kaupungissakaan. Nyt olen 
jo parantunut, vaikka keräi-
len vielä voimia takaisin tau-
din jäljiltä. 

Vanhempani saapuvat 
pian vierailulle, joka on hei-
dän ensimmäinen matkansa 
Ratanakiriin. Minullakin on 
lomaa heidän kanssaan vie-
tettäväksi – ja kun Ratanaki-
rin matkailukohteita on itsel-
länikin vielä näkemättä, niin 
sehän sopii hyvin! Terveisin,

Emma Holmström

Kat, kutoja Tampuan-heimosta.

Julia Pätsille EM-hopeaa 
Bratislavasta

Julia Pätsin kaulaan ripustettiin Taekwon-
don EM-hopea Bratislavassa.

Viime viikonloppuna 21.10.-
23.10.2011 järjestettiin Bratis-
lavassa Slovakiassa ITF Taek-
won-don EM-kisat.  Mitaleista 
oli kamppailemassa 33 maan 
joukkueet. Suomen maajouk-
kue menestyi kisoissa hyvin 
saalistaen yhteensä 12 mitalia 
joukkuekilpailut mukaan luki-
en.  Kolme kultaa, neljä hopeaa 
ja viisi pronssia.

Pudasjärveläinen Julia Pät-
si jatkoi hyviä esityksiään kan-
sainvälisillä tatameilla ja saa-
vutti alle 18-vuotiaiden sarjassa 
hienosti EM-hopeaa erikoistek-
niikoissa.  Julia edusti Suomea 

neljässä eri lajissa liikesarjoissa, 
näytösottelussa, vapaassa otte-
lussa ja erikoistekniikoissa. Hä-
nen epäonnekseen kaikki sat-
tuivat samalle päivälle, joten 
päivästä tuli todella rankka.  Il-
lan viimeisessä lajissa erikois-
tekniikoissa Julia jaksoi kuiten-
kin venyä huippusuorituksiin 
saavuttaen kolmannen arvoki-
samitalinsa nyt EM-hopeaa.

Ensi viikon lehdessä seikka-
peräisempi matkakertomus on-
nistuneesta kisamatkasta.

Juha Pätsi
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Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

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

Puh. 040 960 3058

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

 • autOMaaLauKset
 • KOLarIKOrJauKset
 • LasINVaIhDOt
 • VaKuutusyhtIöIDeN työt
 • traILerIN VuOKraus

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

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

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KauttaMMe LVI-, sähKö-, KyLMä-, 

PeLtItyöt seKä tarVIKKeet

TAKSEJALUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

VUOKRAKONEITA

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

LUONTAISTUOTTEITA

LAHJATAVAROITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

KAUNEUDENHOITOA
FYSIOTERAPIAA

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

Pudasjärven  
Luontaistuote

Puistotie 2
040-524 2545
Aukioloajat:

ma-pe 09.00-16.45, la 10-14

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

Pihojen syystyöt

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

huolto ja korjaus-/fiksaustyöt
Myös maatalouden aputyöt 

takuulla, edullisesti

Autojen, 
raskaankaluston sekä 

traktoreiden ja työkoneiden

Puh. 040 910 0622
Kipinän tila, Pärjänsuo

avoinna  ma-pe  10-17
Puistotie 2, Pudasjärvi

040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KyNttILätaLO

pajamyymälä

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

Pudasjärven kaupungin johto
Vapo konsernin vieraana
BioYty-hanke järjesti 12-
13.10 Pudasjärven kaupun-
gin johdolle tutustumis-
matkan Vapo konserniin ja 
sen biopolttoaineiden lii-
ketoimintaan. Matkan pää-
kohde oli Vapo konsernin 
pääkonttori Jyväskylässä. 
Edustustiloissa pidetyssä il-
tatilaisuudessa keskusteltiin 
biopolttoaineiden liiketoi-
minnan johdon kanssa ai-
esopimuksen käytännön toi-
menpiteistä Pudasjärvellä, 
joka allekirjoitettiin Oulussa 
tammikuun lopulla 2011.

