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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.11.2011

Perjantai 4.11.

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

Lauantai 5.11.

Ravintolassa palvelemme:

VARAA PIKKUJOULUSI

TERVETULOA!

12.11.  Arja Sipola                     
18.11.  Anne Simonen                     
26.11.  Pentti Rainer                         
3.12.   Nelituuli Kvartetti

Wintti 24-04
Lippu 4€ sis. ep.

Lippu 10€ 
sis. ep.

Jore Siltala

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

Pauli 
Haapalainen
& Maximus

MINISUN

8,80 €
(norm. 10,35)

Apteekki Sinua varten vuodesta 1884

Hinta marraskuussa

Avoinna ma-pe 9.00-18.00, la 9.00-14.00
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, puh. (08) 281 185

www.pudasjarvenapteekki.fi

10 mikrogr. 100 tabl

Marraskuun D-vitamiinitarjous

www.hautauskukkaräisänen.fi

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

palvelemme klo 10-13
Kukkakaappi palvelee klo 21 saakka

On aika muistaa 
poisnukkuneita läheisiä
Pyhäinpäivä 5.11.

pe 4.11 ja ma 7.11.
Kiertävä kirppis torilla

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

TOPPA-
KÄSINEET

MIESTEN
COLLEGEHOUSUT 
sininen ja musta

220
TIP TOP
VALMIS-
VERHOT
2X140X240 cm

690

LASTEN 
TOPPAHAALARIT

495

3890

169125 ltk

rs

ltk

RUISPALAT
9 kpl/500g

MUSTIKKATÄYTE-
PITKO 410g

099 pss 249 pitko

MAKSALAATIKKO
400g

PORKKANA- JA 
LANTTULAATIKO
400g

VOI PIPARKAKUT
400g

TASANGON
PERINTEISET
PIPARIT 600g

ERÄ ULKOVALO-
SARJOJA

2880

TOFFIFEE
KARAMELLI 400g

pkt 249 pss -50%

alk. 1490

MB E 420 v-8, f,-96. H 7200,-
MB E 220 cdi,f, -00.H 6200,-
MB E 300 turbod. -98. 4800,-
Nissan KingCab,-11. 26900,-
Seat Toledo, 1,9d,-96. 1600,-
Skoda Felicia 1,9,-98. 1700,-

www.nettiauto.com/kokkopeat
0400-926405

Autoja 
myytävänä

Seuraavat vastaanottoajat: 
to 10.11., to 17.11., to 24.11.

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

040 821 1819

Varaa aika silmälääkäriin!

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

AarreArkku

Paljon Uutuuksia
Askartelutarvikkeita,
Ihania tuotteita Lahjaksi,
Tuliaisiksi, Itselle Iloksi
...vaikka jemmaan Jouluksi!
Jokaiselle jotakin AarreKaupasta!
Tule tekemään löytöjä!

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-13 www.AarreKauppa.net

Toritie 2, 
Pudasjärvi

Römppäkuhinat 
rekrymarkkinat 

pe 4.11. s. 3-4
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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
Jenny Kärki
050 313 6344
jenny.karki@gmail.com

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:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kirkolliset ilmoitukset

Muistan lapsuudestani, että loppusyksyn kaksoispyhien aikaan 
vanhemmat ihmiset puhuivat arkikielessä kekrin ajasta. Niihin 
aikoihin yleensä lammet olivat jo luisteltavassa jäässä ja kesä-
vaatteet oli viety varastoon. 

Tuo aika tarkoitti pyhäinpäivän aikaa. Lapsuuden- ja nuoruu-
den pyhäinpäivistä on jäänyt mieleeni erittäin komeat virret. 
Toki ne tuntuivat silloin kovin pitkiltä ja surullisiltakin. Erityises-
ti virsi Oi, Jeesus kiitos nimellesi sun (vk 142) kosketti jo silloin 
sekä sävelellään ja sanomallaan.

Tämä englantilaisen piispan William How’n kirjoittama ja 
Leevi Madetojan säveltämä virsi on virsikirjan tunnetuimpia vir-
siä.  Säveltäjä Erkki Salmenhaara mainitsee Madetoja-elämäker-
rassaan, että se on ”todellinen helmi”. Jalo teksti ja jalo sävelmä 
muodostavat yhdessä verrattoman kokonaisuuden. Virren sä-
velmä on alun perin kuorosävellys, joka on osa Madetojan py-
häinpäivän vesperiä. 

Tulevana pyhäinpäivänäkin laulamme tuota upeaa virttä. Vir-
ren tekstissä kuvataan poisnukkuneitten pyhien osaa, pyhil-
le soit levon siunatun. Toisaalla virressä pyydämme: Suo heidän 
tietään meidän vaeltaa. Virren sanomassa yhdistyy koko pyhäin-
päivän sanoma uskontunnustuksen mukaan: uskon - - - pyhän 
yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi anta-
misen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. 

Pyhäinpäivän raamatuntekstit ja musiikki koskettavat mei-
tä sanomallaan. Samalla niistä kuuluu myös kutsuva ääni etsiväl-
le ihmiselle. Virsien sanomasta saamme lohtua ja voimaa lähei-
siämme muistellessa sekä arjen keskellä. Virren 480:3 hiljaisessa 
ja lohdullisessa sanomassa pyydämme: 

  Jääthän, Jeesus, luokseni,
  muu ei riitä turvakseni.
  Lempeällä kädellä
  tuskan polte lievitä.
  Anna valo matkalleni.
  Huomispäivää tunne en,
  sinä hoidat myöskin sen.
  Jääthän, Jeesus, luokseni

  Jukka Jaakkola

Virsien lohduttava 
sanoma pyhäinpäivänäLiperiläinen Lavrenchukin 

musiikkiperhe tulee esiinty-
mään kirkkomusiikkiviikon 
aloituskonserttiin Pudasjär-
ven seurakuntakodille sun-
nuntaina 6.11. klo 15.

Pudasjärvelle saapuvat 
tällä kertaa harmonikkaa 
soittava perheen isä Igor La-
vrenchuk ja perheen lapsis-
ta Alona ja Anastasia, jot-
ka laulavat ja Vsevolod, joka 
soittaa trumpettia. Lauluoh-
jelmistossa on suomalaisia, 
ruotsalaisia, hebrealaisia ja 
venäläisiä lauluja. Instru-
menttiohjelmistossa on Pu-
dasjärvellä teoksia mm J.S 
Bachilta, M. Duprelta ja A.L. 
Webberiltä.

Lisätietoa Lavrenchu-
kin musiikkiperheestä löy-
tyy heidän omilta ettisivuil-
ta, www.lavr.fi 

Keijo Piirainen

Harmonikkamusiikkia aloituskonsertissa
Kirkkomusiikkiviikko:

Pudasjärven seurakuntakodille sunnuntaina 6.11. klo 15.

Oulun tuomiokirkon eläk-
keellä olevalla urkurilla Mai-
ja Tynkkysellä on urkukon-
sertti Pudasjärven kirkossa 
tiistaina 8.11. 

Tynkkynen on Sibelius-
Akatemiassa suoritettujen 
tutkintojen jälkeen jatkanut 
opintoja urkujen - ja cemba-
lonsoitossa useilla kansain-
välisillä urkukursseilla Hol-
lannissa, Italiassa, Espanjassa 
ja Sveitsissä. Sibelius-Aka-
temian järjestämän ensikon-
sertin jälkeen vuonna 1970 
hän on konsertoinut (urut 
ja cembalo) kotimaan lisäksi 
Ruotsissa, Saksassa, Puolas-

sa, Hollannissa, Sveitsissä, 
Brasiliassa, Latviassa ja Tse-
kissä. Hänellä on ollut kon-
sertteja solistien ja erilaisten 

soitinryhmien kanssa. Ou-
lun tuomiokirkon urkurina 
hän on toiminut 1972 - 1986 
ja 1992 - 2010. jj)

Urkukonsertti 
Pudasjärven kirkossa

Maija Tynk-
kysellä on 
urkukonsert-
ti Pudasjär-
ven kirkos-
sa tiistaina 
8.11. 

Lasten pyhäinpäivä kirkko-
hetki  kirkossa pyhäinpäi-
vänä 5.11. klo 16.00, Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
lapsikuoro. Haudoille omat 
kynttilät  mukaan. 
Messu Sarakylän kappelis-
sa pyhäinpäivänä 5.11. klo 
10,  Jaakko Sääskilahti, Kei-
jo Piirainen, Sarakylän kap-
pelikuoro. Messussa luetaan 
kaikkien viime pyhäinpäi-
vän jälkeen Sarakylään hau-
dattujen nimet. 
Messu kirkossa pyhäinpäi-
vänä 5.11. klo 19, Juha Kuk-
kurainen, Jukka Jaakkola, 

kirkkokuoro.  Messussa lue-
taan kaikkien viime pyhäin-
päivän jälkeen kuolleiden 
pudasjärveläisten ja Pudas-
järvelle haudattujen ulkoseu-
rakuntalaisten nimet. Taksi 
seurakuntakodilta kirkkoon 
lähtee 18.30. 
Messu seurakuntakodissa su 
6.11. klo 10,  Juha Kukkurai-
nen, Jukka Jaakkola. Kirkko-
tekstiilit 25 v. näyttelyn ava-
us. 
Pudasjärven kirkkomusiik-
kiviikko 6.-13.11.2011, 
Konsertti seurakuntakodis-
sa su 6.11. klo 15, Lavren-
chukien musiikkiperhe, oh-
jelma 5€ 
Konsertti seurakuntakodis-
sa ma 7.11. klo 19, Kansalais-
opiston oppilaat 
Konsertti kirkossa ti 8.11. klo 
19, Maija Tynkkynen, urut, 
ohjelma 5€ 
Kansanlaulukirkko seura-
kuntakodissa ke 9.11.klo 18, 
Lapsikuoro, Sarakylän kap-
pelikuoro, eläkeläisten mu-
siikkipiiri, kansalaisopiston 
mieslaulajat 

Konsertti kirkossa ti 10.11. 
klo 19.  Kirkkokuoro, Vox 
Margarita, Anna-Elina Jaak-
kola, urut 
Urkumusiikkia illan hämys-
sä  kirkossa pe 11.11. klo 20, 
Jukka Jaakkola, Anna-Elina 
Jaakkola, Keijo Piirainen 
Konsertti seurakuntakodissa 
su 13.11. klo 15 Teemu Huu-
nonen, huilu, Katri Holma, 
piano ja urut, ohjelma 5 € 
Kuorot: Eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 2.11. klo 13, Vox 
Margarita ke 2.11.klo 18, lap-
sikuoro to 3.11. klo 17-17.45, 
kirkkokuoro to 3.11. klo 18, 
Sarakylän kappelikuoro to 
3.11. klo 18.45.
Lähetyksen kirpputori  ke  
2.11. klo 10-13. 
Ystävän kammari ti 8.11. klo 
12-13.30 
Sauvakävelyilta ti 8.11. klo 
18 Liepeessä. 
Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ke 9.11. 
klo 11. 
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 7.11. klo 11 
Perhekerho seurakuntako-

dissa ke 2.11. ja to 3.11. klo 
10-13 ja Livon koululla ma 
7.11. klo 10-13.
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ma 7.11. klo 10-13. 
Kaakaopyhäkoulu seura-
kuntakodissa ma 7.11.klo 
14.15.-15.00 
Varhaisnuorten kokkiker-
ho, maanantaisin 17-18.30 
seurakuntatalolla, Kokkiker-
ho on täynnä. 
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 2.11. seurakuntata-
lon nuorisosalissa: Suden-
pennut (7-9 v) klo 17-18, 
Seikkailijat (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. 
 Kuulutus: Pudasjärven seu-
rakunnan kirkkovaltuuston 

kokous pidetään seurakun-
takeskuksessa maanantai-
na 7.11.2011 klo 16.30 alka-
en. Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 27.10. 
– 7.11.2011 kirkkoherran-
virastossa, Varsitie 12, vi-
raston aukioloaikoina. Koko-
uksen tarkistettu pöytäkirja 
on yleisesti nähtävänä kirk-
koherranvirastossa 14.11. 
– 14.12.2011 viraston auki-
oloaikoina. Pudasjärvellä, 
lokakuun 26. päivänä 2011, 
Arvo Niskasaari, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja. 
Rauhanyhdistys: Pyhäin-
päiväseurat Kurenalan ry:llä 
la 5.11. klo 15 ja su 6.11. klo 
13 ja 18 (Matti Lääkkö, Aar-
no Sassi).  Seurat Sarakylän 
koululla su 6.11. klo 12 (Pek-
ka Lohi, Iivari Jurmu). 
Kastettu: Jonathan Rafael 
Benazo, Nooa Topi Aukus-
ti Goman 
Haudattu:  Terttu Annikki 
Kinnunen 58 v ja Juha Kau-
ko Luokkanen 46 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Syksyllä 1982 Römppä-vii-
kon aikana lumikerros peit-
ti maata ja tuulen henkäys 
oli talvisen viimainen. Sää ei 
millään muotoa hyydyttänyt 
Römppä- viikon kulkuee-
seen osallistujien mielialoja 
eikä muukaan osallistumi-
nen kangerrellut. Silloinen 
kansalaisopiston rehtori Kai-
ja Tyyskä ja Pudasjärven 

RÖMPPÄKULKUE- meininkiä lähes 30-vuoden takaa
Näyttämö ry:n ja Pudasjär-
ven Nuorisoseura ry:n ener-
giapakkaukset Jussi Pesiö, 
Katri Outila, Lauri Similä ja 
monet muut aktiivit antoivat 
mahtikäskyn eli vakavan toi-
vomuksen, että kulkueeseen 
tulee osallistua mahdollisim-
man monen kansalaisopis-
ton opiskelijan, yhdistysten 
jäsenen, nuorisotoimen ja 

muiden kynnelle kykenevi-
en joukon.

Yhteiseen iloiseen ja näyt-
tävään kulkueeseen kokoon-
tuikin kymmenittäin kaiken 
ikäistä kansaa pukeutunee-
na vanhanajan tamineisiin 
monenlaisine rekvisiittoi-
neen. Rehtori Tyyskä oli sitä 
mieltä, että tällaiseen kulku-
eeseen kuuluu ehdottomasti 

ennustustaitoinen mustalais-
nainen ja niinpä Pesiön Jussi 
hankki keväällä kuntaan tul-
leen nuorisosihteerin asuk-
si mustalaisnaisen asustetta 
jäljittelevän puvun ja opetti 
ennustamisen peruskuviot.

Römppäkulkue lähti tai-
paleelle kunnantalolta ja lau-
lavalla sakilla oli määrä vael-
taa Kuusamontien reunustaa 
juhlapaikalle Suojalinnal-

le. Matkan aikana tapah-
tui monenlaista virkistävää 
ja yllättävää toimintaa, ku-
ten joukkoa vetävän naisih-
misen yht`äkkinen pyrähdys 
tien toiselle puolelle seiso-
maan jalat harallaan, hame 
ylösnostettuna ja mitäs mu-
takaan tekemään kuin pissa-
ta lorauttamaan seisaallaan 
tienposkeen. Tyyskän mu-
kaan toimitus kuului kuvi-

oon, turhat noloilut pois.
Suojalinnalle saavuttiin 

ajallaan nauttimaan Römp-
päruokailusta ja paikallisten 
taitureiden tasokkaasta oh-
jelmasta perinteisine näytel-
mineen.

Sointu Veivo
kulkueen mustalainen

Viehkeä mustalaistyttö (toinen vasemmalta) on tämän jutun kirjoittaja, Sointu Veivo. 

Römppäkulkue lähti tai-
paleelle kunnantalolta ja 
laulavalla sakilla oli mää-
rä vaeltaa Kuusamontien 
reunustaa juhlapaikalle 
Suojalinnalle.

Kuluva vuosi 2011 on Euroo-
pan vapaaehtoistoiminnan 
teemavuosi, jonka aikana ha-
lutaan korostaa yhdistysten 
ja järjestöjen roolia yhteis-
kunnan kehitykselle kohti 
tasa-arvoisempaa ja yksin-
kertaisesti meille kaikille pa-
rempaa maailmaa. 

Myös aktiiviset yhdistyk-
set Pudasjärvellä ovat omista 
lähtökohdistaan tavoitelleet 
yhteistä hyvää jo vuosikym-
menien ajan. Pudasjärvellä – 
samoin kuin koko Suomes-
sa – yhdistyksillä, järjestöillä 
ja seuroilla on yhteiskunnan 
toimivuuden kannalta niin 
tärkeä rooli, että jos kaik-
ki nämä päättäisivät jonain 
päivänä lakata toimimasta, 
seuraukset olisivat ainakin 
lamaannuttavat, jos ei perä-
ti katastrofaaliset.

Ainakin yhtä lailla tärkeä 
ja suomalaisen yhteiskunnan 
elintärkeitä toimintoja yllä-
pitävä ja kehittävä rooli on 
yrityksillä. Varsinkin meil-
lä Pudasjärvellä se, että joku 
uskaltaa yrittää ja vielä siinä 
samalla ehkä työllistää mui-

ta, on kaikkien meidän pu-
dasjärvisten etu. Tästä, yrit-
täjien omalla riskinotollaan, 
rohkeudellaan ja sitkeydel-
lään tuomasta edusta kan-
nattaa pitää kynsin ja ham-
pain kiinni! Siksipä mieleeni 
onkin tullut jo aikaa sitten, 
miksi ei ole luotu kaupan 
keskusliikkeiden tarjoami-
en bonuskorttien oheen sitä 
kaikkein tärkeintä - paikka-
kuntakohtaista bonus-kort-
tia, Pudasjärvi-korttia. Aina 
kun ostaisimme tuotteita ja 
palveluja kotikaupunkim-
me yrityksiltä kerryttäisim-
me bonusta sekä itsellemme, 
että kaikille pudasjärvisille. 
Kortti houkuttelisi tekemään 
ostoksia oman paikkakun-
tamme liikkeistä ja jakamaan 
siten kaiken hyödyn pudas-
järvisten kesken. Yrittäji-
en, työntekijöiden ja kaiken 
ikäisten kuluttajien kesken.

Kerttu ja Kauko –hanke 
haluaa työllistävänä hank-
keena olla osallisena hyvän 
jakamisessa pudasjärvisil-
le. Luomme mielellämme 
työpaikkoja ja työllistymis-

mahdollisuuksia kaikille pu-
dasjärvisille yhteistyössä yrit-
täjien ja yhdistysten kanssa. 
Eniten tukeamme tarvitsevat 
varmasti jo pitemmän aikaa 
työtä etsineet. Pudasjärvi 
on laaja kaupunki ja työllis-
tymisen suurin este voi olla 
jonkin työnhakijan kohdal-
la niinkin yksinkertainen 
kuin auton tai jopa polku-
pyörän puuttuminen. Näitä 
monenmoisia esteitä pyrim-

me hankkeessa murtamaan 
ja löytämään molempia osa-
puolia, sekä työnhakijaa että 
työnantajaa palveleva räätä-
löity työllistämisratkaisu.