Menomatkalla poikke-
simme Haapavedellä, Piip-
sannevalla, jossa matkalai-
set saivat tutustua keskeisiin 
bioenergian raaka-ainei-

siin (puu, turve ja ruoko-
helpi), niiden tuotantoon ja 
logistiikkaan. Haapavedel-
tä suuntasimme Jyväsky-
lään, Vapon edustustiloihin 
ruokailemaan ja keskustele-
maan aiesopimuksesta, jon-
ka jälkeen siirryimme yöksi 
Hotelli Pöllövaariin. 

Torstaiaamuna matka 
suuntautui Kurkisuon val-
misteluhankekohteelle ja 
sillä meille esiteltiin vii-
meistelyvaiheessa oleva ja 
ensivuonna tuotantoon tu-
leva 120 hehtaarin suoalue. 
Kurkisuolta jatkoimme Vilp-
pulaan tutustumaan Suomen 
suurimpaan ja Vapon omis-
tamaan pellettitehtaaseen, 
joka tuottaa 100 000 ton-

nia pellettiä Vilppulan Met-
säliiton sahan sivutuotteis-
ta. Vilppulasta bussin keula 
kääntyi paluumatkalle, poi-
keten vielä Kannonkoskel-
la tutustumassa Piispalan 
suosittuun leiri- ja nuoriso-
keskukseen, jossa mittavaan 
toimintaan ja lupaavilta vai-
kuttaviin tulevaisuuden nä-
kymiin saimme tuhdin tie-
topaketin sekä Piispalan 
keskuksen- että Kannonkos-
ken kunnan johdolta.

Matka-aikaa hyödynnet-
tiin mm. aiesopimukseen 
liittyvillä keskusteluilla sekä 
vertailemalla biomassojen 
määriä ja suhteita Suomen, 
Pohjois-Pohjanmaan ja Pu-
dasjärven tasoilla. Loppu-

matkasta hämmästeltiin ja 
ihailtiin, miten Piispala lei-
ri- ja nuorisokeskusta on on-
nistuttu kehittämään, Kan-
nonkosken pienen kunnan 
hoivissa, todella monipuoli-

seksi ja merkittäväksi käyn-
tikohteeksi paikkaan, jossa 
ennen Piispalaa ei ole ollut 
mitään.

Ilkka Saarijärvi

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys 040 1951 732
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

KOTIELÄIMIÄ

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

Henkilöauto Renault Megane 
Scenic vm -98. kesä/talviren-
kaat, katsastettu. Aj. 180 000 
km. ABS. Ajonesto. H. 1650 €. 
P. 0400 811 673.

1 kpl kesärengas ja vanne 175 
70r13 uusi h 20€, 4kpl talviren-
gas ja vanteet 165 70r13 50€, 
p. 040 5838 19. 

Uusi moottorisaha 100 €, uusi 
vesipumppu 200€, lautasan-
tenni 50€ ja autostereo cd Pa-

nasonic 300w kajarit 100€, 21 
tuuman väri-tv ja digiboksi hp 
100e ja dvd soitin 80€, p. 040 
5838 19.

Henkilöauton talvirenkaat, 
hakkapeliitta 2, hyväkuntoset. 
Koko 155 x 80 x 13, puh. 046 
560 9416.

Honda Civic vm. 96 . Katsastet-
tu, ruosteeton. Hp. 1150 €, puh. 
044 914 8508. 

15” talvirenkaat 15x65x195. Hp 
90€, puh. 0440 923 946. Annetaan kauniita,kesyjä,luovu

tusikäisiä  kissanpentuja. Puh. 
040-7013526

Huom. joulukuusikauppiaat! 
Myytävänä joulukuusia n. 1000 
kpl. Puh. 047 433 8162.

Peräkärry kippaava, kuomulla,  
korotetulla laidoilla, sinkitty. Li-
sävarusteena vararengas. Yh-
teydenotot P. 0400 810 992.

Selkäkippi BODY, helppokäyt-
töinen ja tehokas itsehoitolaite 
ongelmien hoitoon ja ehkäisyyn 
selän, niskan, hartioiden, lanti-
on, lonkan sekä polvien alueil-
la. Vähän käytetty, uuden ve-
roinen. Ei rimpulamalli,turvavyö 
mukana. Uutena 149 e, nyt 80 
e. Timo Ojala p. 050 558 7052.

VW Passatin (vm. -08) käyt-
tämättömät peltivanteet ja ko-
riste- kapselit (16”). Puh. 050 
5877884.

Myydään hyväkuntoinen, vä-
hän käytetty tunturi 305 kunto-
pyörä. P. 040-547 9010

Jyty torjuu Pro Agriaa ja 4H:ta  
uhkaavat budjettileikkaukset
Julkis- ja yksityisalojen toi-
mihenkilöliitto Jyty ry ei hy-
väksy suunniteltuja määrä-
rahaleikkauksia Pro Agrian 
ja 4H:n toimintaan.

”Kaavaillut budjettileik-
kaukset rokottaisivat ran-
kasti järjestöjä, jotka tekevät 
tärkeää työtä suomalaisen 
maaseutuelinkeinon, nuori-
sotyön ja yrittäjyyden edis-
tämisen hyväksi”, Jytyn 
puheenjohtaja Maija Pihlaja-
mäki sanoo.

Valtiovarainministeriön 
esitys ensi vuoden talous-
arvioksi kurittaisi rajusti 
maa- ja metsätalousministe-
riön rahoittamia Pro Agriaa 
ja 4H-yhdistystä. Esityksen 
mukaan maaseutuelinkei-
nojen kehittämisen määrä-
rahoista leikattaisiin yli kak-
si kolmannesta, ja valtaosa 
säästöistä kohdistuisi Pro 

Agriaan. 4H:n avustukset 
puolestaan vähenisivät lähes 
puoleen nykytasosta.

Pro Agria on neuvonta- ja 
kehitysjärjestö, joka tarjoaa 
maatalous- ja maaseutuyrit-
täjille neuvontapalveluita ja 
asiantuntijuutta. 4H puoles-
taan on Suomen suurin nuo-
risojärjestö, jonka toiminta 
antaa lapsille ja nuorille val-
miuksia yrittäjyyteen ja työ-
elämään.

”Suunnitellut määräraha-
leikkaukset ovat ristiriidas-
sa hallitusohjelman kanssa, 
joka peräänkuuluttaa muun 
muassa työllisyyttä tukevaa 
elinkeinopolitiikkaa ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyä”, 
Pihlajamäki toteaa.

Jytyn jäsenenä on noin 
360 Pro Agrian ja 4H:n työn-
tekijää.

Ennätyspitkä kausi 
Koillis-Golfilla

Normaalisti golfkausi pis-
tetään pussiin syyskuun 
alussa kuuraisen maan tai 
lumen vuoksi. Keväällä 
harjoituskentillä treenaa-
minen voitiin aloittaa jo 
24. huhtikuuta, joten tällä 
viikolla ennätyskauden pi-
tuudeksi saatiin kokonai-
set kuusi kuukautta!

- Nyt on ollut erittäin 
hyvä syksy. Ilma on ollut 
tyyni, ei lunta ja kenttä on 
pysynyt muutenkin todel-
la hyvässä kunnossa. Meil-
lä kun on vielä niin hyvä 
hoitaja, Pekka Kinnunen, 
tällä kentällä, että hän pi-

Golfaajat saivat nauttia ennätyspitkästä kesästä. Lokakuun lopulla pelaaminen näillä leveysas-
teilla on tosi harvinaista. Tiistaina 25.10 peliä aloittamassa Veikko Kokko, Lea Törrö, Matti Juu-
rikka ja Olavi Leinonen.

tää viimesen päälle kunnos-
sa kaikki paikat, kehuu golf-
harrastaja Veikko Kokko.

Kolme vuotta golfia pe-
laillut Kokko tutustui la-
jiin kansalaisopiston kurs-
silla. Hän on tyytyväinen 
löytöön, koska liikunta tulee 
lähes huomaamatta, mikä 
sopii seniori-ikäiselle pelu-
rille varsin hyvin. Muitakin 
Suomen kenttiä kolunneena 
Kokko voi todeta, että ver-
tailussa Koillis-Golfin kent-
tä pärjää hyvin. Jotkut väylät 
ovat lyhyempiä kuin viralli-
silla kentillä, mutta kunto on 
moitteeton.