Siksi järjestämme nyt yh-
dessä yhdistysten ja yrittäji-
en kanssa Römppäkuhinat – 
yhdistysten rekrymarkkinat 
4.11. klo 12 alkaen Pudas-
järvelle. Römppäkuhinoilla 
on tarkoitus viihtyä yhdes-
sä, kohdata toinen toisemme 

hymyssä suin ja samalla kuin 
huomaamatta löytää juuri se 
itseä kiinnostava yhdistys 
tai seura. Jokainen meistä 
tarvitsee mielekästä, tärkeäl-
tä tuntuvaa ja palkitsevaa te-
kemistä joko vapaa-aikaan 
tai työhön. Sekin voi löytyä 
Römppäkuhinoilta! Terve-
tuloa myös viihtymään yh-
dessä ja tekemään ostoksia 
paikkakuntalaisilta. Vaikka 
sitä Pudasjärvi korttia ei vie-

lä olekaan, niin hyöty näistä 
Römppäkuhina-päivänä teh-
dyistä ostoksista jää varmas-
ti meidän kaikkien yhteiseen 
Pudasjärven pottiin!

Ulla-Maija Paukkeri
Kerttu ja Kauko -hanke

Römppäkuhinoiden viimeisiä viilauksia tuumailemassa 
maanantai-iltana 31.10 Elsa Piri, Hilkka Tihinen, Ahti Jur-
mu, Seppo Arvola, Paula Ylitalo ja Merja Herukka. Tilai-
suutta veti Ulla-Maija Paukkeri, joka ei näy kuvassa.

RÖMPPÄKUHINAT 4.11. - bonusta kaikille pudasjärvisille!
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Pudasjärven lukio osallistuu 
Comenius-projektiin, johon 
on myönnetty tukea 1.8.2011 
alkaen. Projektin ydinaja-
tuksena on vuorovaikutuk-
sen lisääminen ranskalaisen 
Lycée Jules Haag -ystävyys-
koulun kanssa. Vastaavas-
ta projektista on kokemusta 
myös aikaisemmilta vuosil-
ta.

- Käteen jäi roppakaupal-
la mukavia ja hyödyllisiä ko-
kemuksia koko lukion väel-
lä. Kehittyi myös tiiviitä ja 
hyviä ystävyyssuhteita, joita 
vaalittiin vielä vuosia hank-
keen jälkeenkin. Kansainvä-
lisyystoimintaa toteutettiin 
koulun arjessa varsin luon-
tevasti, ja kielitaitokin tai-
si monella petraantua kum-
masti, kertoo lukion rehtori 
Eeva Harju.

Projektin tärkeimpiä ta-
voitteita ovat kansainvälis-
tyminen, koulujen välisen 
yhteistyön lisääminen, vie-
raiden kielten opiskeluun 
kannustaminen sekä eu-
rooppalaisen ulottuvuuden 
lisääminen. Sekä Pudasjär-
ven lukiossa että Lycée Jules 
Haag:ssa on 30 comenius-
laista. Jokaisella ohjelmas-
sa mukana olevalla nuorella 
on ”oma” ranskalainen ystä-
vänsä, jonka kanssa hän on 
enemmän tekemisessä. Nuo-
ret pitävät yhteyttä blogien, 
sähköpostin, video-neuvot-
telujen sekä puolin ja toisin 
lähetettävien powerpoint-
esitysten avulla.

- Oppilaita on leiman-
nut innostuneisuus ja halu 
toteuttaa hanke hyvin. He 
ovat valmiita tekemään töi-
tä, osallistumaan aktiivises-
ti hankkeen eri vaiheisiin ja 
solmimaan pitkällekin kan-
tavia ystävyyssuhteita, Har-
ju toteaa.

Projekti huipentuu myö-
hemmin tehtäviin koulu-
vierailuihin, jolloin projek-
tilaiset saavat intensiivisen 
mahdollisuuden tutustua 
ystävyysmaan kulttuuriin, 
majoittumalla toistensa ko-
teihin.

Pudasjärven lukio 

Alustavan aikataulun 
mukaan lukiolaiset menevät 
Ranskaan maalis-huhtikuus-
sa 2012. Ranskalaiset ovat 
halukkaita tutustumaan Pu-
dasjärveen tammi-helmi-
kuussa 2013, erityisesti siksi 
että silloin on hyvä mahdol-
lisuus nähdä revontulien 
loisketta ja muuta suomen 
pakkastalveen liittyvää. 

Lukiolaiset ovat suunni-
telleet vievänsä ranskalai-
sen ystävyyskoulun oppilaat 
mm. Kemin lumilinnaan, 
Sampo jäänmurtajalle, Syöt-
teelle laskettelemaan, husky-

ajelulle, hyppäämään jäiseen 
mereen sukelluspukujen 
avulla sekä tietenkin katsele-
maan revontulia. 

Projektin vastuuhenki-
löinä toimivat Pia Virran-
mäki ja Stiina Luhtaniemi. 
Comenius-projektin tiedos-
tutilaisuudessa kohdemaa-
ta esittelemässä oli lukion 
rehtori Eeva Harju. Kevääl-
lä 2013 järjestetään projek-
tin yhteenvetona valokuva-
näyttely.

Lauri Koivuluoma

Pudasjärven lukion ystävyyskoulu Lycée Jules Haag.

Rehtori Eeva Harju esittelemässä maisemia Besanconis-
ta, jossa Pudasjärven lukion ystävyyskoulu Lycée Jules 
Haag sijaitsee.

Comenius-projektin tiedotustilaisuuteen oli saapunut mukava määrä projektissa muka-
na olevien oppilaiden vanhempia ja he kuuntelivat tarkkaan, mitä Eeva Harjulla oli sa-
nottavanaan. 

kansainvälistyy

Joulutorttukauden avaus 9.11.
Päivän tarjouksia mm. 
Vaasan paistovalmis, hillotettu 
voilla leivottu, vähälaktoosinen 
Joulutorttu 28€/ltk 
(á53gx65kpl) 
Rukiinen Sulhaspiirakka 24€/ltk  
(á45g.135kpl. 3,95€/kg) 
Tarjouserä 
Ville Vallaton jäätelöpuikko 5,90€/ltk 
(40kpl) 

Neljän Joulutorttu-
laatikon  ostajalle 
Rukiinen  Sulhas-
piirakkalaatikko 

veloituksetta
(arvo 24€)
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SOFIA SENKKI 

VIKTORIA 
LAATIKOSTO

229€ 
(299€) valk /pähkinä299€ 

(499€) valk/pyökki

249€ 
(449€) valk/pyökki

LUCIA SENKKI 
129€ (249€) pyökki

SOFIA SENKKI 

299€ (499€) pyökki

SOFIA VITRIINI 
SOFIA LAATIKOSTO 

119€ (199€) pyökki

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi ,p.0207424555

palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

RAJUT SYYSTARJOUKSET!!!

RAJOITETTU ERÄ

RAJOITETTU ERÄ

RAJOITETTU ERÄ

RAJOITETTU ERÄ

LUCIA SENKKI 

RAJOITETTU ERÄ

RAJOITETTU ERÄ299€ (399€) pyökki

SOFIA SENKKI 

349€  (449€) pähkinä

RAJOITETTU ERÄ

Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla, noin 5 km päässä Pudasjärven kes-
kustasta. Päärakennuksessa on keittiö sekä tilat juhla- ja kokouskäyttöön. 
Uudisrakennuksessa on tilaa 32 yöpyjälle. Leirikeskuksen tiloissa voi majoittua 
jopa 50 henkilöä. Rantasauna. Tiedustele vuokrausmahdollisuutta. 

HILTURANNAN LEIRIKESKUS

Pudasjärven seurakunta
08-882 3100 • pudasjarvi.srk@evl.fi • www.pudasjarvenseurakunta.fi

• Puukkoja joka lähtöön
• Termospulloja 
• Kuksia monenlaisia
• Väliasuja Finn Svala 
ja Termoswed
• Riistakamerat, myös kuvan 
lähettävät alk. 149€
• Koiratutkat : Ultrapoint 830€  
sis. panta, ohjelmisto, akut, la-
turi, rajoittamaton karttalisens-
si + 1v liveä
• Garmin Astro alk. 680€
• Kalaverkot ja pauloitus-
vermeet laajasta valikoimasta
• Sasta ja Beretta Goretex 
pukuja erikoishintaan!
• Chiruca Goretex kenkiä
• Haudutuspadat, 
Euroopan halvin! 3,5l  90€ 
• Hevos- ja koiratarvikkeet
• Canis Major kanariisi 
koiranruoka 10 kg/10€
• Hau Hau vehnätön 
kanariisi 15 kg/24€

www.anonase.com
p. 0400 384 118, (08) 821 337

Römppäkuhinoista
Isälle lahjuksia 
erikoishintaan!

• 

Muutamia aseita 
uloskantohintaan!

Painopalvelu Puurunen uusiin tiloihin

Eila Puurusella on myynnissä Sol’s urheiluvaatemallistoa joukkueille. Näytekappaleet 
ovat esillä Jukolantien liikkeessä.

Römppäperjantaina, eli nel-
jäntenä päivänä marraskuu-
ta, Eila Puurunen avaa liik-
keensä ovet, ja yleisö pääsee 
tutustumaan uusiin toimi-
tiloihin. Toritie 2:sta Juko-
lantie 4:n muuttanut yrittäjä 
painaa logoja yritysasiakkai-
den mainostekstiileihin, mm. 
paitoihin, takkeihin ja lippa-
lakkeihin ja tekee mainos-

kylttejä. Yksityisille asiak-
kaille tarjolla on tyynyliinoja, 
t-paitoja ja pyyhkeitä, joihin 
voi painattaa oman tekstin 
tai valokuvan.

Alkuperäisen liikeideansa 
mukaan Painopalvelun toi-
menkuva koostui enimmik-
seen yrityskäynneistä, joilla 
Puurunen esittelee yrityksil-
le tarjolla olevia mainosteks-

tiilejä. Aiemmin myymälällä 
oli säännölliset aukioloajat, 
mutta tällä kertaa niistä on 
luovuttu ja alkuperäiseen lii-
keideaan on palattu takai-
sin. Toki Puurunen palve-
lee myös yksityisasiakkaita 
edelleen, mutta toimitusajat 
saattavat hieman pidentyä. 
(jk)
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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! 

huolto ja korjaus-/fiksaustyöt
Myös maatalouden aputyöt 

takuulla, edullisesti

Autojen, raskaankaluston sekä 
traktoreiden ja työkoneiden

Puh. 040 910 0622
Kipinän tila, Pärjänsuo

Sunrise Catering palvelee Pudasjärvellä
Avaan lounaskahvilan (Sun Cafe) 

pe 4.11.2011 klo 12 os: Jukolantie 4 
Sun Cafe sijaitsee apteekin takana

TERVETULOA AVAJAISIIN KLO 12-15.

Toiminta-alue: Pohjois-Suomi ja Kainuu
Nyt pikkujouluihin perinteistä ja extremeä. Pyydä tarjous.

Puh. 044 923 2478 • Avoinna ma-pe 11-15, la-su sulj.

Tarjolla rössypottua (4€/annos) Sun Cafe:n reseptillä!
Ilmaiseksi kahvia ja mehua!

PITOPALVELU

Yksityislääkäri Juho Pekkala
p. 040 967 7155

www.medipekkala.fi

FYSICOR
Laitakuja 4, 91100 Ii    

www.fysicor.fi

Fysioterapiapalvelut
p. 040 553 0063

VUOKRALAINEN 
SYÖTTEEN KANSALLISPUISTOON 
AHMATUVAN LATUKAHVILAAN

Metsähallituksen luontopalvelut hakee vuok-
ralaista Syötteen kansallispuistoon Ahmatuvan 
latukahvilaan. Asiasta kiinnostuneita pyyde-
tään ottamaan yhteyttä 11.11.2011 mennessä 
neuvotteluja varten, yhteyshenkilö Vesa Simo-
nen p. 040 7328 271.

www.luontoon.fi     www.metsa.fi 

Olin viemässä roskia ekopisteeseen Perhemarketin pihal-
le. Kaikki astiat olivat täpötäysiä ja ympärille oli myös ka-
sattu pusseja, irtolehtiä ja pahveja. Pakko oli tuoda lehdet 
ja pahvit takaisin kotiin, kun en kehdannut jättää pihalle, 
josta ne jonkun kuitenkin pitää kerätä.

Eikö meillä ole jätteenkuljetussopimus valtakunnalli-
sen yrittäjän kanssa, joka huolehtisi tällaisesta?

Kuntalainen

Lukijan kynästä

Ekopiste täynnä

Onkohan tässä kyseessä kierrätyspaperin keräysastiat, 
jotka myös ovat ekopisteissä? Niiden tyhjennys on Pape-
rinkeräys Oy:n vastuulla. Olemme olleet Paperinkeräyk-
seen yhteydessä viime viikolla (vko 43) ja sieltä on luvattu 
muuttaa kierrätyspaperiastioiden tyhjennysväliksi 2 viik-
koa. Kierto ennen oli 3 viikkoa, joka aivan ilmeisesti on 
liian pitkä. Lisäksi Paperinkeräys on luvannut toimittaa 
K-Supermarketin pisteeseen yhden pikakontin aikaisem-
pien keräysastioiden lisäksi. 

Muut astiat, pienmetalli, lasi, pahvi ja kartonki tyh-
jennetään viikon välein keskusta-alueella. Lokakuun lop-
puun saakka tyhjennykset on hoidettu kaupungin omal-
la autolla, mutta marraskuun alusta tyhjennykset hoitaa 
HFT Network Oy. Tyhjennyspäivä on perjantai.

Perhemarketin osalta niin Paperinkeräys Oy kuin kau-
punkikin seuraa tilannetta ”herkällä korvalla” ja tarvit-
taessa sinnekin pyydetään tuomaan toinen paperinke-
räysastia. Pietarila-Lakarin alueella on Karhukunnaalla 
keräyspaperille on molokki, johon kuntalaiset voivat vie-
dä keräyspaperia - muita kierrätysmateriaaleja sinne ei 
voi viedä. 

Vielä toivotaan, että kuntalaiset eivät jättäisi paperei-
taan jäteastian luo, jos astia on täynnä, vaan katsoisivat lä-
himmän toisen astian, jossa todennäköisesti on tilaa. Mm. 
torilla on usein vajaat astiat papereille. 

Tekninen toimi vastaa

Jaana Ervasti 040 703 2155

Puh.  050 911 1739
Valtarintie 2, 91100 Ii

iinfysio@kolumbus.fi
www.iinfysio.fi

Suolahuone Salus
Laurintie 2, Ii 
(torin laidalla)
Ajanvaraus 
puh. 045 351 6180

Luonnonmukaista hoitoa hengityselin- ja ihosairauksiin
Lisäksi: suolatuotteet, Tulsi-yrttijuomat 
sekä Pur Aloe -tuotteet
Uutuutena Lymfa- kehonpuhdistushoito

Salus
SUOLAHUONE

Sähköä tuulesta, vedestä ja auringosta

Iin Energia Oy
Puh. (08) 8180 220
Vikapäivystys työajan 
ulkopuolella 0400 382 989

Paloasemantie 13
91100Ii
www.iinenergia.fi

Turve- ja lumiurakointia

MIETTUNEN AARO
Miettulantie 24

95100 Kuivaniemi

Puh. 0400 162 125

LVI-URAKOINTI 
ARTTU HÖYHTYÄ

Puh. 040 843 7088
arttu.hoyhtya@gmail.com

Monipuolisia palveluita yrityksille
Lisäarvoa yritystoimintaan
LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Ari Alatossava, p. 040 567 6700
viestintävastaava Leila Siltanen, p. 040 535 3362

www.iilaakso.fi

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi

www.suncate.fi
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Talviset Iso-Syötteen maise-
mat koristavat kempeleläisen 
Oulun DM-Auto -liikkeen 
seinää. Pudasjärveläinen tai-
teilija Kimmo Takarautio sai 
tehtäväkseen täyttää seinän 
yrittäjälle, Mevlane Dostille, 
mieleisellä maisemalla.

- Tähän kohtaan oli suun-
nitteilla iso peiliseinä, ja sit-
ten ehdotin että voisin ruis-
kumaalata suoraan seinään 
vaikkapa jonkin maiseman. 
Ehdotin Mevlanille että teki-
simme komean turkkilaisen 
maiseman merestä ja ranta-
kallioista, mutta hän on niin 
ihastunut Syötteen maise-
miin joten siihen päädyttiin, 
Takarautio kertoo.

Noin 40 neliömetrin ruis-
kumaalauksessa on talviaa-
muinen tunturimaisema, jos-
sa on Takaraution mukaan 
ainakin 38 astetta pakkasta! 
Syöte-teemaan sopien mai-
sema sai kelohonkakehyk-

Syötteen maisemia saa ihailla nyt Kempeleessäkin
set, joista roikkuu jääpuikko-
ja. Takaraution perinteiseen 
tyyliin kuuluu piilottaa jo-
kin pieni jekku teoksiinsa, ja 
tähänkin sellainen on toden-
näköisesti tulossa.

Yrittäjä Mevlane Dost 
ihastui Syötteen maisemiin 
käydessään usein vaimonsa 
Heleena Dostin syntymä- ja 
kotiseudulla Pudasjärvellä, 
ja vierailut jatkuvat edelleen 
ahkerasti. Heleena yllättyi 
toden teolla kun seinään il-
mestyi yhtäkkiä hienoja mai-
semia ja hän tunnistikin ku-
vasta kotiseutunsa.

- Pakkasen tuntua on jo 
tuossa aamuauringon väri-
maailmassakin. Yllättävän 
nopeasti tunnelman saa luo-
tua vaikka viimeistelythän 
teoksesta vielä tässä vaihees-
sa puuttuvat. Olen myös yl-
lättynyt Mevlanin teemava-
linnasta, mutta tästäkin sen 
näkee, mikä hänelle on tär-

keää, Heelena Dost kertoo. 
Maisema ei ole kopio 

mistään valokuvasta. Taka-
rautio katseli useita valo-
kuvia ja teki niiden pohjal-
ta luonnoksen, lisäten siihen 
omaa tyyliään sekä pakka-

Yrittäjä Mevlane Dost ja hänen pudasjärveläinen vaimonsa Heleena ovat ylpeitä autoliikkeen uudesta maisemasta.

sen elementtejä. Takarautio 
aloitti maalaamisen 28.10. ja 
valmista teosta voikin nyt 
käydä ihailemassa, vaikkapa 
auto-ostoksien lomassa.

Jenny Kärki

Maalaaminen on tarkkaa puuhaa. Pudasjärveläinen tai-
teilija Kimmo Takarautio viimeistelee poikkeuksellisen 
suurta teostaan.

su 6.11. klo 10 Jumalanpalvelus seurakuntakoti 
 klo 15 Konsertti seurakuntakoti 
 Lavrenchukien musiikkiperhe ohjelma 5 e.
ma 7.11. klo 19 Konsertti seurakuntakoti, 
 Kansalaisopiston oppilaat
ti 8.11.  klo 19 Konsertti kirkko 
 Maija Tynkkynen, urut ohjelma 5 e. 
ke 9.11.  klo 18 Kansanlaulukirkko seurakuntakoti 
 Lapsikuoro, Sarakylän kappelikuoro, eläkeläisten
 musiikkipiiri, kansalaisopiston mieslaulajat
to 10.11. klo 19 Konsertti kirkko 
 Kirkkokuoro, Vox Margarita, 
 Anna-Elina Jaakkola, urut
pe 11.11. klo 20 Urkumusiikkia illan hämyssä kirkko 
 Jukka Jaakkola, Anna-Elina Jaakkola, Keijo Piirainen
su 13.11. klo 10 Jumalanpalvelus seurakuntakoti 
 klo 15 Konsertti seurakuntakoti 
 Teemu Huunonen, huilu, 
 Katri Holma, piano ja urut ohjelma 5 e.

Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko 
6.11.-13.11.2011
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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

Suomen Parhaimmat Vaihtoautot KemPeLeeStÄ
avoinna myös sunnuntaina 12 – 15

- Vaihto          - rahoituS        - taX Free

Palvelemme myös viikonloppuisin              www.dmauto.fi –luottoluokitus
Palvelemme 
ma–pe.......... 8.00 – 18.00
la.................  9.00 –  16.00
su............... 12.00 – 15.00 Zatelliitintie 15, 90440 KemPeLe

mevlane Dost 0500-290 931
Jukka uusi-illikainen 044-2857 804

Seppo Suvilehto 044-333 0058 Dm-auto oY

DIESELAUTOT
Audi A4 Avant 1.9TDi 85kw Diesel (116hp)                                       -06 163 tmk 18900€
Audi A4 Avant 2.0TDi PDF 105 km Man. (141hp)                             -09 182 tkm 25800€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85kw Diesel Advance Edition (116hp)        -08 159 tkm 19800€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85kw Diesel Sport Edition (116hp)              -06 141 tkm 18900€
Audi A4 Sedan 2.0TDi 105 kw uudempikorinen (143hp)                -09 150 tkm 25800€
Audi A4 Avant 2.0TDi Diesel Aut.- Multitronc (140hp                      -05 171 tkm 18699€
BMW 318 d 2.0 105kw Diesel E90 Pack Luxe (143hp) - 09 141 tkm 27700€
BMW 320 d 120kW Diesel Touring Pack Luxe (163hp) -07 149 tkm 24870€
BMW 320 d 100kw Diesel Touring Man. (136hp) -00 281 tkm 8700€
BMW 325 d 3.0 Diesel 145kw Aut. Touring (197hp) -08 198 tkm 27800€
BMW 525 d 3.0 Diesel 145 kw Aut. Touring (197hp) -08 162 tmk 31800€
BMW 530 d Diesel 1420kw Aut. Touring Yksilö! (193hp) -03 308 tkm 12800€
BMW 730 d 160kw Diesel Aut. Sedan (218hp) -04 188 tkm 29400€
BMW X3 3.0d 160kw Diesel Aut. M-Sport (218hp) -07 147 tkm 36800€
BMW X3 3.0d 160kw Diesel Aut. (218hp) -06 143 tkm 34750€
Citroen C5 Tourer 2.0HDi 100kw Exclusive (136hp) -09 165 tkm 21850€
Citroen C5 2.0HDi 136 Exclusive Break Autom. (136hp) -06 256 tkm 10800€
Citroen C5 2.0HDi Exclusive Sedan (136hp) -08 130 tkm 21500€
Ford Mondeo 1.8TDCi 92kw Diesl Ghia X 5-ov (125hp) -08 70 tkm 21700€
Ford Mondeo 2.0TDCi 103 kw Diesel Titanium Wagon (140hp) -08 193 tkm 17800€
Ford S-Max 1.8TDCi 92kw Diesel Titanium (125hp) -08 113 tkm 24700€
Honda ACCORD Tourer 2.2CTDi Sport (140hp) -08 96 tkm 21800€
HYUNDAI Santa Fe 2.2CRDi Aut. Diesel 4x4 Executive (150hp) -07 68 tkm 26800€
Mercedes-Benz B 180 2.0CDi 80kw Diesel 5-ov (109hp) -07 118 tkm 22600€
Mercedes-Benz B 180 2.0CDi 80kw Diesel 5-ov (109hp) -09 134 tkm 23800€
Mercedes-Benz c 200Cdi 100kw Man. Stw Classic (136hp) -08 131 tkm 28800€
Mercedes-Benz c 200Cdi 100kw Man. Stw Avantgarde (136hp) -08 165 tkm 27800€
Mercedes-Benz E 280T CDi 140kw 7-G-Tronic Avantgarde (190hp) -07 169 tkm 31700€
Mercedes-Benz E 220CDi Diesel STW (163hp) -08 166 tkm 29800€

Mercedes-Benz Sprinter 316CDi 115kw Webasto K-auto 7-h (156hp) -03 214 tkm 16800€
Mercedes-Benz VITO 108CDi 60kw Man. Yksilö! (81hp) -02 235 tkm 11800€
Mercedes-Benz VITO 108D ikkuna PA (79hp) -97 173 tkm 5890€
Mercedes-Benz VITO 111CDi umpi keskip. 5-ov (109hp) -05 115 tkm 16700€
Mitsubishi Pajero 3.2Di-D 125kw Diesel Aut. (170hp) -07 224 tkm 29900€
Nissan X-Trail 2.2dCi Diesel 100kw 4x4 6-vaiht (136hp) - 07 139 tkm 19800€
Peugeot 307 1.6HDi 90 Wagon Trendy (90hp) -06 147 tkm 10700€
Saab 9-3 1.9TiDS 88kw Diesel Linear Wagon (120hp) -08 167 tkm 19800€
Seat Ibiza 1.4TDi 51kw Diesel 5-ov (69hp) -08 70 tkm 12700€
Skoda Roomster 1.4TDi 58kw Diesel (80hp) -07 124 tkm 13300€
Toyota Avensis 2.2D4-D 150 Pack Luxe (150hp) -08 118 tkm 21700€
Toyota Avensis 2.0D4-D 126 Diesel Navi (126hp) -08 121 tkm 19850€
Toyota Avensis 2.2D4-D 150 Wagon Luxury (150hp) -08 111 tkm 21800€
Toyota Corolla 1.4D4-D 60kw Diesel Linea Sol Wagon (90hp) -07 225 tkm 12300€
Toyota Corolla Verso 2.2D-4D 136 Diesel Clean Power (136hp) -08 118 tkm 20800€
Toyota Corolla Verso 2.2D4-D 136 Diesel 7-h (136hp) -07 99 tkm 20800€
Toyota Previa 2.0D4-D 85kw Diesel 7-h (115hp) -03 202 tkm 19500€
Toyota Rav4 2.2 D4D 136 4wd Cross Sport (136hp) -08 76 tkm 27850€
Toyota Rav4 2.2 D4D 136 4wd Cross Sport (136hp) -07 148 tkm 23900€
Toyota Rav4 2.2 D4D 136 4wd Cross Sport (136hp) -06 298 tkm 16700€
Volkswagen Caddy Life 2.0SDi Diesel Comfortline 7-h (70hp) -05 214 tkm 14780€
Volkswagen Golf variant 1.9TDi 74kw Diesel Ilmastointi (100hp) -04 257 tkm 8500€
Volkswagen Golf 1.9TDi 77kw Diesel DSG-Aut. Hatchback (105hp) -05 172 tkm 12400€
Volkswagen Golf 1.9TDi 77kw Diesel Trendline 5-ov (105hp) -07 97 tkm 16700€
Volkswagen Golf 1.9TDi 77kw Diesel Highline 5-ov (105hp) -08 168 tkm 16800€
Volkswagen Passat Variant 1.9TDi 105 Blue Motion (105hp) -08 154 tkm 19800€
Volkswagen Passat 2.0TDi 103kw DSG Variant Highline (140hp) -06 171 tkm 19800€
Volkswagen Passat Variant 1.9TDi 77kw Diesel Comfortline (105hp) -06 225 tkm 15780€
Volkswagen Passat variant 2.0TDi 103kw Diesel Confortline (140hp) -08 148 tkm 21500€
Volkswagen Passat Variant 2.0TDi 103 kw Diesel DSG Highline (140hp) -08 131 tkm 24900€

Volkswagen Touran 2.0TDi 103kW Diesel Trend Webasto (140hp) -07 155 tkm 19800€
Volkswagen Touran 1.9TDi 77kW Diesel DSG Webasto (105hp) -09 155 tkm 21700€
Volkswagen Touran 1.9TDi 77kW Diesel Webasto (105hp) -08 107 tkm 20800€
Volkswagen Transporter 2.5TDi 96kw Ilmastointi 3-h (130hp) -08 194 tkm 24980€
Volkswagen Transporter 2.4D 57kw Diesel 1+6 7-h (77hp) - 91 398 tkm 4400€
Volvo C30 1.6D 80kw Diesel Momemtum (110hp) -07 69 tkm 18840€
Volvo S60 D5 120kw Diesel Geartronic (163hp) -05 110 tkm 22870€
Volvo S60 2.4D 120kw Diesel Geartronic (163hp) -08 149 tkm 23600€
Volvo S60 D5 120kw Diesel Geartronic (163hp) -08 133 tkm 23800€
Volvo V50 1.6D 80kw Diesel Summum (110hp) -08 141 tkm 20700€
Volvo V50 2.0D 100kw Diesel Dstc 6-Vaiht. (136hp) -08 153 tkm 19700€
Volvo V50 2.0D 100kw Diesel Dstc 6-Vaiht Summum (136hp) -05 131 tkm 18700€
Volvo V50 2.0D Diesel Dstc 6-Vaiht. (133hp) -05 187 tkm 14300€
Volvo V70 D5 136 kw Man. Xenon-valot (185hp) - 08 170 tkm 27600€
Volvo V70 2.0D 100kw Diesel Man. (136hp) -08 164 tkm 24800€
Volvo XC60 2.4D 120kw Diesel Momentum man. (163hp) -09 100 tkm 39800€
Volvo XC70 D5 Diesel 136kw Summum Man. (185hp) -07 143 tkm 31700€
Volvo XC70 D5 Diesel 136kw Geartronic (185hp) -08 184 tkm 34700€
Volvo XC90 D5 120kw Diesel Geartronic Summum (163hp) -05 205 tkm 29800€
BENSIINIAUTOT 
Audi A6 Avant 2.4 V6 Pro Plus Automaatti (170hp) -03 105 tkm 15750 €
BMW 320i A 125kw Sedan (170hp) -01 164 tkm 13400€
Chrysler Voyager 3.3 Aut SE 7-h (174hp) -03 191 tkm 9400€
Citroen ZX 1.4i 55kw STW KATSASTETTU 10/2011! (75hp) -96  178 tkm 1650€
Honda HR-V 1.6i LS 4WD Man. (105hp) -03 187 tkm 11200€
Nissan ALMERA 1.8i 16-V 84kw Comfort Sedan Man. (114hp) -01 248 tkm 5800€
Seat Toledo Stella 1.6 77kw (105hp) -02 162 tkm 6200€
Toyota Avensis 1.6 Sedan 81kw man. (110hp) -00 288 tkm 4800€
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 30V Aut. 4-Motion Yksilö! (193hp) -98 180 tkm 6950€

Audi A4 Avant 1.9TDi 85kw 
Diesel Vm. -06 Aj. 163 tkm

18.900 €

Audi A4 Avant 2.0TDi PDF 
105kw Man. uudempikorinen 

Vm. -09 Aj. 182 tkm

25.800 € 27.800 €

BMW 325 d 3.0 Diesel 
145kw Aut. Touring Vm. -08 

Aj. 198 tkm

BMW 318 d 2.0 105kw Die-
sel E90 Pack Luxe Vm. -09 

Aj. 141 tkm

27.700€

BMW 530 d Diesel 1420kw 
Aut. Touring Yksilö! Vm. 

-03 Aj. 308 tkm

12.800€

Citroen C5 Tourer 2.0HDi 
100kw Exclusive Vm. -09 

Aj. 165 tkm

21.850 €

HYUNDAI Santa Fe 2.2CRDi 
Aut. Diesel 4x4 Executive 

Vm. -07 Aj. 68 tkm

26.800 €

Mercedes-Benz B 180 
2.0CDi 80kw Diesel 5-ov 

Vm. -07 Aj. 118 tkm

22.600 € 11.800 €

Mercedes-Benz VITO 
108CDi 60kw Man. Yksilö!

Vm. -02 Aj. 235 tkm

Mitsubishi Pajero 3.2Di-D 
125kw Diesel Aut. Vm. -07 

Aj. 224 tkm

29.900 €

Peugeot 307 1.6HDi 90 
Wagon Trendy Vm. -06 Aj. 

147 tkm

10.700 €

Toyota Corolla Verso 2.2D-
4D 136 Clean Power Diesel 

-08 Aj. 118 tkm

20.800€

Volkswagen Passat 
Variant 1.9TDi 105 Blue 
Motion Vm. -08 Aj. 154 

tkm

19.800 €

Volvo S60 D5 120kw Diesel 
Geartronic Vm. -05 

Aj. 110 tkm

22.870 €

Volvo S60 D5 120kw Die-
sel Geartronic  Vm. -08 

Aj. 133 tkm

23.800 €

Nissan X-Trail 2.2dCi 
Diesel 100kw 4x4 6-vaiht

 Vm. -07 Aj. 139 tkm

19.800 €
Volvo XC60 2.4D 120kw 
Diesel Momentum man. 

Vm. -09 Aj. 100 tkm

39.800 €
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11.11.11 Iissä tapahtuu. Yhdennellätoista kellonlyömäl-
lä Iin torilla kajahtaa, kun kansanjuhlana nimetty tilai-
suus alkaa. Yleisötilaisuuden avaa kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Väinö Klasila.

Heti avauksen jälkeen KAUHU valtaa Iin torin. Kui-
vajoen koulun nuoret esittävät Dave Lawrencen kau-
huääniteoksen, luvassa on ennenkuulumattomia ääniä. 
Äänitaiteilija, taiteen tohtori Dave Lawrence Lontoosta 
oli KulttuuriKauppilan kevään ja syksyn 2011 residens-
sivieras. Kauhutunnelmia kevennetään väillä ja kukapa 
sen paremmin taitaisi kuin Iin Pelimannit. Kauhun lisäk-
si, torilla on siis myös ilottelua. Lopuksi kaikille tarjoil-
laan hernekeittolounas.

Illalla kauhuteema jatkuu Iin Työväentalolla, mis-
sä vietetään 10-vuotisjuhlavuotta IIK!! -kauhukuvafesti-
vaalin teeman mukaisesti. Kauhuleffojen lisäksi paikal-
le saapuu Kivikasvoistakin tutuksi tullut Ismo Sajakorpi, 
joka on suomalaisen viihteen, television ja teatterin mo-
nitaituri. 

IIK!! -festivaalin ”Sajakorpi-retrospektiivissä” (kat-
sausta jo tapahtuneihin asioihin) esitetään kahden mi-
nisarjan ja kahden TV-elokuvan verran kotimaisen kau-
hun harvinaista historiaa. Sajakorpi on paikalla sekä 11. 
että 12. marraskuuta esittelemässä teoksiaan.

Iltaohjelmaan kuuluu myös Liekkiryhmä Tulikukan 
esitys Iin Nätteporin rannassa. 

Samana päivänä eli 11.11. Iin kunta viettää yhteispal-
velupisteen -Ii-pisteen - virallisia avajaisia. 

LISÄTIETOJA:
Ii-instituutti, johtaja 

Tarja Vitikka p. 050 3950 386
Iin kunta, hallintojohtaja 

Liisa Virkkunen, p. 050 3950 302
http://www.iikfestivaali.fi/

Yhdennellätoista 
hetkellä Iissä

Simon kunnanjohtaja Esko 
Tavia ennustaa, että ensi 
vuoden aikana kuullaan, mi-
ten uusi hallitus haluaa kun-
tien järjestävän sosiaali- ja 
terveyspalvelunsa jatkossa. 
Tavian mukaan tällä hetkel-
lä näyttää, että Oulunkaa-
ren kuntayhtymän toimin-
taan ollaan tyytyväisiä myös 
valtakunnantasolla ja yhteis-
toiminta-alueen toiminta jat-
kuu entisellään. Tavia puhui 
Simon peruskorjatun terve-

Simon terveysaseman avajaiset:

Oulunkaaren toimintaan 
ollaan tyytyväisiä

ysaseman avajaistilaisuu-
dessa perjantaina 28. loka-
kuuta.

Oulunkaaren kuntayh-
tymän palvelutuotantolau-
takunnan puheenjohtaja 
Henrik Hämäläinen oli sa-
moilla linjoilla. Pudasjärve-
läinen Hämäläinen kertoi, 
että Oulunkaareen liittymi-
sen jälkeen Pudasjärvi on 
saanut katkaistua sosiaali- 
ja terveyspalveluiden nou-
sevan kustannuskehityksen. 

Hän uskoo, että Oulunkaa-
ri jatkaa toimintaansa, sil-
lä sitä pidetään rakenteelli-
sesti toimivana. Hämäläisen 
mukaan suurin huoli sekä 
Oulunkaarella että muissa 
kunnissa ja kuntayhtymissä 
on lääkäripula. Siitä huoli-
matta, että lääkäreitä on tällä 
hetkellä enemmän kuin kos-
kaan ennen. Myös erikois-
sairaanhoidon kulujen nou-
su on yleinen ongelma. 

Länsi-Pohjan keskus-

- Palvelutuotantolautakunnan puheenjohtaja Henrik Hämäläinen, terveyspalvelujohta-
ja H. Tapio Hanhela ja sairaanhoitaja Heljä Oinas vastaanottamassa juhlavieraita. Ter-
vehtimisvuorossa kuntoutuksen palveluesimies Tiina Vuononvirta.

- Kutsuvierastilaisuus päättyi yhteislauluun Kymmenen virran maa.

sairaalan johtaja Riitta Lu-
osujärvi kertoi, että kes-
kussairaalan alueella 
kustannusten nousu on jää-
nyt selkeästi alemmalle ta-

solle kuin maassa keskimää-
rin. Samalla hän muistutti, 
että Oulunkaaren kuntayh-
tymä voisi hyödyntää Län-
si-Pohjan keskussairaalan 
palveluita myös muiden jä-
senkuntien osalta. 

Kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Lauri Niska-
la kiitteli juhlapuheessaan 
aseman henkilökuntaa, joka 
on tuottanut hyviä ja laa-
dukkaita terveyspalvelui-
ta myös remontin aikana ja 
väliaikaistiloissa. Oulunkaa-
ren terveyspalvelujohtaja H. 
Tapio Hanhela puolestaan 
kiitti Simon kuntaa kahdes-
ta hyvästä päätöksestä, ter-
veysaseman remontoinnista 
ja Oulunkaareen liittymises-
tä. Hänen mielestään työnte-

kijöillä on nyt hyvät puitteet 
tuottaa kuntalaisten palve-
luita. 

Simon kunta liittyi Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
den yhteistoiminta-aluee-
seen tämän vuoden alussa. 
Ihmisten puheissa peruskor-
jattu rakennus kulkee yhä 
terveyskeskuksen nimellä. 
Nykyisellä hallintokielellä 
terveyskeskus on kuitenkin 
palvelut järjestävä organi-
saatio eli Oulunkaaren ter-
veyskeskus, ja konkreettinen 
Simon toimipiste on nimel-
tään terveysasema.

Oulunkaari tiedotus

Iin kauhuelokuvafestivaa-
lille odotetaan tänä vuonna 
yhteensä noin 2000 kävijää. 
Edellisenä vuonna kävijöitä 
oli yhteensä noin 1300, mu-
kaan laskettuna erillisnäy-
tökset. Festivaalijohtaja Antti 
Näyhä kertoo, että juhlavuo-
den kunniaksi ohjelmaa pää-
tettiin laajentaa kahdelle vii-
konlopulle, ettei kukaan 
joudu missaamaan mitään 
ainakaan päällekkäisten näy-
tösten vuoksi.

Mukaan festivaaleil-
le mahtuu sekä jo uskolli-
sia kauhufaneja sekä uusia 
alan harrastajia, tai muu-
ten vain kiinnostuneita. Yksi 
IIK!!:n historian innokkaim-

Hyytävät hetket 
houkuttelevat faneja

mista elokuvien seuraajista 
on kaikkina vuosina paikalla 
käynyt Jussi Häkkilä. Eloku-
va-arvosteluja Raahen pai-
kallismedioihin tehnyt mies 
oli myös vuonna 2007 tuo-
maroimassa festivaalin kil-
pasarjaa.

- Tämä on aivan mahta-
va tapahtuma! Hienoa, ettei-
vät kaikki tällaiset tapahdu 
pelkästään pk-seudulla. Eri-
koisen tapahtumasta tekee 
myös puitteet. Liitoksistaan 
natisevassa talossa esite-
tään kaikki elokuvat filmil-
tä, mikä lämmittää tällaisen 
vanhan koulukunnan elo-
kuvafanin sydäntä. Lisäksi 
ajankohta pyhäinpäivänä on 

oiva, kehuu Häkkilä.
Häkkilä ei halua laittaa 

ohjelmiston elokuvia parem-
muusjärjestykseen, mutta 
tunnustaa odottavansa eni-
ten Vampyr -elokuvaa, joka 
on lähes mykkä elokuva ja 
säestetään livebändin voi-
min.  

- Mykkäelokuvia ei näe 
enää juuri missään muualla 
kuin alan festivaaleilla, ja sen 
kyllä huomaa yleisömääris-
tä. Ne herättävät kiinnostus-
ta, ja onhan se ainutlaatuis-
ta kun näkee elokuvan isolta 
kankaalta autenttisen säes-
tyksen kera, kertoo Häkkilä.

Nuoremman sukupolven 
kauhuelokuvafaneja paikal-

le saapuvat edustamaan Tor-
niossa media-alaa opiskele-
vat Jari Manninen ja Juhani 
Kenttä. Molemmat tunnus-
tavat tapahtuman saaneen 
kulttimainetta, myös alan 
nuorien osaajien keskuudes-
sa.

- Heti kun kuulin tapah-
tumasta halusin tulla paikal-
le ja nyt vihdoin pääsen en-
simmäistä kertaa. Täällä on 
törkeän hyvä tarjonta, ja jos 
aika ja rahat riittävät niin 
kävisin katsomassa kaiken 
mahdollisen. Ehdottomas-
ti pitää päästä seuraamaan 
Kauhujen yö -maratonia, 
missä ne suurimmat herkut 
ovat, kertoo Manninen.

Sekä Manninen että Kent-
tä nimeävät Kauhujen yössä 
nähtävän Evil Dead 2:n yh-
deksi lempielokuvistaan. Li-
säksi Vampyr livesäestyksel-
lä on heidänkin mielestään 
kiinnostava.

- 2 vuotta sitten kävin ta-
pahtumassa ensimmäisen 
kerran ja tykkäsin kovas-
ti. Festarissa on tekemisen 
meininkiä: järjestäjät tekee 
hommaa oman innostuksen-
sa vuoksi ja koko yleisö on 
täsmälleen saman henkistä, 
Kenttä hehkuttaa.

- Kyseessä on niin uniik-
ki tapahtuma, että voisin tul-
la sinne pitkänkin matkan 
päästä. Tälläkin kertaa järjes-
tetty bussikuljetus Ouluun 
on myös hyvä, jotta voi kat-
soa rauhassa elokuvia eikä 
tarvitse murehtia kyytipoli-
tiikkaa, Manninen kiittelee.

Jenny Kärki

Torniossa Media-alaa opiskelevat Juhani 
Kenttä (vas) ja Jari Manninen saapuvat 
seuraamaan kauhuelokuvia Iihin.
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Nenäpäivällä varoja maailman 
köyhien lasten hyväksi

Neniä päiväkodin lapsille. LC Pudasjärvi kävi luovuttamassa Ritolantien päiväkodin 
lapsille YLE:n Nenäpäivän neniä maanantaina 30.10. Neniä olivat luovuttamassa LC 
presidentti Seppo Kukka ja nenäpäivävastaava Janne Moilanen. Nenät ottivat vastaan 
vas. Marja-Kaisa Pesälä, Pirkko Suorsa ja Silja Rantala. 

Nenäpäivä kerää varoja maa-
ilman köyhimmissä oloissa 
asuvien lasten hyväksi ja yl-
lyttää suomalaisia hauskaan 
varainkeräykseen. Nenäpäi-
vä järjestetään kerran vuo-
dessa loka-marraskuun aika-
na. Kolmen viikon kampanja 
huipentuu 4.11 YLE TV2:n 
Nenäpäivä Show’hun, jos-
sa mukana on Suomen kirk-
kaimpia tähtiä.

Nenäpäivä 2010 keräsi 
1,9 miljoonaa euroa. Suoma-
laisten avulla tuhannet lap-
set pääsevät kouluun, saa-
vat suojaa hiv-tartunnalta 
tai nukkuvat yönsä turvas-
sa malariaverkon alla. Pys-
tymmekö tänä vuonna pistä-
mään paremmaksi? Aikakin 
yritämme! Aikaa on sillä, 
Nenäpäivä-keräys on käyn-
nissä vuoden loppuun.

Nenäpäivän järjestää Ylen 
Hyvä Säätiö. Sen ovat vuon-
na 2004 perustaneet Suomen 
Punainen Risti, Kirkon Ul-
komaanapu ja Suomen UNI-
CEF. Säätiön toiminnassa 
ovat mukana myös useita 
muita järjestöjä. 

Vuosina 2011-2013 kerä-
tyt varat käytetään lasten 
auttamiseen Afrikassa ja Ete-
lä-Aasiassa. 

Nenäpäivä on avoin kai-
kille: yksityisille henkilöille, 
kouluille, työpaikoille, seu-
rakunnille, yhteisöille ja yri-
tyksille. 

Osallistumiseen  
monia tapoja:
Lahjoita haluamasi summa 
verkkopankkilahjoituksena. 

Soita keräyspuhelimeen. 

Tee tekstiviestilahjoitus. Tee 
lahjoitus Ylen Hyvä Säätiöl-
le perinteisenä tilisiirtona lä-
himmässä pankkikonttoris-
sa.

Hanki Nenäpäivän vi-
rallinen kannatustuote, esi-
merkiksi Nenä, Nenäpäivän 
t-paita tai peruukki. Yksit-
täispakattuja Neniä saa Pu-
dasjärvellä mm. M-Tavara-
talosta. 

Katso ja kuuntele Nenä-
päivän hauskoja, ajatuksia 
herättäviä ja iloa lisääviä oh-
jelmia YLEn kanavilta mar-
raskuussa. Liity Nenäpäivän 
Facebook-fanisivun jäsenek-
si ja kerro siitä kavereillekin. 
Tiedot koottu www.nena-
paiva.fi –sivulta, josta löytyy 
myös lisätietoa.

Paikallisia käsitöitä ja kankaita 
uudesta ompeluliikkeestä

Puhoksella toimiva Sun Cafe 
laajentaa ruokakahvila toi-
mintaansa Kurenalle, jossa 
on avaamassa perjantaina 
4.11 Jukolantie 4 osoittees-
sa ruokakahvilan. Siinä saa 
yrittäjä Anne Alatalon mu-
kaan arkisin lounasruokaa 

Sun Cafe avaa perjantaina 
ja kahvilatuotteita. Sun Cafe 
on avoinna maanantaista 
perjantaihin klo 11-15. Ava-
jaispäivänä on tarjolla Rös-
sypottua tarjoushintaan ja 
avajaispäivänä kävijöille on 
ilmainen kahvi- tai mehutar-
joilu. 

Anne ja Jorma Alatalo olivat maanantai-iltana 31.10 kalustamassa lounas-kahvila huo-
neistoaan tavoitteena, että perjantaina 4.11 on kaikki valmiina avajaisiin. 

Paikka on pyritty sisusta-
maan kodinomaiseksi. Lou-
nas- ja kahviopalveluiden li-
säksi yritys tarjoaa pito- ja 
juhlapalvelua ja tarvittaessa 
ruokaa toimitetaan myös ko-
teihin. (ht)

Pingistä liikuntahallilla
Tiistaina 25.10 Pudasjär-
ven Nuorisopalvelut järjes-
ti Liikuntahallilla pingistur-
nauksen, joka oli avoin 12 
– 18 -vuotiaille. Nuoret oli-
vat myös itse järjestämässä 
tapahtumaa ja hoitivat esi-
merkiksi turnauksen tuo-
maroinnin. Pingisturnauksia 
toivottiin järjestettävän jat-
kossakin, etenkin nuoret oli-
vat asiasta innoissaan! Tur-
nauksen voittajaksi itsensä 
pallotteli Ville Pihlaja. (jp)

Finaalikaksikko Ville Pihlaja ja Mikko Huhta.

Ompelija Salme Puurunen 
on avaamassa lähi päivinä 
Kangas ja Ompelimo Sara 
–liikkeen Toritie 2:ssa sijait-
sevaan liiketilaan, entisiin 
Painopalvelu Puurusen tiloi-
hin. Yrittäjä järjestää avajais-
kahvituksen myöhemmin 
tarkemmin ilmoitettavana 
ajankohtana, marraskuun 
loppupuolella.

Pudasjärven Hetekyläs-
tä syntyisin oleva naisyrit-
täjä piti ompelemisesta heti 
ala-asteesta lähtien. Puuru-
nen opiskeli pukuompeli-
jaksi Muhoksen ammatti-
koulussa, jonka jälkeen hän 
toimi Kokkolassa tehtaan 
vaiheompelijana, sieltä hän 
muutti takaisin Hetekylään 
vuonna 1990.

Salme Puurusella on myynnissä hyvä valikoima verhokankaita. Palveluihin kuuluu 
myös ompelupalvelu.

Koko elämänsä ompele-
misen parissa viettänyt Puu-
runen on työskennellyt myös 
kahvion asiakaspalvelijana. 
Työuraan kuuluu myös alu-
sasujen jälleenmyyntityötä. 
Viime kesänä hän työskente-
li Muoti Oliviassa, jossa hän 
sai myös kokemusta kan-
kaan myyntityöstä.

Nyt avattavassa liikkeessä 
Kangas ja Ompelimo Sarassa 
myydään muun muassa ver-
hokankaita, tikkikankaita 
sekä ompelun perustarvik-
keita. Myös pukeutumiskan-
kaita on tarkoitus hankkia ja 
lisätä tavaravalikoimaa ky-
synnän mukaan.

Hänen käsissään synty-
vät hienot asut: hääpuvuista 
lähtien, kaste- ja juhlamek-

koja on myös tullut tehtyä 
ja paljon muuta arkisempaa-
kin. Kangas ja Ompelimo Sa-
rasta saa myös korjausompe-
lupalvelua.

Alkuun Salme Puuru-
nen pyörittää liikettään yk-
sin, mutta hänen miniänsä 
Sara on jossain vaiheessa tu-
lossa toimintaan mukaan. Jo 
olemassa olevilla ompeluko-
neilla hän pääsee ompelu-
töissä alkuun. Joulumyyn-
tiin on suunnitelmissa tehdä 
itse tuotteita, kuten tyynyn-
päällisiä, lannepyyhkeitä ja 
muutakin. Omia tuotteita 
hän valmistaa, aina kun kii-
reet liikkeessä antavat myö-
ten. 

Heimo Turunen
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VARHAISNUORTEN SYYSLOMALEIRI HILTURANNASSA

Säkkihyppelyssä hypittiin kuin kengurut.

Syyslomalla Hilturantaan kokoontui reilu 20 varhaisnuorta leireilemään. Ohjelmassa oli as-
kartelua, ulkoilua, saunomista, bingoa, Raamattutehtäviä, leikkejä ja paljon muuta hauskaa. 

”Mikähän sana näistä kirjaimista muodostuu?”

Heittorastilla täytyi osua hernepusseilla liukureihin.

Sokkorastilla isonen toi-mi tukena ja turvana.

Ohjaajina touhusivat Tiina Inkeroinen, Sirpa Outila ja Marko Väyrynen. Isosina hääräilivät 
Roosa Timonen, Heidi Ylilehto, Inka Kipinä, Henna Ollila ja Jonna Koivukangas.

Kuvat: Marko Väyrynen 
ja Tiina Inkeroinen

Iltaohjelma kokosi koko porukan yhteen.

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA 2.11.2011
Tulevia kursseja - Tule mukaan harrastamaan!
Lasten ja nuorten näytelmäkerhon yöleiri
pe. 4.11. 2011 klo 17.00 - la. 5.11.2011 klo 15.00

Valmistellaan joulunäytelmää. Kaikki mukaan ideoimaan ja improvisoi-
maan uusia omia ja luovia juttuja! Mukaan makuupussi , alusta (patjoja 
on jonkin verran opistolla), tyyny, pientä purtavaa illaksi sekä repullinen 
iloista mieltä ja ideoita toisillekin jaettavaksi!
Ohjaaja Kaarina Nevanperä puh. 040 - 542 3184. Apuohjaajat Marja- 
Liisa Väyrynen ja Markus Liukko. Ilmoittautumiset Kaarinalle.

110280 MATKAILUOPPAAN PERUSKURSSI 160 t
INFOTILAISUUS TI 15.11.2011 klo 18.00 AUDITORIOSSA
Infotilaisuudessa mukana Suomen Opasliiton alueopas Hilkka Kangastie.
Peruskurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomesta 
ja Pudasjärven kaupungista, sen alueesta, paikallisesta luonnosta ja ra-
kennetusta ympäristöstä. Kirjalliset ja suulliset kokeet hyväksytysti suo-
ritettuaan opiskelija voi saada Suomen Opasliitto Ry:n auktorisoinnin 
paikalliseksi matkaoppaaksi ja mahdollisuuden suorittaa matkailuoppaan 
ammattitutkinnon. Toteutetaan monimuotoisesti kontakti- ja etäopetuk-
sen ja itsenäisen opiskelun (1/3) yhdistelmänä. Osallistumismaksu 200 € 
sis. materiaali-monistemaksua 50 €. Koulutukseen mahtuu vielä mukaan. 
Tiedustelut kansalaisopistolta.

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/-näyttelyn, 
joka ilmentää uutta pudislaista kulttuuria. Kurssilla on mahdollista osallistua 
myös vain yksittäiseen osaan. Yksittäisen teemaosan kurssihinta on 15 €.

110276 ENSIAPU I syksy
alkaa ke 2.11.2011 klo 17.00 TEORIALUOKKA/Heikki Mukka, 
Fast Oy

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 
kokeillen ja harrastaen. Lastenhoito järjestetään yhteistyössä Perhekes-
kus ry:n kanssa. Tervetuloa mukaan!

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-iltana, 
toinen kerta sovitaan 14.11. opiskelijoiden kanssa. Ilmoittautumiset 
7.11.2011 mennessä.

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 tur-
vallisesti. Käsitellään tilanteiden ennakointia, niihin sopivia toimintamalleja 
ja tilanteiden jälkeisiä toimenpiteitä. 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

110247 METALLILANGASTA ELÄIMIÄ JA 
SISUSTUSTUOTTEITA
jatkuu 11.11.11 KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi 

110292 DIGIVALOKUVAUS syksy
alkaa to 03.11.2011 klo 11.30-14.30 ATK-LUOKKA/Liisa Pöllä-
nen

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. Ilmoittautumi-
nen 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. Materiaalien 
hinta n. 15 €, voi ostaa opettajalta. Ilmoittautumiset 18.11.2011 mennessä.

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 muodoissa, 
tuoksuissa ja väreissä. Lumihiutaleita siemenhelmistä ja metallilangas-
ta sekä kynttilämansetteja putkihelmistä. Pieniä metallilankatähtiä tai 
-sydämiä siemenhelmillä koristellen. Opettajalta voi ostaa tarvikkeita. 
Ilmoittautumiset 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.

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.

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

Aquazumbaan osallistujat: täyttäkää ilmoittautumislomake ensimmäisellä 
kerralla!

KUNTONYRKKEILY 1 to 19.00-20.00 ja KUNTONYRKKEILY 
2 to 20.00-21.00 kokoontumiset marraskuun alusta Puikkarin 
monitoimitilassa.

  KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4, 
  puh. 040 - 8266 431 ja 040 - 5088 490
  Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi
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Toimitusjohtaja Martti Haa-
pala Profin Oy:stä esitte-
li torstaina 27.10. Helsin-
gissä pidetyillä Puupäivillä 
yrityksensä kehittelemän 5 
in 1 Building Systems uu-
den innovatiivisen liukula-
siseinäsysteemi ratkaisun 
saneeraukseen ja uudisra-
kentamiseen. Haapala esitel-
tiin päivillä kestävän rakenta-
misen ja rakennuskulttuurin 
puolestapuhujana. 

Puutuotetoimialan ja sen 
sidosryhmien vuotuises-
sa päätapahtumassa todet-
tiin kuluneen vuoden aikana 
puurakentamisen edenneen 
vauhdikkaasti. Päivän ai-
kana esiteltiin mm. toteu-
tuneita hankkeita, yritysten 
ratkaisutarjontaa ja tulevai-
suudessa tapahtuvaa.