Veikko Kokko ja Matti Juurikka pelaamassa tiistaina 
25.10 hienossa kunnossa olevalla greenillä.

- Vielä tässä 74 vuoden 
iässäkin pystyy kehittymään 
pelaamisessa, mikä riippuu 
tietenkin omasta innostuk-
sesta. Lisäksi näen vain yh-
dellä silmällä, minkä pelkä-
sin vaikuttavan pelaamiseen 
aluksi, mutta silti tänä kesä-
nä voitin oman ikäsarjani, 
kertoo Kokko ja jatkaa:

- Ei sitä moni usko miten 
terapeuttista tämä pelaami-
nen on. Jäin yksin joku aika 
sitten ja mielestäni tämä pe-
laaminen on parempi hoito-
keino kuin mikään terapeut-
ti. Suosittelen golfia ihan 
kaikille!

Koillis-Golfin viheriöillä on päästy lyömään palloa 
vielä tälläkin viikolla, mikä on myöhäisin ajankohta 

kentän koko 20-vuotisen historian aikana. 

Koillis-Golfin yrittäjä 
Pekka Kinnunen kertoo, 
että talvella golfin harras-
tajat pääsevät pitämään 
yllä taitojaan uuden golf-
simulaattorin avulla. Li-
säksi kansalaisopisto tar-
joaa kursseja marras- ja 
huhtikuussa.

- Kaupungille suuri kii-
tos, kun tukevat meidän 
toimintaamme. Nyt saam-
me kehittää puitteita en-
tistä paremmiksi, kiittelee 
Kinnunen.

Jenny Kärki
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-
sivujen tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista 
emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimituk-
seen 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: 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.
Hemmottelupäivä Syötteellä la 29.10. klo 10-15 Syötteen Kylätalolla, 
Särkisuontie 12.  Ks. ilmoitus tässä lehdessä.
Römppäkuhinat-rekrymarkkinat 4.11. klo 12-17 entisellä Vaatehuo-
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.
Ihmisen ääni - Eero Österbergin maalauksia: 4.10. - 31.10. Ranu-
alaisen kuvataiteilija ja kuvataideopettajan maalauksia viimeisen kymme-
nen vuoden ajalta. Taidehuone Pudikissa. Avoinna ma-ke klo 15-20 ja la-su 
14-17

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

PUDASJÄRVEN METALLITYÖVÄEN 
AMMATTIOSASTO 280:n
Ehdokasasettelukokous pe 11.11.2011 klo 17.00
Syyskokous pe 25.11.2011 klo 17.00

Molemmat kokoukset Poromiehentie 4 Pudasjärvi

Tervetuloa!
Hallitus

hirvenlihan huutokauppa klo 12.30.

Yli-Siuruan metsästysseura ry:n

la 5.11.2011 klo 11 – 13 hirvipirtillä
HIRVIPEIJAISET

Seuran jäsenet, maanvuokraajat 
ja kyläläiset tervetuloa.

Hirviporukka

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte 
0400 499216

Ke 26.10. 
klo 11- (keittiö 11-17)

-Lapsille Halloween askarte-
lua nuokkarilla

-Lauluilta Karpalossa 
a´la Markus

To 27.10. 
klo 11-17 (keittiö 11-17)

-Lasten syyslomakisailuja 
ulkona klo 15

Pe 28.10. 
klo 11-02 (keittiö 11-22)

-Karaokeilta Legendassa

La 29.10. 
klo 11-02 (keittiö 11-22)

-Fazer-karkkibingo klo 18
-Karaokeilta Legendassa

Su 30.10. 
klo 11-16 (keittiö 11-16)

Romekievarin 
SaunaBaari palvelee 

pe ja la klo 20-

Tervetuloa ”saunomaan”
Romekievarintie1

SaunaBaari 

Pudasjärvi-lehden postilaa-
tikkoon ilmestynyt Kirkon 
ulkomaan avun lusikka läh-
ti jatkamaan matkaansa koh-
ti pohjoista aina Muonioon 
saakka. 