Valtiovallan tervehdyk-
sen Puupäivään toi asunto- 
ja viestintäministeri Krista 
Kiuru. Kotimaisten mielen-
kiintoisten luennoitsijoiden 
lisäksi kansainvälisyyttä päi-
vään toivat ulkomaiset esiin-
tyjät. Mukana tapahtumas-
sa oli myös yli 20 yritystä/
yhteisöä esittelemässä tuot-
teitaan ja palveluitaan näyt-
telyalueella – Profin Oy oli 
yksi heistä. 

Profinin kehittämä 5 in 1:

Valoisaa ja avaraa tilaa 
liukulasiseinäsysteemillä

Käänteentekevä  
innovaatio
Haapala kertoi, että 5 in 1 
liukulasiseinäsysteemi on 
käänteentekevä innovaatio, 
jonka avulla luodaan visu-
aalisesti kiinnostavia julki-
sivuratkaisuja ja valoisia ja 
ilmavia sisätiloja sekä paran-
netaan asumisen laatutasoa 
ja -mukavuutta. 

Rakenteellisesti 5 in 1 
-ratkaisussa voidaan yhdis-
tää liukuovi, kiinteä ikkuna, 
parvekeovi, avattava ikku-
na ja umpinainen osa yhte-
näiseksi seinäelementiksi. 
Elementti koostetaan raken-
nuskohtaisesti asiakkaan tar-
peiden ja toivomusten mu-
kaan. Tehdasvalmisteinen 
elementti on mittatarkka ja 
helppo asentaa, mikä säästää 
rakennuskustannuksissa. 

Monipuolinen, kahdella 
patentilla suojattu liukulasi-
seinäsysteemi valmistetaan 
ja viimeistellään tehtaal-
la Pudasjärvellä ja toimite-
taan asennusvalmiina. 5 in 
1 soveltuu niin kerrostaloi-
hin, pientaloihin, vapaa-ajan 
asuntoihin kuin liikerakenta-
miseenkin. Uuden rakenta-
miseen 5 in 1 tarjoaa valmiin 

vesitiiviin ja lämpöeristetyn 
seinäelementin. VTT on tes-
tannut elementtien vuotolu-
vun, vedenpitävyyden sekä 
U-arvon. 70-luvun kerrosta-
lojen saneerauksessa liuku-
lasiseinäsysteemi mahdol-
listaa julkisivujen helpon ja 
kustannustehokkaan moder-
nisoinnin ja rakennuksen ar-
von kohottamisen. 

Monia mahdollisuuk-
sia – vaikka avaus 
kaukosäätimellä
Valoisa liukuovijärjestelmä 
yhdistää parvekkeen asuin-
tilaan ja lisää tilan ja avaruu-
den tunnetta asunnoissa. 

Näin lisätilaa saadaan 5-8 
neliömetriä asuntoa koh-
ti. Liukuovi mahdollistaa 
pinta-alan kokonaisvaltai-
sen hyötykäytön, kun perin-
teisen oven vaatima kään-
tymistila voidaan sisustaa 
oleskelua varten. Käyttötilan 
lisääntyminen nostaa asun-
non myyntiarvoa. Liukuo-
ven ansiosta liikkuminen 
ulko- ja sisätilojen välillä on 
esteetöntä myös liikkumisen 
apuvälineillä. 

5 in 1 liukulasiseinä-
systeemi antaa panoraa-
manäkymän ympäröivään 
maisemaan. Turvallinen liu-
kuovi on lukittavissa ha-
luttuun asentoon, joten esi-
merkiksi pienten lasten ja 
kotieläinten kulkua voidaan 
rajoittaa haluttaessa. Ovea 
voidaan ohjata kaukosääti-
mellä ja säätää se lyhyeen 
tuuletukseen.

Omakotitaloihin 5 in 1:in 
tarjoaa valmista seinäpintaa 
lisäneliöiden rakentamiseen 
vaikkapa kesähuoneeksi tai 
talvipuutarhaksi. Liukuo-
villa yli lähes puolet seinä-
pinnasta saadaan avoimek-
si. Liukulasiseinistä tulvivan 
valon ansiosta lisätilaa ei ole 
välttämätöntä rakentaa edes 

täyteen asumiskorkeuteen.

Puu on ympäristö-
myönteinen
Haapala esitteli myös yri-
tyksensä Profin Oy:n, joka 
valmistaa ovia, ikkunoita ja 
ikkunajärjestelmiä koti- ja 
ulkomaiselle taloteollisuu-
delle pohjoisen tiheäsyises-
tä männystä, lehtikuusesta 
ja tammesta. 

Puu on ympäristömyön-
teinen materiaali, koska se 
sitoo hiiltä ja hidastaa siten 
ilmastonmuutosta. Karmien 
ja puitteiden valmistukses-
sa Profin käyttää perinteistä 
sahausmenetelmää, jota on 
käytetty vanhojen rakennus-
ten yli 200 vuotta virheettö-
minä säilyneiden ikkunan-
pokien sahauksessa. Puu 
sahataan syyn suuntaisesti 
ja tangentiaalisesti. Vastaava 
tekniikka tunnetaan Japanis-
sa Masame-sahaustekniikan 
nimellä. Profin vie tuotteis-
taan noin 25 prosenttia Japa-
niin.

5 in 1 -konseptin lisäk-
si Profinin valmistaa muun 
muassa sisään- ja ulosauke-
avia ikkunoita, DK-tyyppi-
siä (Dreh-Kipp) ikkunoita, 
avattavia pyöreitä ikkunoita, 
paneloituja ja lasiaukollisia 
ulko-ovia, panoraamaovia, 
taiteovia ja väliliukuovia.

Erinomaisia  
käyttökokemuksia 
Profin on ensimmäinen yri-
tys Suomessa, joka on ryh-
tynyt valmistamaan ja 
myymään ulkoliukuovea. 
Profinin ulkoliukuovi on 
saanut asiantuntijoilta ja 
käyttäjiltä erittäin myöntei-
sen vastaanoton.

-Liukuovien ilmatiiviyt-
tä on yleensä totuttu pitä-
mään hieman kyseenalaise-
na. Tutkittuamme Profinin 
tuotteita, olemme todenneet, 
että Profinin liukuovien val-
mistuksessa on tehty luotta-
musta herättäviä ratkaisu-
ja. Tuotteet on tehty hyvästä 
materiaalista ja niiden liitos-
tekniikka on todella onnis-
tunutta. Tästä on käytännön 
näyttönä Kempeleen Ekoky-
lään rakennettu, luultavasti 
yksi maailman ilmatiiveim-
mistä rakennuksista, jonka 
vuotoarvoksi on mitattu 0,08 
l/h. Tässä rakennuksessa on 
käytetty Profinin liukuovia. 
Ne ovat tiiviiksi osoittautu-
neita rakenteita, kertoo laa-
tupäällikkö Pekka Seppälä 
Oulun Rakennustarkastus-
virastosta.

-Lasitetut parvekkeet 
ovat yleistyneet kerrostalois-
sa. Kun asuinneliöt ovat tiu-
kaksi mitoitettuja, parveke-
tilan merkitys asumisessa 
on yhä tärkeämmäksi. Siitä 

on tullut viihtyisä asuinti-
la, joka jatkaa kesää. Parvek-
keen antamat lisäneliöt ovat 
kullan arvoisia. Perinteises-
ti lasitettu parveke on liitet-
ty asuntoon oven ja kiinteän 
ikkunan välityksellä. Tämä 
ratkaisu kuitenkin eristää 
parvekkeen asuintiloista. 
Arkkitehtonisessa suunnit-
teluratkaisussa lämmönpi-
tävä ja tiivis liukuovi antaa 
mahdollisuuden liittää par-
vekkeen asuntoon saumatto-
masti. Profinin 5 in 1 on tä-
hän tarkoitukseen mainio 
ratkaisu. Profinin tuote on 
laadukas ja teknisesti kun-
nossa, toteaa arkkitehti Juha 
Paldanius, SAFA

Arkkitehtuuritoimisto 
Juha Paldanius Oy:stä. 
-Vuokatin Aatelin vapaa-
ajanhuviloissa vierailevat 
kansainväliset kuuluisuudet 
nauttimassa Pohjolan ekso-
tiikasta. 

-Olemme rakentaneet 

Profinin ratkaisuilla lasi-
tettuja terasseja, jotka ovat 
vuoden ympäri täysin läm-
pimiä tiloja. Vieraamme ate-
rioivat kynttilän valossa la-
siseinin katetussa tilassa 
keskellä luonnon neljän vuo-
denajan näytelmää. Tila on 
lämmin, vedoton ja hiljai-
nen. Pakkanen ja myrskyn 
pauhu jäävät ulkopuolelle. 
Viime talvenakin, kun pak-
kanen hipoi neljääkymmen-
tä, terassilla oli viihtyisän 
lämmintä. Tällaisesta ekso-
tiikasta asiakkaamme naut-
tivat suunnattomasti. Pro-
fin valmisti lasiseinät meille 
yksilöllisesti väri-, muoto- ja 
muiden toiveittemme mu-
kaisesti.  Kokemuksemme 
ovat olleet erinomaisia ja 
olemme olleet varsin tyyty-
väisiä, kertoo toimitusjohta-
ja Markku Laanti Vuokatin 
Aateli ja Vuokatin Katinkul-
ma Oy:stä. 

Heimo Turunen

Liukuseinäjärjestelmä tekee asunnoista valoisia ja liikku-
misesta esteetöntä. 

Profin 5 in 1 Building System  tarjoaa monia valoisia rakenneratkaisuja.

Profin Ständi herätti runsasta kiinnostusta. Kuvassa Pet-
ri Aikio ja Juha Alataloesittelevät  Profinilta  5 in 1 System 
rakennusjärjestelmää.

Martti Haapala piti paljon kiinnostusta herättäneen luen-
non PuuPäivillä Helsingissä.



13nro 44 PUDASJÄRVI lehti

Olen syntynyt ja käynyt kouluni Pudasjärvellä. Lapsena 
haaveilin kuvataiteilijan tai kirjailijan urasta, koska piirsin 
ja kirjoitin mielelläni. Keskikoulu- ja lukiovuosinani luo-
kallamme oli onni nauttia erinomaisen opettajamme, ku-
vataiteilija Paavo Tolosen opetuksesta. 

Hänen ohjauksessaan kehityimme niin, että kevät-
näyttelymme saivat kiittäviä arvosteluja. Kuitenkin Ate-
neumiin pyrkiminen jäi haaveeksi ja minusta tuli – Julia 
Cameronin ilmaisua lainatakseni – ”varjotaiteilija”. Työ-
urani nykyisessä vaiheessa opetan taidehistoriaa Lapin 
yliopistossa ja toimin lastenkirjallisuuden dosenttina Ou-
lun yliopistossa. Tutkijana olen kirjoittanut ja toimittanut 
kuvataiteen ja kirjallisuuden alaan liittyviä kirjoja ja artik-
keleita. 

2000-luvun alussa tutkin H. C. Andersenin satua Lu-
mikuningatar, jota käsittelevä tutkimus ilmestyi vuonna 
2002. Sen jälkeen kirjoitin kirjan Satujen elämää, elämän 
satuja. Näkökulmia H. C. Andersenin elämään, tuotantoon 
ja perintöön (BTJ Kirjastopalvelu Oy), joka ilmestyi vuon-
na 2005 tanskalaisen satukuninkaan syntymän 200-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi. Andersen-kiinnostuksenikin 
juuret ovat Pudasjärvellä, sillä Pintamon kansakoulun lai-
nakirjakirjakaapista löysin 50-luvulla ensimmäisen kerran 
3-osaisen Kootut sadut ja tarinat, joissa oli Rudolf Koivun 
lumoavat kansikuvat. Sadut enimmäkseen ihastuttivat, 
vaikka muutamista jäi mieleen pelottava vaikutelma – lä-
hinnä sellaisista, joissa päähenkilöllä kävi huonosti. 

Tutkittuani Andersenin satuja ja kirjoitettuani niistä 
minua alkoi kiehtoa ajatus niiden kuvittamisesta. Kuvitus-
tekniikka askarrutti, sillä vuosien varrella piirustustaitoni 
oli rapistunut. Sattumalta tulin asettaneeksi jonkin esineen 
tietokoneen skannerille ja skannasin siitä kuvan. Siinä se 
oli, tekniikkani! Sen voisi määritellä esinekollaasien va-
lokuvaamiseksi tai digitaaliseksi kuvittamiseksi. Idea on 
yksinkertainen. Kokoan skannerille asetelman nukeista ja 
muista esineistä, skannaan sen ja käsittelen tietokoneella. 
Tällä tavalla yhdestä kuvasta tulee erilaisia värivariaatioi-
ta, jotka kuvaavat erilaisia tunteita. 

Näyttelyssä on kuvituksia eri vuosilta. Vuonna 2005 
tekemissäni olen tavoitellut realistisempaa kuvitustyyliä 
enkä leikitellyt niissä vielä eri värivariaatioilla. Sen sijaan 
uusimmissa kuvituksissa, jotka ovat syntyneet 2010–2011, 
on keskeisenä ideana ollut eri värivariaatioiden kokei-
lu. Kuvituksia on seuraaviin Andersenin satuihin: Lumi-
kuningatar, Enkeli, Kuusi, Dryadi, Maailman ihanin ruu-
su, Satakieli, Pieni merenneito ja Tulukset. Kookkaammat 
työt on tulostettu kanvaasille, pienemmät ja luonnosmai-
semmat laadukkaalle valokuvapaperille. Esillä on myös 
esinekoosteita.  Näyttely on nähtävissä Taidehuone Pu-
dikissa 1.11.-26.11.2011. 

Sisko Ylimartimo

Kuvituksia H. C. Andersenin satuihin

Lumikuningattaren 
valtakunta

Pudasjärvi-lehden ja Minnan 
BodySportin Painonhallinta- 
ja kunnonkohottamispiiri on 
kokoontunut 9. kertaa, jona 
aikana 16 piiriin osallistu-
neelta henkilöiltä on pudon-
nut painoa lähes 70 kg. Piiri 
on koettu niin tärkeäksi, että 
päätettiin jatkaa kokoontu-
mista viikoittain ja uuden 
jakson alkaessa voi tulla uu-
siakin painonhallinnasta ja 
kuntoilusta kiinnostuneita 
mukaan. Liikunnassa on ase-

Painoa pudonnut – kuntoilua elämäntavaksi

tettu tavoitteeksi Oulun Ter-
wamaratonin kympille tai 
puolikasmaratonille osallis-
tuminen ensi toukokuussa. 

-Onhan hieno ja upea pai-
nonpudotuslukema! Kaikki 
olemme saaneet laskevasta 
suunnasta kiinni, siitä myös 
pidämme kiinni. Eikö vain? 
Eniten olen tyytyväinen sii-
hen, että jokainen teistä on 
saanut muutokset aikaan pe-
rusjutuilla ja pienillä muu-
toksilla. Ihme eliksiirejä ei 

ole tarvittu eikä kyllä ole ol-
lut tarjollakaan. Tai on meil-
lä yksi taikasana, nimittäin 
proteiinit, totesi piirin vetä-
jä Minna Anttila. 

-Laihduttamisen kannalta 
kaikkein tärkeintä on saada 
riittävästi proteiineja. Niitä 
pitäisi nauttia päivän jokai-
sella aterialla. Proteiinit pi-
tävät hyvin nälkää ja ne ta-
saavat myös verensokerin 
arvoja. Ruokavalion riittä-
vä proteiinimäärä edesaut-

taa lihasmassan säilymistä. 
Lihakset ovat taas suorassa 
yhteydessä aineenvaihdun-
taan. 

-Proteiineista saa pienen 
lisän aineenvaihduntaan. Ne 
kuluttavat kaikista ruoka-ai-
neista parhaiten kaloreita. 
Proteiinit tasaavat myös hor-
monaalisia toimintoja, joilla 
taas on vaikutuksia painoon 
ja terveyteen. Proteiinin li-
sääminen auttaa merkittä-
västi mielitekoihin ja an-
noskoon hallintaan. 

-Jokaisella aterialla on 
syötävä jotain runsasprote-
iinista. Aamu- ja iltapalal-
la hyviä lähteitä ovat maito, 
viili, piimä, jogurtti, rahka, 
raejuusto, puuro. Jogurtin 
sekaan voi tehdä oman mys-
lin esim. pähkinöistä, sieme-
nistä ja soijahiutaleista. Mai-
torahka ja jogurttipohjaiset 
smoothiet ovat myös hyviä 
proteiinilähteitä. Mukaan 
voi heittää marjoja ja hedel-
miä sekä pähkinöitä tai sie-
meniä. Leikkeleissä ja juus-
tossa on myös proteiineja, 
valistaa Minna Anttila.

Heimo Turunen

Minna Anttila antamassa pii-
riläisille sunnuntaina 30.10 
ruokailu- ja liikuntaohjeita, 
jonka jälkeen oli hikinen ru-
peama liikuntahallin kuntosa-
lilla ja vielä kotiläksyksi anne-
tun kotijumpan harjoittelu

Lauantaina 22.10. järjestet-
tiin Pudasjärven kansalais-
opiston salissa PudisLANit 
eli tietokonepeleistä kiin-
nostuneiden kokoontumis-
ajot. Lähiverkkotapahtuma 
eli LANit (LAN=Local Area 
Network) keräsi paikalle 
noin kolmekymmentä pai-
kallista nuorta tietokonei-
neen. Tapahtuman järjesti 
voittoa tavoittelematon Jä-
restäytyneet verkkokäyttäjät 
– JK ry.

PudisLANeja on järjes-
tetty vuosittain noin kym-
menen vuoden ajan samaan 
aikaan syksyllä, ja se on kai-
kille avoin tapahtuma. Jo 
seitsemänä vuonna tapah-
tumaa järjestämässä ollut 

Lanit keräsivät nuoria pelaamaan porukalla

Mikko Kenttälä osallistui jo 
ensimmäisellä kerralla toi-
mintaan.

- Silloin vuonna 2001 net-
tipelit eivät olleet samalla ta-
valla suosittuja mutta tapah-
tuma keräsi silti enemmän 
väkeä, koska kotitalouksis-
sa ei vielä tuolloin ollut niin 
hyviä nettiyhteyksiä, Kent-
tälä kertoo.

LANeissa nuoret, tyypil-
lisimmin pojat, kerääntyvät 
samaan tilaan pelaamaan lä-
hiverkossa moninpelejä. Vä-
lillä pidetään taukoa ja pui-
daan miten pelit menivät. 

Tapahtumajärjestämi-
nen pienehkölle porukalle 
ei vaadi kuin riittävästi säh-
köä, toimivan verkkoyhtey-

den sekä pöydät ja istuimet 
osallistujille. Markkinointia 
hoidettiin julisteilla. Kenttä-
lä kertoo, että suuremmissa 
Laneissa, kuten Oulussa jär-
jestettävässä Vectoramassa 
tekniikan virittäminen vaa-
tii huomattavasti enemmän 
vaivaa. Vectorama kerää 
vuosittain satoja pelaajia ja 
siellä tarjolla on myös muu-
ta oheisohjelmaa.

- Tapahtuma keksittiin 
järjestää Pudasjärvelle, kun 
paikallinen Tapio Haapala 
järjesteli myös Vectoramaa 
ja mietti miksei täälläkin voi-
si olla oma tapahtumansa, ja 
idea sekä tapahtuma jäi elä-
mään, Kenttälä kertoo. 

Isot Lanit voivat olla nuo-

relle festarihenkinen tapah-
tuma, mutta jo pienemmäs-
säkin kokoontumisessa on 
mahdollisuus sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Kuitenkin 
Lanit ovat lähes aina päih-
teettömiä, ainakin Pudis-
LANit ja Vectoramat, joten 
vanhempien ei tarvitse olla 
huolissaan.

- Usein Laneissa tulee ka-
vereiden kanssa valvottua 
ja pelattua pitkälle yöhön, 
mutta eipähän nuorien tar-
vitse roikkua kaupungilla, 
Kenttälä toteaa.

Jenny Kärki

PudisLANit keräsivät kansalaisopiston saliin noin 30 pelaajaa.

Vastuullisen matkailun tekemiset 
– avoin työpaja Syötteellä
Aikaansa seuraava matkai-
luyritys ymmärtää ympä-
ristön merkityksen elinkei-
nonsa tulevaisuudelle ja on 
tietoinen sen aiheuttamis-
ta ympäristövaikutuksista. 
Syöte Green DQN ympäris-
töpainotteinen laatutiimi jär-
jestää Haaga-Perhon kans-
sa avoimen tilaisuuden, 
johon kutsutaan kaikki asi-
asta kiinnostuneet mukaan. 
Erityisen toivottavaa on, että 
jokaisesta Syötteen alueella 
toimivasta yrityksestä osal-
listui yksi tai useampi hen-
kilö.  Tilaisuudessa kooste-
taan ryhmätöiden tuloksena 
vastuullisen Syötteen yhtei-
set tekemiset vuodelle 2012 
ja päätetään niistä tiedotta-
minen. 

Kuluneen kesän aikana 
on toteutettu Syötteen mat-
kailuyrityksiin ympäristö-
asiantuntijoiden avulla ym-
päristökatselmukset. Näiden 

pohjalta pidetään alueelle 
ympäristöpainotteinen avoin 
työpaja Hotelli Iso-Syötteellä 
tiistaina 8.11. alkaen klo 10. 

Mukana on kokenut alan 
asiantuntija Erja Mähönen 
Miljöönääri Oy:stä, joka on 
valmentanut jo useiden vuo-
sien ajan matkailuyrityksiä 
ja matkailualueita vastuulli-
sen matkailun tielle. (ht)

Ympäristökouluttaja Erja 
Mähönen, Miljöönääri Oy

Pudasjärven mielenterveys- 
ja päihdekuntoutujien työ- 
ja päivätoimintapalvelut on 
keskitetty kesäkuun alusta 
alkaen saman katon alle. 

Aikaisemmin mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujien 
työ- ja päivätoimintaa järjes-
tettiin Osviitassa Kauppa-
tiellä. Lisäksi päivätoimintaa 
järjestettiin mielenterveys-

Osviitta uusiin tiloihin - avoimet ovet ke 9.11.
kuntoutujien asumispalve-
luyksikkö Neli-Iikkalassa. 
Nyt näiden yksiköiden työ- 
ja päivätoiminnat on siir-
retty uusiin remontoituihin 
työ- ja päivätoimintakeskuk-
sen tiloihin Kauralantielle. 

Työ- ja päivätoimintakes-
kuksen nimi on edelleen Os-
viitta. Se on auki maanan-
taista torstaihin kello 8-16 ja 

perjantaisin kello 8-14. Os-
viitan avajaisia vietetään 
avoimien ovien merkeissä 
keskiviikkona 9. marraskuu-
ta kello 12–15.

Ohjaajat ovat tyytyväi-
siä uusiin isompiin tiloihin. 
Yhteiset tilat mahdollistavat 
monipuolisemman ja aktii-
visemman toiminnan. Päivä-
toiminnassa päivät täyttyvät 

askartelusta, musiikista, lii-
kunnasta, puutöistä ja pal-
josta muusta mukavasta ja 
mielekkäästä tekemisestä. 
Ohjaajat rohkaisevat ihmisiä 
poikkeamaan sisään Osviit-
taan, vaikka lehtiä lukemaan 
ja keskustelemaan. 

Oulunkaari tiedotus
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Oululaiset Seppo ja Heli Hoppania olivat ostattelemas-
sa Syötteellä vapaa-ajan asuntoa,jota olivat käyneet 
katsomassa. Samalla matkalla he poikkesivat hemmot-
telupäivään kahville ja ostamaan tuot-eita. 

Olet kaunis, olet komea -hemmottelupäivä Syötteellä

Syötteen Kylätalolla järjestettiin lauantaina 29.10. jo neljän-
nen kerran hemmottelupäivä, jossa oli runsaasti hyvinvoin-
tia lisäävää tarjontaa ja hoitoja. Päivän aikana innostettiin lii-
kuntaan sekä korostettiin levon ja ravinnon merkitystä. Kun 
huolehtii itsestään, niin maailmakin ympärillä tulee rakas-
tettavammaksi ja saavutettu hyvinvointi näkyy myös ympä-
ristöön.

Syötteen kyläyhdistyksen järjestämään hemmottelupäi-
vään oli tarjolla monipuolisia hoitoja, joihin saattoi varata 
etukäteen aikoja. 

-Kaikki ajat tulivat varatuiksi jopa niin, että useimmat 
yrittäjät aloittivat jo klo 9 ja viimeisimmät hoidot päättyivät 
illalla klo 18 jälkeen. Välillä saattoi käydä myös selvänäkijäl-
lä kurkkaamassa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tarot- ja 
enkelikortteja tukenaan käyttävä Tarja Suorsa Oulusta kertoi 
15 tai 30 minuutin aikana, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

–Ihmeellisesti hän vain tiesi asioitani, kertoivat hänen vas-
taanotollaan käyneet henkilöt. Suorsa totesi, että hänellä on 
lapsesta saakka ollut lahja nähdä ihmisten tulevaisuuteen. 
Yhdessä oli naurujoogaa Pirjo Turpeisen johdolla, joka myös 
antoi Swan-kasvohierontaa. Erilaisia hoitoja antoivat myös 
Kampaamo Landella Sirpa Väätäjä, kosmetologi Sirpa Sara-
järvi, jalkahoitajat Sirkka Määttä ja Pirjo Leino sekä hierojat 
Johanna Määttä ja Petri Tolkkinen. Yleisölle oli myös moni-
puolista tarjontaa eri myyntipisteissä. Välillä saattoi käydä 
kyläyhdistyksen järjestämässä kahvipisteessä ja arvontaakin 
oli tarjolla.  

Heimo Turunen

Hemmottelupäivää olivat 
kyläyhdistyksen puolesta 
puuhaamassa muun mu-
assa Anna-Maija Särke-
lä, Teija Sarajärvi ja Marja-
Leena Ronkainen. 

Oriflame tuotteita olivat myymässä aluejohtaja Anu La-
pinlampi Oulusta ja Anne Hamari Utajärveltä. He kertoi-
vat tuotteiden olevan kasvipohjaisia luonnon kosmetiik-
kaa ja tuotteiden sopivan vauvasta vaariin. 

Suomen Terveysmaailman Duqem terveystyynyjä ja 
–patjoja esitteli myyntineuvottelija Paula Lehtonen. 
–Hyvältä tuntuu, totesi tyynyä ja patjaa kokeileva Irene 
Lauri, joka oli myös myymässä viereisellä pöydällä kos-
metiikkaa. Paula Lehtonen oli suunnittelemassa muut-
toa Mäntyharjulta pohjoisemmaksi, koska työalueeksi 
on entistä enemmän tullut Pohjois-Suomen alue. 

Pudasjärveläinen Virve Kaarre oli myymässä terveyttä 
edistäviä magneettikoruja. Hän kertoi kiertäneensä ke-
sän kuluessa useissa lähiseutukuntien markkinoilla ja 
messuilla. 

Pirjo Leino Jalkahoitola Stressipisteestä hoitamassa Toini Särkelän jalkoja, joka kertoi 
käyneensä jalkahoidossa muutaman kerran vuodessa. 

Sirkka Määttä hoitamassa Leon jalkoja, jolle hoito oli 
elämänsä ensimmäinen kerta.                 

Syötteellä työskentelevä, Taivalkos-
kelta kotoisin oleva Aila Majava sai tie-
toa tulevaisuudestaan Tarja Suorsalta, 
joka kertoi selvänäkijän lahjan olleen jo 
lapsuudestaan lähtien. 

Kynttilätalon Sinikka Blomsterilla oli kerrottavana uutinen, että he ovat joulumyynnin jäl-
keen, tammikuun lopussa muuttamassa toimintansa Kurenalta reilut 20 km Sotkajärvel-
le Valtatie 20 varteen. Blomsterin ja yhtiön toisen osakkaan Seija Herukan synnyinkodin 
piharakennukseen tulee paja ja myymälä alkuvuoden ja kevään aikana. Kurenalla kynt-
tilät tulevat olemaan esillä muun muassa Pudasjärven Kirjakaupan valikoimassa ja jou-
lumyynnin sesonkiaikaan suunnitelmissa on oma myyntipiste Kurenalle.
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Turpeen ja kivihiilen kasvihuonevaikutukset ovat jok-
seenkin samanlaiset. Turpeen etuna on kuitenkin sen 
kotimaisuus. Turve ylläpitää energiahuoltovarmuutta 
ja on välttämätön tukipolttoaine puuenergian poltolle. 
Turve antaa työtä suoraan 7000 ihmisille ja lisäksi vä-
lillisesti ainakin kymmenelle tuhannelle ihmisille juuri 
niillä alueilla, jossa työpaikat ovat muuten vähissä.  

Turve on siten selvästi kivihiiltä parempi vaihtoeh-
to. Turpeen käyttöä ei tule vaikeuttaa tai estää ainakaan 
niin kauan kuin sen vaihtoehtona on kivihiili. Järjestys 
tulee olla selvä: ensiksi ajetaan alas tuontikivihiili ja 
sen jälkeen vasta kotimainen turve. Kivihiilellä ei voi-
da korvata turvetta. Meillä ei ole varaa lisätä yhtään 
nykyistä enempää riippuvuutta tuontienergiasta. On 
itsestään selvää, että myös turpeen käytössä on ympä-
ristönsuojelulliset asiat hoidettava parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

Suomessa olemme pitkään olleet siinä onnellisessa 
asemassa että meillä on käytössä aikamoinen kirjo eri 
energiamuotoja. Jos puhutaan sähkön ja lämmön tuot-
tamisesta, niin jokaiselle löytyy suosikki energialähteitä 
ja inhokki energialähteitä. Toinen merkittävä suomalai-
nen käytäntö on laaja lämmön ja sähkön yhteistuotan-
to. Ja kolmas on tietenkin hajautettu energiantuotanto. 

Kaikki nämä erinomaiset innovaatiot ovat luoneet 
Suomeen hyvällä hyötysuhteella ja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla toteutetun sähkön ja lämmön tuotan-
non. Teollisuus on kehittänyt omaa energiankäyttöään 
ja energiatehokkuuttaan jo vuosikymmeniä kohti maa-
ilman huippua. Edelläkävijän rooli ei aina ole kuiten-
kaan kiitettävä. Uusista innovaatioista ja kokeiluista 
joutuu aina maksamaan ns. oppirahat, joita perässä tu-
lijoilla ei ole. Valitettavasti kansainvälisissä ilmasto- ja 
energiansäästösopimuksissa määritellään lähtötasok-
si jokin tietty vuosi eikä sitä tasoa mikä kyseisen maan 
energiatehokkuustaso jo on olemassa.

Valitettavaa on se, että monet tahot ovat vetäneet 
kaikki vanhat synnit turveteollisuuden syyksi osittain 
heikoin perustein.  Imagon muuttaminen paremmaksi 
on vaikeaa, mutta se onnistuu tekemällä asiat parhaal-
la mahdollisella tavalla ja tuomalla esille puolueetonta 
tutkimustietoa ja muuta fakta-aineistoa. 

Hyvänä myönteisenä esimerkkinä voidaan pitää esi-
merkiksi kosteikkojen merkitystä turvemailta tulevien 
vesien suodattamiseen. Kosteikot palvelevat luonnon-
suojelua niin kasvi- kuin eläinkunnan kannalta paljon 
laajemmin kuin vain turvetuotannon tarpeiksi.  

Uskon että nykyaikaisin menetelmin, biologisilla 
puhdistamoilla, kosteikoilla ja pintavalutuskentillä va-
rustetut turvetuotantosuot eivät pilaa suomalaisten ve-
sistöjä ja rantoja. Meidän vain täytyy jokaisen huolehtia 
omalta osaltaan asiat kuntoon parhailla mahdollisilla 
keinoilla.

Mielestäni hallituksen tulee turpeen käytön ja vero-
tuksen kanssa toimia hyvin maltillisesti. Hyvän perus-
tan tasapuoliselle jatkotyöskentelylle antaa laajasti hy-
väksytty kansallinen suo- ja turvemaastrategia. 

Esko Kurvinen

Polttoturpeen alasajo ei ole 
ajankohtainen ennen kivihiiltä

Lukijan kynästä

Niin pieni hento liljan kukka
saa minun sydämeni sykkimään aidosti
ja tunteella kuin ainiaaksi sydämessä.
Minun pieni sydän sykkii rakkaudella kaikkea luoma-
kuntaa kohti.
En ole kenellekään paha
vaan hyvä ihminen kaikille.

Unto Valikainen

Suvi

Virkistysuimala Puikkari 
avasi jälleen ovensa touko-
kuussa alkaneen remontin 
jälkeen, ja paikalle saapu-
neista päätellen tapahtu-
maa oli odotettu jo hyvä 
tovi. Heti puikkarin luu-
kun avauduttua jonoon 
pyrähti yli parikymmentä 
innokasta polskijaa.

- Kyllä tätä on odotettu 
kuin jouluaattoa, varsinkin 
tämä lapsenlapseni Julia 
on ollut todella innoissaan. 
Ei näin syksyllä ole paljoa 
muuta toimintaa, niin oi-
kein hyvä asia, että pää-
semme taas uimaan, heh-
kuttaa uimaan saapunut 
Hilma Kokko.

Varsinkin pieniä vesipe-
toja paikalle oli keräänty-
nyt kymmeniä. Koviksi ui-
mareiksi tunnustautuivat 
myös Pulkkasen siskokset, 
7-vuotias Paula ja 8-vuoti-
as Pinja. Paula kertoi, että 
kun uimaan ei päässyt, 
niin sadepäivät täytyi viet-
tää sisällä vaikkapa piirtä-
en.

- Kyllä me käymme ui-
massa täällä paljon silloin 
kun järvissä ei ole lämmin-
tä vettä eikä siellä voi uida, 
Pinja selostaa. 

Kurenalla asuvat Kaa-
rina Tauriainen ja Anna-

”Tätä on odotettu kuin jouluaattoa!”
Puikkari avasi jälleen ovensa:

liisa Moilanen saapuivat 
myös ensimmäisten joukos-
sa odottamaan uimahalliin 
pääsyä. Kumpikin on yhtä 
mieltä siitä, että Puikkari on 
erittäin tärkeä paikka Pudas-
järvellä.

-  Ihanaa että täällä on täl-
lainen mahdollisuus harras-
taa. Uiminen ja vesijuoksu 
eivät myöskään rasita sa-
malla tavalla niveliä kuin 
esimerkiksi käveleminen, jo-
ten tämä sopii aivan kaikille. 
Alkuun en uskaltanut käydä täällä, koska pelkäsin, että 

täällä katsottaisin kieroon, 
mutta täällähän käy aivan 
kaikenlaisia ihmisiä, toteaa 
Moilanen. 

- Olen tehnyt sellaisen 
päätöksen, että nyt pidän 
huolta kunnostani, koska 
se on tärkeä asia ihmiselle, 
eikä itsenikään tarvitse syö-
dä niin paljon lääkkeitä kun 
kunto pysyy parempana. Ui-
minen on myös päivän ko-
hokohta, koska täällä pääsee 
tapaamaan ihmisiä ja kes-
kustelemaan, vaikka ei etu-
käteen tuntisikaan, kertoo 
myös aikoinaan kilpauin-
nin parissa kunnostautunut 
Tauriainen.  

Virkistysuimala Puik-
kari oli yli viisi kuukautta 
suljettuna remontin vuok-
si. Muutosten kokonais-
kustannukseksi kertyi noin 
650 tuhatta euroa. Korja-
uksissa tehtiin säätöjä ve-
denpuhdistuslaitteisiin ja 
valvojien huoneen ilman-
vaihtojärjestelmät uusittiin. 
Sauna- ja suihkuosastol-
la uusittiin pintarakentei-
ta, ja pukuhuoneetkin ko-
kivat hieman kosmeettisia 
muutoksia. Ensi keväänä 
remontoidaan vuorostaan 
Puikkarin liikuntasali.

Jenny Kärki

Jono ylsi Puikkarin ovelle heti kun luukku avautui.

Siskokset Pinja ja Paula Pulkkanen saapuivat äitinsä 
kanssa Puikkariin. 

Annaliisa Moilanen ja Kaarina Tauriainen pitivät Puikka-ria tärkeimpien paikkojen joukossa Pudasjärvellä.

Pudasjärven kaupunki on 
aloittamassa alueen yrityk-
sille suunnatun osaamis- ja 
kehittämiskartoitustyön. 
Kartoitus toteutetaan hen-
kilökohtaisilla haastatte-
luilla ja siihen on valittu 
mukaan 100 yritystä. 

Haastateltaville yrityk-
sille ja yrittäjille on lähetet-
ty erillinen kirje, jossa heitä 
pyydetään mukaan tutki-
mukseen. Jos yritys ei ole 
saanut kirjettä ja haluaisi 
mukaan haastattelututki-
mukseen, voit ottaa yhteyt-
tä Kehittämis- ja elinkeino-
palveluihin / Marianneen. 

Haastattelu pudasjärveläisille yrityksille
Haastattelujen tulokset käsi-
tellään luottamuksellisesti ja 
tiedot koostetaan sellaiseen 
muotoon, ettei yksittäisen 
yrityksen tietoja voi niistä 
saada selville.

Osaamis- ja kehittämis-
kartoituksen tarkoitukse-
na on muodostaa kuva siitä, 
millaisia yrityksiin suunnat-
tuja kehittämispanostuksia 
kaupungin tulee käynnis-
tää lähivuosien aikana. Sik-
si yritysten osallistuminen 
tähän kartoitukseen on kor-
vaamattoman tärkeää.