Toivotaan että lusikka-
liike jatkaa tämän lusikan 
merkeissä matkaansa sieltä 
eteenpäin ja näin edistää liik-
keen jatkumista mahdolli-
simman pitkälle. Äärimmäi-
sestä nälästä ja köyhyydestä 
kärsii yli miljardi ihmistä. 
Näin ei tarvitsisi olla. Ota lu-
sikka kauniiseen käteesi ja 
auta. Laita Lusikka Liikkeel-
le!!! (jp) 

Lusikka liikkeelle!
perjantaina 4.11. klo 12-18 
entisellä Vaatehuoneella Varsitie 6

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

Työ- ja elinkeinotoimisto

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

Oikaisu: Viime viikon Pudasjärvi-lehden numeroon 42 oli  marko 
Väyrysen kirjoittamaan hartauskirjoitukseen ”eksynyt” väärä otsikko. 
Otsikko ei mitenkään liittynyt tekstiin. 
Oikaisu: Pudasjärvi-lehden numerossa 41 Lahja Nurmelan toimituk-
seen lähettämän runon on kirjoittanut Seija Mäki, ei Eila Mäki. Runo 
Seija Mäen on kokoelmasta ”On kotona koira tai kaksi”.

Mukana mm. FC Kurenpojat, Hirvaskosken kyläyhdistys, Li-
vokas, MLL, MTK, Perhekeskusyhdistys, Pudasjärven eläke-
läiset ry, Pudasjärven reumayhdistys, Sotaveteraanit, SPR ja 
Työpetari; Pudasjärven kaupunki/Karhupaja ja Etsivä nuori-
sotyö, paikalliset yrittäjät ja TE-toimisto

Römppäkuhinoilla pudasjärviset yhdistykset esit-
televät monipuolista toimintaansa ohjelmallisen 
”römppähenkisen” iltapäivän kuluessa. Tule sinäkin 
tutustumaan paikallisiin  yhdistyksiin ja löytämään 
omasi; joko vapaa-aikaa tai työtä ja työllistymistä 
silmällä pitäen!

Jokainen on tervetullut mukaan näyttävään ja värik-
kääseen römppäkulkueeseen, joka lähtee messupai-
kalta klo 12 ja kiertää ydinkeskustan. Tule mukaan, 
mielellään persoonallisesti pukeutuneena ja musisoin-
ti tai temppuiluvälineet mukana! Paras asu palkitaan! 

Römppäkuhinoilla on värikästä ohjelmaa kaiken 
ikäisille. Osallistu vaikkapa leikkimieliseen suunnis-
tuskisaan, jossa rastit etsitään vihjeiden perusteel-
la keskustan liikkeistä!  Paikalla VaPePan pelastus-
peräauto ja etsintänäytökset lähimetsikössä klo 13 
ja 16. Jännittävä, FC Kurenpoikien järjestämä haas-
tekilpailu kaupungin päättäjille ja vaikuttajille. Lu-
kiolaisten Comenius-kahvila tarjoaa ranskalaisia 
herkkuja, mutta myös ”suomalaiseen nälkään” on 
tarjolla kuumia makkaroita ja vohveleita. Myytävä-
nä monenlaista maukasta, kuivakakuista muikku-
kukkoihin – erityisruokavalioita unohtamatta. Isän-
päiväksi ja jouluksi kivoja lahjoja, mm.  t-paitoja, 
posliiniesineitä, tonttuja  ja sotaveteraanien Jun-
kers –merkkiä. Kuuma kahvi herkullisine lisukkei-
neen,  elävä tuli, puheensorina ja musisointi tuovat 
lämpöä myöhäissyksyiseen iltapäivään.

Lämpimästi tervetuloa!
Kerttu ja Kauko –hanke/tiedustelut: 
Ulla-Maija Paukkeri puh. 050 436 6024

hallituksen kokous klo 17
Tervetuloa!

MLL:n Pudasjärven osaston 
sääntömääräinen syyskokous

to 10.11.2011 klo 18 
Puikkarin kokoustiloissa, 

os. Tuulimyllyntie 4

Pudasjärven yhdistys

Varaa paikka ilmoituksellesi!

Peijaisilmoituksesi Pudasjärvi-lehdessä huomataan!
Hirvimiehet huom!