Pudasjärven kaupunki on 
ostanut kartoituksen Työvar-

ma-hankkeen rahoituksel-
la. Kartoituksen tekee Terttu 
Konttinen Intelligence Fac-
tory Oy:stä. Tertulla on hyvä 
kokemustausta maaseutu-
maisilla alueilla toimivien 
pienten yritysten haastatte-
lu- ja kehittämistyöstä. 

Marianne Mäntylehto
Työvarma -hanke

Kartoituksen tekee Terttu Konttinen Intelligence Facto-
ry Oy:stä. Konttinen on tekemässä ensimmäiset yritys-
haastattelut jo kuluvan viikon lopulla. 
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TotalParts on vaihtanut 
omistajaa ja avaa ovensa 
ensi perjantaina. Uusi yrittä-
jä pudasjärveläisessä autojen 
varaosa- ja huoltoliikkees-
sä on Livolta lähtöisin oleva 
Pentti Puhakka sekä hänen 
vaimonsa Laura. Äskettäin 
tapahtuneen omistajavaih-
doksen jälkeen liike muuttaa 
nimensä KoillisParkiksi.

Liikkeen ilme uudistuu 
uuden yrittäjän tekemien 
maalausten ja pienen pinta-
remontin jälkeen. Toimin-
tamalli säilyy samana eli 
kahvio, varaosamyymälä ja 
korjaamo jatkavat vuokral-
la noin 480 neliömetrin liike-

TotalPartsista KoillisParkki
tiloissa. Tähän aikaan vuo-
desta suuri osa toimintaa 
on renkaiden vaihto sekä 
myynti. Autojen huolto- ja 
korjaustoiminta jatkuu enti-
seen malliinsa, samoin vara-
osa-, lisävaruste- ja tarvike-
myynti. Kahvion puolella on 
myynnissä myös irtokark-
keja ja kesäaikaan jäätelöä. 
Grillituotteiden sekä päivit-
täistavaroiden myynnin tar-
peellisuutta mietitään vielä.

Työntekijöistä asentaja 
Jorma Naumanen sekä kah-
viopuolella Anu Hemmilä ja 
Tanja Kipinä jatkavat uudes-
sa yrityksessä. Yrityksessä 
mukana oleva, viimeksi lä-

hihoitajan ammatissa toimi-
nut, Laura työskentelee pää-
asiassa kahvion puolella. 

Pudasjärvellä syntynyt 
Puhakka suoritti Pudasjär-
ven ammattikoulussa säh-
kö- ja automaatiotekniikan 
perustutkinnon vuosituhan-
nen vaihteessa. Ennen yrit-
täjäksi ryhtymistään hän 
kuljetti viimeksi rekalla elin-
tarvikkeita. Pitemmän aikaa 
30-vuotiaan miehen mieles-
sä oli jo kuitenkin kytenyt 
halu ryhtyä yrittäjäksi.

- Mietin pitkään yrittäjäk-
si ryhtymistä ja sitten kuu-
lin, että TotalParts on tulossa 
myyntiin. Aloin heti kyse-

lemään asiasta, mutta vas-
ta lehti-ilmoituksen jälkeen 
aloimme hieroa kauppoja 
Juha Kokon kanssa, kertoo 
Puhakka. Neuvottelut johti-
vat kauppaan myynti-, huol-
to- ja varaosavarastosta sekä 
huolto- ja myymäläkalustos-
ta.

Tuore yrittäjä suorittaa 
tällä hetkellä yrittäjän am-
mattitutkintoa Koulutus- ja 
kehittämiskeskus Pohdossa 
ja myös starttiraha-anomus 
on vetämässä. Lisäksi Puha-
kat ovat liittyneet Pudasjär-
ven Yrittäjiin. (ht)

Pentti ja Laura Puhakka ovat aloittaneet yrittäjinä Koillis-
Parkissa. KoillisParkki avataan perjantaina.

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

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

PALVELUHAKEMISTO ON 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

www.hautauskukkaräisänen.fi

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

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

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/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Pu-
helimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoituk-
seen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista). 

3 kpl Ajokoiran pentuja. 3 kk 
vanhoja. Rokotettu, sirutettu ja 
madotettu. Hp. 250 €. 
040-5604 532.

Annetaan purettavaksi keskus-
tassa vanha autotalli ja hirsi-
sauna. Puh. 040 577 5811.

Kangaspuut, p. 040 752 8567.

Myydään tarjousten perusteella 
2 kpl kirjoja Pudasjärven tais-
teluista nimeltä Jääkärit eteen 
ja Lapin sota 1944-1945, Puh. 
0400 255 425.

2 kpl hyväkuntoisia Rocky soh-
via (toisessa laatikko). Hp 50 € 
ja 30 € (ei laatikkoa).  Sohvat 
Kurenalla. P. 040 534 3827.

Käytetty, toimiva AEG jää-viileä-
kaappi. Koko 600x600x1850. 
Hinta 120 €. P. 040 549 1685.

Huom. joulukuusikauppiaat! 
myytävänä joulukuusia n. 1000 
kpl, puh. 041 433 8162.

Ok-talo 10 km keskustasta Kuu-
samoon päin. 5 h+keittiö+sauna 
+pesuhuone n.120 m2 , 300 m2 
hallirakennus + muita raken-
nuksia, tontti 4 ha. Puu/sähkö 
lämmitys. Tied. Rami 040 961 
8451, Mervi 040 961 7921.

Talvi tulee! myydään kuivaa 
koivuhalkoa 30cm 40cm 50cm.  
Kotiinkuljetus, p. 040 826 8825

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

Honda Civic vm -96, uudempi 
malli. Siisti, kats. Hp 560E tal-
ven alta pois. P. 044 914 8508.

Henkilöauton talvirenkaat hak-
kapeliitta 2, hyväkuntoiset. 
Koko 155x80x13. Hinta 150 €. 
P. 046 560 9416.

15” talvirenkaat hp. 80€. P. 
0440 923 946.

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

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

§ 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

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto

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 732avoinna  ma-pe  10-17
Puistotie 2, Pudasjärvi

040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KYNTTILÄTALO

pajamyymälä

VUOKRAKONEITA

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

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

TAKSEJA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

Torstaina 20.10. avattiin Hir-
vaskosken koululla Punai-
nen asetelma -taidenäyttely, 
jossa on esillä Karjalan ta-
savallan taidekoulujen op-
pilastöitä 11 – 17 -vuotiail-
ta nuorilta. Karjalan nuorten 
taiteilijoiden töitä on esillä 
useita kymmeniä, joten kyse 
on suuresta näyttelystä.

- Tämä on saanut hyvän 
vastaanoton ja lapset ovat 
tykänneet ihmetellä, että on 
taitavia töitä. Suureksi osak-
si työt ovat realistisia, mutta 
kyllä niistä näkyy välillä sitä 
lapsen tai nuoren ajatusmaa-
ilmaa ja mielikuvitusta, ker-

Punainen asetelma Hirvaskosken koululla

too Hirvaskosken koulun 
opettaja Jukka Lehto.

Näyttely on Oulun lää-
nin taidetoimikunnan, Pu-
dasjärven kaupungin sekä 
Karjalan tasavallan kulttuu-
riministeriön puuhaama. 
Yhdyshenkilönä ovat toimi-
neet taidetoimikunnan Reijo 
Kossi ja suunnittelija Kimmo 
Suortamo. Näyttelyn avasi 
taideteokset Suomeen tuo-
nut Hilkka Parkkisenniemi. 
Aiemmin Oulussa esillä ol-
leen näyttelyn seuraava si-
joituspaikka on Kainuussa.

- Onhan se erikoista, että 
taide tulee pienelle sivu-

koululle eikä tarvitse läh-
teä kaupunkiin katsomaan. 
Olemme kutsuneet muita-
kin kouluja käymään näyt-
telyssä ja lisäksi käytämme 
itse teoksia taidekasvatuk-
sessa, tutkimalla ja kirjoitta-
malla niistä pieniä tarinoita, 
kertoo Lehto.

Näyttely on avoinna Hir-
vaskosken koululla, Jussin-
tie 10:ssä maanantaista tors-
taihin klo 9-16 ja perjantaina 
9-15. Näyttelyä voi käydä 
katsomassa vielä perjantai-
hin 11.11. saakka. (jk)

Vuokrattavana 3h+k+vh. Heti 
vapaa. Puh. 0400 150 442, tai 
040 772 4999.

VUOKRATTAVANA
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

VARAA OMASI
P. 010 666 8420

Pikkujoulujen
aika lähestyy

Monipuolinen 
pikkujoulunvieton 
paikka. Hyvät ruuat, 
ystävällinen palvelu.

Tervetuloa!

Römppätanssit 
la 5.11. klo 21-01

Solistina 
Kauko Simonen
Lippu 10 € Järjestää: Ala-Siuruan MS ja Siuruan työväentalo

Siuruan Työväentalo

Pe 04.11.2011 
klo 16-02 (keittiö 16-22)

- illalla Karaoketanssiaiset

La 05.11.2011 
klo 11-02 (keittiö 11-22)

- Halloween naamiaiset ja 
karkkibingo klo 17 alkaen

- Iltapäivän after 
ulkoilu karaoket 

klo 15 Legendassa
- Halloween karaoke 

Legendassa klo 21 alkaen

Su 05.11.2011 
klo 11-16 (keittiö 11-16)

Tervetuloa nauttimaan 
Pärjän rennosta menosta 

ja hyvästä ruuasta.

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte 
0400 499216

Romekievarin 
SaunaBaari palvelee

Romekievarintie1, 93280 Syöte
SaunaBaari 

PÄRJÄNKIEVARI 
PALVELEE!

Pe 04.11.2011 klo 20 -

La 05.11.2011 
klo 17-

  - klo 17 URHOTV:stä 
Kärpät-HPK

Tervetuloa!!

Meiltä ruuat myös 
kotipakettiin!

Pudasjärven kaupungin kulttuuritoimi

Taidehuone Pudikki tiedottaa!
Sisko Ylimartimo

LUMIKUNINGATTAREN 
VALTAKUNTA

Kuvituksia H.C. Andersenin satuihin 
1.-27.11.2011

Taidehuone Pudikki , 
Lukiontie 4, Pudasjärvi, Puh. 040 8266586

Avoinna ma-ke  klo 15-20, 
la-su  klo 14-17, to-pe suljettu

Tule rohkeasti mukaan metsästämään parempaa ja kevyempää hy-
vinvointia itsellesi. Saat henkilökohtaisen ruoka- ja liikuntaohjelman. 
Lisäksi kokoonnumme joka viikko yhteiseen tapaamiseen ja liikunta-
tuokioon, joka pitää sisällään sauva- ja juoksulenkkejä, spinningiä, 
vesivoimistelua, vesijuoksua, kuntosaliharjoittelua, kahvakuulailua 
sekä bodypumpia. 

Minnan BodySportin ja Pudasjärvilehden 
Painonpudotus – ja kunnonkohotus-

ryhmä jatkaa kokoontumisia ja
MUKAAN OTETAAN UUSIA RYHMÄLÄISIÄ

BODYPUMP, tehokas kahvakuulalla, painotangoilla 
ja steplaudoilla tehtävä lihaskuntotunti

Torstaisin liikuntahallilla klo 17.30 – 18.00
JA NYT MYÖS tiistaisin alk. 8.11. klo 18.00- 19.00 uimahallilla

Ilmoittaudu mukaan puh. 050 372 4464

Hinta   85 euroa / 10 vkoa
Tied. ja ilmoittautumiset
Minna Anttila puh. 050 372 4464
Kysy myös vapaita paikkoja SPINNINGIIN
MAANANTAISIN KLO 16.50 – 18.00 1. RYHMÄ
KLO 18.10 – 19.10 2. RYHMÄ
KLO 19.15 – 20.00 3. RYHMÄ ALOITTELIJAT

MIEHET JA NAISET TERVETULOA KUNTOA KOHOTTAMAAN!

Kuluvan vuoden kana-
lintujen metsästys päättyi 
maanantaina lokakuun 31. 
päivänä ja yhteenvetona ku-
luneesta kaudesta jää mie-
leen hyvät lintukannat.

Kaikissa lajeissa kannat 
vahvistuivat selkeästi ja saa-
liiksikin tuntuu lintuja tul-
leen. Jahti sujui Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistyksen alu-
eella hienosti, vahinkoja ja 

metsästysrikkeitä tai rikko-
muksia ei ole tullut tietoon 
ainuttakaan. Jahtimiehiä pi-
tää kiireisenä vielä jatkuva 
hirvijahti, jossa lähestytään 
50 prosentin kaatomääriä.

Hyvää tahtoakin tuntuu 
erämiehissä riittävän. Täs-
tä on osoituksena Pudasjär-
ven yhteisluvan lahjoittama 
aikuinen hirvi, joka huuto-
kaupataan tulevana tors-

taina ja saatu tulo annetaan 
lyhentämättömänä Pudas-
järveläisten sotaveteraanien 
ja sotainvalidien käyttöön. 
Tämänvuotisen lahjoitushir-
ven kaadosta vastasivat Li-
von metsästysseuran hirvi-
miehet.

Hirvikauden edetessä on 
tullut yhteydenottoja, jos-
sa ollaan huolissaan pitäjän 
hirvikannasta ja lähinnä nii-

den loppumisesta. Ohjeeksi 
voikin sanoa ainoastaan sen, 
että jos kanta alueella tuntuu 
ajautuvan liian alas, on jah-
din keskeyttämistä harkitta-
va ja jätettävä loput luvista 
käyttämättä. Toivotaan hy-
viä ja turvallisia hetkiä har-
rastuksemme parissa.

Mikko Lehtola

Kanalintujahti päätökseen

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

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.
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.
Lumikuningattaren valtakunta, kuvituksia H.C. Andersenin satui-
hin Taidehuone Pudikissa Lukiontie 4, 1.-17.11.
Römppäkuhinat-rekrymarkkinat 4.11. klo 12-17 entisellä Vaatehuo-
neella Varsitie 6.
Römppätanssit Siuruan Työväentalolla 5.11. klo 21-01. Järj.  Ala-Siuruan 
MS ja Siuruan työväentalo.
eräkirjailija Jorma Koski vierailee Pudasjärven kirjastossa 7.11. 
klo 18.
MLLn kirppis 19.11. Nuorisotiloissa (kirjaston talo)
Kaamos kaatuu tapahtuma to 17.11. klo 18 Jyrkkäkosken hiekka-
montulla. Koko perheen tunnelmallinen illanvietto.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet: Tiistai 6.12. klo18-21.
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 9-14 Liikuntahallilla. Järj. Pudasjärven Urhei-
lijat ja kaupunki.

www.validia.fi

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

PAINOPALVELUSSA AVOIMET
 OVET RÖMPPÄPERJANTAINA

EDULLISESTI
ALAKERRASSA ALE

* paitoja
* tuulihousuja
* reppuja, laukkuja

* talvilippiksiä
* fleecehanskoja
* bandannahuiveja

Ps. liikkeessä näytillä
Juustolan huutokaupasta
ostettuja opetustauluja 
KEHYSTETTYINÄ

TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUSIIN
LIIKETILOHIN JUKOLANTIELLE

MEHUTARJOILU! TERVETULOA!

JUKOLANTIE 4
p. 0400-514 692

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa!

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

Kesän 2012 viljelyn suunnittelu huomioiden edellisen kesän koke-
mukset, Mitä uutta lannoituksessa ja viljelyn suunnittelussa ym-
päristötuen mukaisesti, Ennakkotietoja uudesta ympäristötukioh-
jelmasta yms.
Luennot: Risto Jokela ja Juha Sohlo/ ProAgria Oulu
Ilmoittaudu heti! Viim. ti 8.11.2011 ProAgria Oulu 08 316 8611 tai 
anne.kipina@proagria.fi (lounas omakustanteinen)

ProAgria Oulun hallinnoiman YmpäristöAgro II-hankkeen infotilaisuus:

ti 22.11.2011 klo 9.45-14.30
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18a, PUDASJÄRVI

Tarkemmat ohjelmat: www.proagriaoulu.fi -> Ajankohtaista –> 
koulutukset ja tapahtumat
KAHVITARJOILU. VAPAA PÄÄSY! TERVETULOA!

Hyviin ja laadukkaisiin satoihin ympäristöä kuunnellen

Hirviporukka

Alasiuruan Metsästysseura ry:n

Hirvenliha huutokauppa klo 12.30
Seuran jäsenet,  maanvuokraajat ja kyläläiset tervetuloa!

HIRVIPEIJAISET
Siuruan työväentalolla la 5.11.2011 klo 11–13

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, 
mm. valitaan yhdistyksen toimihenkilöt, 
hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
Vieraana aluepäällikkö Saila Pirnes Oulun aluetoimistosta.
Kaikki jäsenet, tervetuloa! 

Joulupöytämenu jäseniltä 5 euroa ja seuralaiselta 32 euroa, sis. ateri-
an ja ohjelmamaksun. Sitovat ilmoittautumiset ja maksu JHL:n tilille 
536004-5137586  18.11.2011 mennessä, puh. 040 545 9314/Tarja

tiistaina 15.11.2011 klo 17.00 Puikkarin kokoustilassa
Pudasjärven JHL ry os. 330 SYYSKOKOUS  

Jouluruokailu
 Hallitus

Ravintola Kurenkoskessa 
lauantaina 26.11.2011 klo 19.00.

Tuotto lahjoitetaan Pudasjärven 
Sotaveteraaneille ja Sotainvalideille. 

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys

Hirvenlihahuutokauppa

to 3.11 klo 17 Pudasjärven torilla
(aikuinen hirvi)

PUDASJÄRVI

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla valtuuston 
istuntosalissa (Otava) torstaina 10. päivänä marraskuuta 
2011 alkaen klo 13.45.  Luettelo kokouksessa käsiteltä-
vistä asioista  on nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla.  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa tiistaina 15.11.2011 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 31.10.2011

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Toimitsija Oulusta mukana.

Kahvi/tee + lämmin leipä tarjoilu.
Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan!

Johtokunta

PAM PUDASJÄRVEN OS. 208 SYYSKOKOUS
Puikkarissa su 20.11.11 klo 16.00

Mukana MTK Pohjois-Suomen uusi toiminnanjohtaja 
Matti Perälä sekä uusi Mhy Pudasjärven toiminnanjoh-
taja Tuomas Pihlaja. 

Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Johtokunta

MTK-Pudasjärven syyskokous
pe 11.11.2011 klo 10.00 

Liepeen pappilassa

Matti Perälä Tuomas Pihlaja

Vk Iikka Isoviita tulee kertomaan 
meille liikenne- ja turvallisuusasioista. 

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous
Palvelukeskuksessa tiistaina 
8.11.2011 kello 14.00 alkaen. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Johtokunta

oulunkaari.com

Pudasjärven työ- ja päivätoimintakeskus Osviitta 
viettää avajaisia avoimien ovien merkeissä ke 9.11. 
kello 12–15.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

Osviitan työ- ja päivätoiminnan väki 
Kauralantie 3

Osviitan avajaiset ja 
avoimet ovet ke 9.11.