2.11. ilmestyy Römppäkuhinat 
Pudasjärvi-lehden teemalehti

INFO@PANACON.FI
WWW.PANACON.FI
  

SOITA JA TILAA ILMAINEN KUNTOARVIO KATOLLESI! 

044 0227 733

KATTO-
HUOLIA?

Tilaa Panacon Kattoremontti tai Kattopinnoitus jo tänään!
Huollamme, vartti-, pelti- ja tiilikatot satojen kattojen 
kokemuksella –takuutyönä ja varmasti ajallaan.

ENNALTAEHKÄISE KATTOHUOLESI! 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257 oulunkaari.com

Neuvolassa, Juhontie 8
- ti 8.11. klo 9-16                   - to 10.11. klo 9-16
- ke 23.11. klo 9-16               - ke 7.12. klo 9-16
- ma 19.12. klo 9-16

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja
• lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvat (Sään-

nöllistä lääkitystä vaativa sydän- tai keuhko-
sairaus, krooninen aineenvaihduntasairaus, 
maksasairaus tai munuaisten vajaatoiminta. 
Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leuke-
mia, lymfooma, HIV-infektio tai pernan poiston 
jälkitila tai vastustuskykyä heikentävä hoito esim. 
elinsiirtoon tai syöpähoitoon liittyen. Krooninen 
neurologinen sairaus tai hermolihastauti.) 

• kaikki 65 vuotta täyttäneet (1946 tai ennen syn-
tyneet)

• raskaana olevat 
• kaikki 6–35 kuukauden ikäiset lapset (ensim-

mäistä kertaa rokotettaville kaksi pistosta, joiden 
väliaika on yksi kuukausi)

• potilas- ja hoivatyötä tekevä sosiaali- ja terveys-
alan henkilökunta (omissa työpisteissä tai neuvo-
lan yleisinä päivinä)

Kotisairaanhoidon asiakkaat rokotetaan kotikäyn-
neillä, laitoksissa ja asumispalveluyksiköissä asuvat 
omissa yksiköissään. Lääketieteellisiin riskiryhmiin 
kuuluvien koululaisten ja opiskelijoiden vanhemmat, 
ottakaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan.

Muut rokotteen haluavat saavat rokotteen reseptillä 
apteekista.

Ottakaa Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille.

Influenssarokotukset 
Pudasjärvellä

Tekninen toimistossa yhteistoimintalain neuvottelu
Pudasjärven kaupungin-
valtuusto on hyväksynyt 
14.4.2009 sopimuksen kau-
pungin talouden tasapai-
nottamisesta. Tasapainotta-
missopimuksen mukaisesti 
kaupunki on päättänyt or-
ganisoida uudelleen lähes 
kaikki toimintonsa välttä-
mättömien säästöjen aikaan-
saamiseksi. 

Teknisen toimen palvelu-
tuotannosta on merkittävä 
osa siirtynyt ulkopuolisten 
yritysten hoidettavaksi jo pi-
temmällä aikavälillä. Tiestön 
ja tievalaistuksen alueurakka 
on alkanut jo vuonna 2008. 
Piha- ja yleisten alueiden 
talvihoitourakat Kurenalan 
taajamassa ja Syötteellä ovat 
alkaneet vuonna 2009. Kiin-
teistö- ja siivouspalveluiden 
hoito on kilpailutettu liik-
keenluovutusperiaatteella 
ja palvelu-urakka on alka-
nut 1.2.2011. Alueiden yllä-

pitopalveluiden urakka on 
kilpailutettu myös liikkeen-
luovutusperiaatteella ja pal-
velu-urakka on alkanut 
1.10.2011. Liikkeenluovutus-
ten kautta vuoden 2011 aika-
na teknisen toimen työnteki-
jöistä on 37 henkilöä siirtynyt 
yritysten palvelukseen. 

Tehdyt toiminnalliset 
muutokset ovat vähentäneet 
olennaisesti teknisen toimen 
palveluksessa olevien hen-
kilöiden määrää, mikä vai-
kuttaa myös työnjohdon ja 
esimiesten tehtäviin. Samal-
la muutoksia on syntynyt 
myös teknisen johtajan teh-
täviin ja niihin voidaan liit-
tää jäljelle jääviä kuntatek-
niikan yksikön tehtäviä. 

Tehtäväjärjestelyihin liit-
tyvät yhteistoimintalain mu-
kaiset neuvottelut on aloi-
tettu 5.9.2011 ja saatettu 
päätökseen 20.10.2011. Neu-
votteluissa on käsitelty Pu-

dasjärven kaupungin tek-
nisen toimen toimintatavan 
muutoksesta ja taloudelli-
sesta tilanteesta johtuvia teh-
täväjärjestelyjä ja niihin liit-
tyviä henkilöstövaikutuksia. 
Tuotannollisista ja talou-
dellisista syistä aiheutuvat 
henkilöstövähennykset koh-
distuvat toimintoihin, jois-
sa aikaisemman tehtäväjaon 
mukaisia tehtäviä on yhdis-
tetty sekä tehtäviin, joissa 
tarjottava työ kilpailutusten 
kautta on merkittävästi vä-
hentynyt. 

Yhteistoimintalain mu-
kaisten neuvottelujen tulok-
sena on päädytty tässä vai-
heessa esittämään kahden 
henkilön vakanssien vähen-
tämistä. Neuvottelutulos 
viedään teknisen lautakun-
nan käsiteltäväksi marras-
kuussa 2011.

Palvelutuottajilla tapaaminen
palvelujen parantamiseksi

Lue 
Pudasjär vi-

lehti 
netistä

www.pudasjar vi-lehti.fi

Pudasjärven kaupungin tek-
nisen toimen palvelutuotan-
nosta on viime vuosien ai-
kana yksityistetty suuri osa. 
Ensimmäiseksi yksityistet-
tiin tievalaistuksen ja ties-
tön hoitourakka vuonna 
2008. Piha- ja yleisten aluei-
den talvihoitotyöt taajamas-
sa ja Syötteellä kilpailutettiin 
vuonna 2009. Vuonna 2011 

Teknisen toimiston kanssa sopimuksen tehneet palvelutuottajat kokoontuivat viime viikon torstaina 20.10 yhteen kes-
kustelemaan yhteistyöstä ja miettimään toimenpiteistä asiakaspalvelun parantamiseksi. Kaupungin edustajina olivat 
edessä osastosihteeri Terttu Määttä ja tekninen johtaja Ritva Kinnula sekä vasemmalla vs. kiinteistöpäällikkö Eero 
Talala ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Seppänen. Palvelutuottajista olivat paikalla palveluohjaajat Sanna Ke-
husmaa ja Timo Soronen SOL, yrittäjä Timo Valkola, toimitusjohtaja Jussi Tuohino JT-Service Oy ja työmaapäällikkö 
Vesa Tihinen Destia Oy. 

kilpailutettiin jätteen kulje-
tus ja kiinteistön hoito- ja sii-
vouspalvelut sekä alueiden 
ylläpitourakka liikkeen luo-
vutusperiaatteella. Aina en-
nen sopimuksen tekemis-
tä palvelut on kilpailutettu, 
kertoo tekninen johtaja Rit-
va Kinnula. Hänen mukaan 
edellä mainittuihin palvelu-
urakoihin käytetään  vuosi-

tasolla n. 2,36 miljoonaa eu-
roa. 

Palvelutuotantoa hoitaa 
nykyisin useat eri urakoit-
sijat. Päällekkäisyyksien es-
tämiseksi ja urakoitsijoiden 
yhteyden pitämisen paran-
tamiseksi tekninen toimisto 
kutsui torstaina 20.10.2011 
kaikki palvelutuotantoa hoi-
tavat urakoitsijat yhteiseen 

keskustelu- ja informaatiota-
paamiseen, joka koettiin yh-
teisesti tarpeelliseksi. Ennen 
kaikkea tavoitteena oli löy-
tää asiakaspalvelun kehittä-
mistä ja yhtenäistämistä.

-Että asiakasta ei pompo-
tella, vaan palvelun tuotta-
jat yhteistyöllä hoitavat asiat 
kuntoon, totesi Kinnula. 

Tavoitteena on myös se, 
että kaikilla palvelujen tuot-
tamistoimijoilla olisi yleisöä 
varten päivystysnumerot, 
joihin vastattaisiin kaikkina 
vuorokauden aikoina. 

Heimo Turunen
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Römppäkuhinoilla pudasjär-
viset yhdistykset esittelevät  
tärkeää toimintaansa ohjel-
mallisen, hauskan ”römppä-
henkisen” iltapäivän kulues-
sa. Tule sinäkin tutustumaan 
paikallisiin yhdistyksiin ja 
löytämään omasi; joko va-
paa-aikaa tai työtä ja työllis-
tymistä silmällä pitäen!

KUPLIVAA KUHINAA KESKUSTASSA –
RÖMPPÄKUHINAT PUDASJÄRVELLÄ PERJANTAINA 4.11. klo 12-18

Kerttu ja Kauko –han-
ke järjestää Römppäkuhinat 
yhdessä paikallisten yhdis-
tysten kanssa menneen ajan 
römppähengessä. Mukavan, 
ohjelmallisen iltapäivän ku-
luessa yhdistykset esittele-
vät toimintaansa ja löytä-
vät  uusia toimijoita mukaan 
yhdistykseensä. Osa meis-
tä tarvitsee uutta, mielekäs-
tä toimintaa vapaa-aikaansa 
ja valitsee mieleisensä yh-
distyksen sen perusteella. 
Paikalliset yhdistykset ovat 
myös hyvin tärkeä työllistä-
jä harvaan asutussa kaupun-
gissamme. Ilman yhdistysten 
panosta moni pudasjärvinen 
työnhakija olisi jäänyt työl-
listymättä kuluneen vuoden 
aikana!

Jokainen Römppäkuhi-
noita järjestämässä ollut yh-

teistyötaho sekä Pudasjär-
ven asukkaat ovat varmasti 
yhtä mieltä siitä, että kau-
punkimme menestyksen ja 
kaupunkilaisten hyvinvoin-
nin kannalta on elintärke-
ää löytää kaikki mahdolliset 
työllistäjät ja työpaikat. Työl-
listämisen hyvät vaikutukset 
ulottuvat laajalti koko paik-
kakunnalle ja tuovat työllis-
tetylle ja hänen perheelleen 
lisää maksukykyä, joka hyö-
dyttää myös paikallisia liik-
keitä ja yrityksiä. Yhteinen 
hyvän jakaminen tuo meille 
kaikille lisää yhteistä hyvää!

Römppäkuhinoiden kaut-
ta saatava hyvä on tarkoitet-
tu kaikille meille! Kaiken 
ikäisille pudasjärvisille, sin-
nikkäille työnhakijoille, ren-
touttavaa vapaa-ajan harras-
tusta etsiville, yhdistyksissä 

toimijoille, kasvattajille, kau-
pungin päättäjille ja ennen 
kaikkea myös pitkää päivää 
puurtaville yrittäjille! Kaik-
ki työ ja toiminta ja ennen 
kaikkea yhdessä tekeminen 
lisäävät hyvinvointia ja po-
sitiivisuutta kotikaupungis-
samme!

Nautitaan yhdessä Römp-
päkuhinoista, myöhäissyk-
syisenä iltapäivänä 4.11.! 
Tule mukaan römppäkul-
kueeseen vanhaan asuun 
tai muuten persoonallises-
ti pukeutuneena! Näyttä-
vä ja musisoiva römppäkul-
kue lähtee Varsitie 6:sta klo 
12 ja kiertää ydinkeskustan 
palaten runsaslukuisempa-
na takaisin lähtöpaikkaan-
sa. Römppäkulkueeseen voi 
tulla mukaan jokainen halu-
kas, myös matkan varrelta! 

Tutustu yhdistysten tarjon-
taan, tee ostoksia, rentoudu 
ja nauti ohjelmasta sekä kuu-
masta kahvista herkullisine 
lisukkeineen!  Elävä tuli, pu-
heensorina ja musisointi luo-
vat sykkivää lämpöä kaik-
kiin messuvieraisiin. 

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!

Ulla-Maija Paukkeri
Kerttu ja Kauko -hankeUlla-Maija Paukkeri toimii 

Römppäkuhinoiden puuha- 
ja yhteyshenkilönä