Su.6.11. klo 11 Olemme seurakuntamme 
80v juhlassa Oulussa Uusikatu 78
Tiistaisin klo 19 Sana ja Rukous
Su.13.11. klo 11 Aila Pyörälä & tiimi

Tervetuloa!

Työpetari ry:n sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS

ma 21.11.2011 klo18.00
Suojalinnalla, Urheilutie 2 

Hallitus

VAPAA PÄÄSY TERVETULOA!

ERÄKIRJAILIJA

VIERAILEE
PUDASJÄRVEN 
KIRJASTOSSA

maanantaina
7.11.2011 
klo 18.00

JORMA KOSKI

OK-talo Varsitiellä
puh. 0400 727 395 / 040 509 3245

VUOKRATTAVANA
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IIK!!
 KAUHUELOKUVA-
FESTIVAALI IISSÄ 

MARRASKUUN
5.–6. JA 11.–12. 

2011
 

www.iikfestivaali.fi

Ykkösosoitteeton kaikkiin pudasjärveläisiin, iiläisiin sekä yli-iiläisiin talouksiin ja yrityksiin

IIK!! 10 VUOTTA 
PUDASJÄRVI-LEHDEN 

TEEMANUMERO 44/2011

Iiläisten oma juttu s. 10
Mykkäelokuvakonsertti Rausparanin tahtiin s. 10

Kauhun Livingstone saapuu Iihin s. 11
IIK!! Kymmenen kauhun vuotta s. 20



KAUHUELOKUVAFESTIVAALI IISSÄ MARRASKUU 2011
10

11.11.11 Iissä tapahtuu. Yhdennellätoista kellonlyö-
mällä Iin torilla kajahtaa, kun kansanjuhla alkaa. Ylei-
sötilaisuuden avaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Väinö Klasila.

Toritapahtuma on kaikkien iiläisten ja Iissä toi-
mivien yritysten oma juttu. Heti avauksen jälkeen 
KAUHU valtaa Iin torin. Kuivaniemen koulun nuoret 
esittävät kauhuääniteoksen, luvassa on ennenkuulu-
mattomia ääniä. Kauhutunnelmia kevennetään välillä 
ja kukapa sen paremmin taitaisi kuin Iin Pelimannit. 
Kauhun lisäksi torilla on siis myös ilottelua. Lopuksi 
kaikille tarjotaan hernekeittolounas.

Illalla kauhuteema jatkuu Iin Työväentalolla, missä 
vietetään 10-vuotisjuhlavuotta IIK!! -kauhuelokuva-
festivaalin teeman mukaisesti. Iltaohjelmaan kuuluu 
myös Liekkiryhmä Tulikukan esitys Iin Nätteporin 
rannassa.

Samana päivänä eli 11.11. Iin kunta viettää yhteis-
palvelupisteen -Ii-pisteen - virallisia avajaisia. 

Muuta ajankohtaista Iistä
Vuoropuhelu yritysten ja kunnan välillä jatkuu tii-
viisti. Jotta suotuisa kehitys Iin kunnan elinkeinopo-
litiikassa jatkuisi, aiomme järjestää laajapohjaisen se-
minaarin Iissä toimivien yritysten edustajien kanssa 
ensi vuoden alkupuolella.

Kehitämme kuntaa meille luontaisten vahvuuksi-
en varaan. Meneillään olevat tuulivoima- ja bioener-
giahankkeet ovat yksi tärkeä ja omaleimainen osa 
Iin kunnan elinkeinojen kehittämisessä. Uusiutuvan 
energian tuotanto on Iissä suurempaa kuin sen kulu-
tus. Järkevä energian käyttö, siinä meillä vielä on te-
kemistä. 

Lopuksi haluan nostaa esille Iissä toimivat per-
heyritykset kaikilla toimialoilla mukaan lukien maa-, 
metsä- sekä kalatalousalan ja kuljetusalojen yritykset. 
Perheyritykset, toimialasta riippumatta pystyvät aina 
mukautumaan markkinoiden vaatimuksiin. Toki myös 
isot kansainväliset yhtiöt ovat enemmän kuin lämpi-
mästi tervetulleita Iihin.

Markku Kehus
kunnanjohtaja

Iiläisten
oma juttu

Markku Kehus

IIK!!-festivaalin yhtenä ko-
hokohtana nähdään, ja kuul-
laan, kauhua 30-luvulta. Ky-
seessä on tanskalaisohjaaja 
Carl Theodor Dreyerin teos, 
Vampyr. Elokuva on varhai-
nen äänielokuva, joten siinä 
on hyvin minimalistinen al-
kuperäinen ääniraita. Lauan-
taina 5.11. elokuva esitetään 
mykkäelokuvakonserttina 
Rausparan-duon loihtiessa 
elokuvalle uuden elävän ää-
niraidan. 

Festivaalien johtaja Antti 
Näyhä kertoo mykkäeloku-
vakonsertin muodostuneen 
jo perinteeksi IIK!!-festivaa-
lin ohjelmistossa. Aloite The 
Vampyrin esittämiseen tuli 
duo-Rausparanilta. 

Näyhä kertoo halunneen-
sa jo pitkään esittää festi-
vaaleilla kyseisen elokuvan 
ja elokuvasta on tilattu res-

Mykkäelokuvakonsertti 
duo Rausparanin tahtiin

tauroitu kopio Italiasta fes-
tivaalia varten. Antti Näyhä 
kuvailee Vampyrin olevan 
surrealistinen ja kokeellinen, 
sekä yksi oudoimpia kauhu-
elokuvia. Kyseessä on ohjaa-
ja Carl Theodor Dreyerin ai-
nut kauhuelokuva. Yleensä 
hänet tunnetaan klassisista 
taide-elokuvista.

Rausparan-duon jäsenet 
kertovat Rausparanin ole-
van henkilöitymätön juttu 
ja he käyttävät bändin puit-
teissa taiteilijanimiä h ja o. 
”Koko konsepti on sellai-
nen ettei oo väliä keitä ol-
laan”, kertoo h. Yhdessä he 
ovat tehneet performanssi-
luonteista musiikkia yhdek-
sänkymmentäluvun puolen-
välin tienoilta lähtien. Viime 
vuodet he ovat tehneet eri 
tyyppisiä juttuja. O on vai-
kuttanut Helsingin teatteri-

piireissä ja Oulun musiikki- 
ja esitystaiteen parissa. 

Omaa musiikkiaan Ra-
usparan-duo kuvailee hy-
vin kokeelliseksi yhdistelyk-
si. ”Me käytetään meidän 
musiikissa ihan mitä tahan-
sa, mistä lähtee mielenkiin-
tosta ääntä, vesikannusta 
lampaanluihin. Performans-
seissa meillä on ollut samaa-
nityylistä laulua ja perkus-
sointia eri äänenlähteillä, 
muunmuassa romuinstalla-
tioilla ja luonnonmateriaa-
leilla.  Sellaseen orgaaniseen 
samaanimeininkiin me ol-
laan sitten yhdistetty kone-
musaa, esim. noisea ja erilai-
sia biittejä.” 

Duo ei esiinny kovin-
kaan säännöllisesti, koska 
he asuvat eri kaupungeis-
sa ja molemmilla on omat 
hommansa. Duo on heidän 

spesiaalijuttunsa, jota aina 
silloin tällöin jatketaan.

Vampyr -elokuva on Ra-
usparanin o:n vanha suosik-
ki ja hän oli miettinyt siihen 
jo aiemmin mahdollista säes-
tystä. Tilaisuus mykkäeloku-
vakonsertin ensiesitykselle 
tarjoutui vuosi sitten Uuden-
kaupungin saaristossa, Luo-
to-festivaaleilla. Vastaanot-
to Uudessakaupungissa oli 
positiivinen ja siitä jäi myös 
duolle hyvä olo. Duo ei ole 
aiemmin vieraillut IIK!!-fes-
tarilla, mutta ovat kuulleet 
tapahtumasta pelkkää hy-
vää ja odottavat sitä innolla. 
Heillä on tarkoituksena käy-
dä katsomassa myös muita 
esiintyjiä ja elokuvia. 

Henna Hay

Kuva VAMPYR -elokuvasta

12.11. Herra Huu – Jestapa jepulis, 
penikat sipuliks

5.11. Lepakkolinna
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Aikataulu:

LAUANTAI 5.11.
16.30 Lyhytelokuvakilpailu, näytös 1
 vapaa pääsy, K15 
	 •Saattue
	 •Metsästysmaa
	 •Darling	Mooney
	 •Karhunpoika	sairastaa	

17.30 Kuutamosonaatti 7€
19.15 Lepakkolinna 5 €
20.30 Vampyr 10 €
22.15 Let Me In 7 €

00.15  (SU) Festivaalibussi Ouluun, 5 €
00.30  (SU) Kauhujen yö 25 €
	 -Deep	Red
	 -Evil	Dead	2:	Dead	by	Dawn
	 -The	Texas	Chainsaw	massacre	2
	 -Hobo	with	a	Shotgun
07.45  (SU) Festivaalibussi Ouluun 
 (sis. Kauhujen yön lipun hintaan)

PERJANTAI	11.11.
18.00 Liekkiryhmä Tulikukan esitys
 Iin kunnantalon pihalla, Jokisuuntie 2
 vapaa pääsy
18.45 The Thing from Another World 7 €
20.20	 The	Wicker	Man	7	€
22.00	 Yöjuttu:	Merkitty	5	€
23.11 ”11.11.-11 klo 11.11” -juhlallisuudet
23.30 Amontilladotynnyri 5 €
00.15 The Thing (1982) 7 €
02.15 Festivaalibussi Ouluun, 5 €

LAUANTAI 12.11.
11.15 Herra Huu – Jestapa jepulis, penikat sipuliks 5 €

12.20  Lyhytelokuvakilpailu, näytös 2
 vapaa pääsy, K-15
	 •Hole
	 •Kädessäni
	 •Matka	paratiisiin	
	 •Shell	Shock	
	 •Bunny	the	Killer	Thing	

13.15	 City	of	the	Living	Dead	7	€
15.15 Painajainen 7 €
18.45 The Thing (2011) 7 €
20.45	 Trick	or	Treat	7	€
22.45 Festivaalibussi Ouluun 5 €
23.15 Päätösklubi  
	 Nuclear	Nightclub,	Oulu.	7	€

IIK!! Kauhuelokuvafestivaali Iissä 
5.-6. ja 11.-12. marraskuuta 2011
yöväentalolla, Pappilantie 1, Ii 
(ellei aikataulussa toisin mainita)

Tarkemmat tiedot osoitteesta www.iikfestivaali.fi

Viihteen monitaituri ja koti-
maisen kauhun unohdettu 
nero Ismo Sajakorpi saapuu 
Iin kauhuelokuvafestivaa-
leille kunniavieraaksi. Saja-
korven kauhu- ja jännärituo-
tantoa näytetään festivaalilla 
yhteensä seitsemän tunnin 
edestä ja yksi retrospektiivin 
erikoisimmista teoksista lie-
nee Kivikasvot-ryhmän ko-
mediallinen kauhuoperetti 
Lepakkolinna.

- IIK!! on ollut kotimaa-
ni kultturikartassa valkoi-
nen alue. Tunnen olevani 
nyt kuin Livingstone Afri-

Kauhun Livingstone saapuu IIK!!:iin

kan ensimmäisellä matkal-
laan. Saamani informaati-
on mukaan IIK!!-festivaali 
on merkittävä kauhufestari. 
Odotan sinne tuloa innolla. 
Olen myös otettu, että koko 
jännityselokuvatuotantoni 
MTV:stä on siellä mukana, 
Sajakorpi kertoo.

Sajakorpi valmistui Ate-
neumin elokuvalinjalta 1969 
ja samana vuonna hän aloit-
ti MTV3:ssa Kivikasvot TV-
sarjan teon. Elokuva oli 
kuitenkin hänen suuri into-
himonsa ja hän hoiti sielu-
aan katselemalla 70-luvun 

alun kesinä elokuvia Suo-
men Elokuva-arkiston 35 
mm leikkauspöydässä, Hel-
singin Katajanokalla.

- Näin tuolloin melkoisen 
määrän klassikoita – kome-
dioita, trillereitä sekä kau-
huelokuvia. Arkistonhoitaja 
Pentti Pajukallio toi leikkaa-
mooni jatkuvana virtana alan 
parhaita teoksia. Kaipa tuo 
kauhun genre jäi tuolloin 
mieleeni muhimaan, kuvai-
lee Sajakorpi kauhukiinnos-
tuksen alkua.

Ensimmäisen kauhuelo-
kuvakokemuksen hän sai 

60-luvulla. Polanskin Vam-
pyyrintapajat ihastutti, kos-
ka siinä onnistuttiin hienosti 
yhdistämään jännitys ja huu-
mori, mikä on vaikea kombi-
naatio. 

Sajakorpi päätyi tekijäksi 
kauhun pariin kun Kivikas-
vot 80-luvun taitteessa pala-
sivat muutaman sapattivuo-
den jälkeen TV-ruutuun, ja 
hän päätti kirjoittaa jotakin 
aivan erilaista, kuin mitä ai-
emmat laulu-sketsi-laulu 
-ohjelmat olivat olleet.

- Päätimme Kivikasvojen 
kanssa tehdä tunnin musiik-
kielokuvaparodioita. Yksi 
niistä oli Lepakkolinna. Kir-
joitin Polanskin innoittama-
na vampyyritarinan, missä 
halusin yhdistää kauhun ja 
huumorin – ja kun musikaa-
lia teimme – operettimusiik-
kiin. Saatu palaute teoksesta 
oli hieno, Sajakorpi muiste-
lee ja jatkaa:

- Siirryin samaan aikaan 
tuon Kivikasvot -sarjamme 
kanssa MTV3:n vakituiseksi 
ohjaajaksi.

Huomasin, että ohjelmis-
tosta puuttui kokonaan kau-
hu. Ehdotin viihdepäälliköl-
le 1982 kauhunäytelmäsarjaa 
ja minulta pyydettiin pilotti. 
Siitä syntyi kauhuelokuvani 
Merkitty.

Vastaanotto oli hieno, 
mutta elokuvan tapaan tehty 
tuotanto oli viihdetoimituk-
sellemme liian kallista eikä 
sarjaa koskaan tullut.

Kysyttäessä Sajakorvelta, 
mikä on pelottavin kauhu-
elokuva ikinä, hän vastaa:

- Pelkään niitä kaikkia.

Jenny Kärki

IIK!!-festivaalin kunniavieras: ohjaaja/käsikirjoittaja Ismo Sajakorpi. (kuva: Vesa Moilanen)

5.11. Evil Dead 2

11.11.  The Wicker Man

12.11. Painajainen
12.11. The Thing
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Tänä vuonna IIK!! järjeste-
tään kymmenennen kerran! 
Juhlavuoden ohjelmisto on 
ennennäkemättömän laaja ja 
täynnä harvinaista herkkua: 
Ismo Sajakorpi -retrospektii-
vi, kaikki kolme The Thing 
-elokuvaa, Vampyr upealla 
säestyksellä, valvojaismara-
toni Kauhujen yö, kolme hie-
noa toiveuusintaa menneiltä 
IIK!!-festivaaleilta...

Kajahtanut sanaleikki
IIK!! sai alkunsa sanaleikistä. 
Iiläisen media-ammattilai-
sen Heikki Timosen mieleen 

IIK!! Kymmenen kauhun vuotta

juolahti, että kotikunnan ni-
mestä saa oivan nimen kau-
huelokuvafestivaalille, kun 
perään lisää K-kirjaimen 
(niin kuin kauhu) ja pari 
huutomerkkiä.

- Ensimmäisen kerran 
”iik” oli mielessä kun 80-lu-
vulla Iihin tuli K-kauppa, 
jonka nimikilpailuun lähe-
tin ehdotuksen. Ajattelin 
että olisi kätevää kun kaup-
pias kotiin lähtiessään kään-
tää kyltin ja siinä lukee ”kii”. 
Nimi tuli mieleen toisen ker-
ran kun kävelin Kauppilan-
tietä ja pelästyin metsästä 

kuuluvaa ratinaa, jolloin lii-
tin nimen kauhuun ja idea 
lähti muhimaan, Timonen 
muistelee, ja jatkaa:

- 2000-luvun alussa tuli 
olut-mainos, jossa sanottiin 
”älä ota sitä niin vakavas-
ti”. Tuolloin päätin, ettei mi-
nun pitäisi ottaa ideaa kau-
huelokuvafestareista niin 
vakavasti ja aloin kysellä 
kavereilta kiinnostuksesta. 
Tyyppejä löytyi ja varsinkin 
Antti Näyhä oli avainase-
massa, sillä hän tiesi kauhu-
elokuvista paljon, toisin kuin 
minä itse, Timonen myön-
tää.

Nopeasti alkuun
Toiminnan miehenä Timo-
nen julkaisi mainoksen Ou-
lun musiikkivideofestivaali 
2001 -käsiohjelmassa seuraa-
vana vuonna Iissä järjestet-
tävästä festivaalista. Lupa-
uksen vuoksi festivaali oli 
pakko järjestää ja lopulta se 

löysi paikkansa Iin Työväen-
talolta, jota festivaalin puit-
teissa kutsutaan Yöväenta-
loksi.

Festivaali polkaistiin 
käyntiin varsin suureellises-
ti marraskuussa 2002: kolme 
festivaalipäivää, kaksitois-
ta pitkää 35 mm:n elokuvaa 
ja merkittävä ohjaajavieras: 
Olli Soinio.

Yleisö ei kuitenkaan löy-
tänyt tapahtumaa ihan heti. 
Kahtena ensimmäisenä 
vuonna monessa näytökses-
sä oli enemmän talkooväkeä 
kuin maksavia asiakkaita. 
Jostain kansallisgeneettises-
tä syystä periksi ei kuiten-
kaan annettu, ja sitkeys kan-
natti. Kolmas festivaali oli jo 
yleisömenestys!

Heikki Timonen palkittiin 
vuonna 2007 ensimmäisel-
lä Iikka-patsaalla kiitokseksi 
kahjosta alkuperäisideasta. 
Tuolloin hän oli jäänyt pois 
festivaalijohtajan paikalta ja 

Vuoden 2007 IIK!! festivaaliklubilla toiminnanjohtaja Jyr-
ki Mäki (vas.), mikrofonin varressa festivaalijohtaja Antti 
Näyhä ja oikealla puolella festivaalin isä Heikki Timonen, 
joka palkittiin IIKKA-patsaalla.

IIK!! rekvisiittaa

nykyään hän työskentelee 
Oulun Ammattikorkeakou-
lussa lehtorina.

- IIK!!-festivaalin Iik-
ka-palkinto on nyttemmin 
myönnetty vuosittain hen-
kilölle, joka on merkittäväl-
lä tavalla edistänyt kauhu-
kulttuuria Suomessa – tai on 
muuten vaan mielestämme 
hyvä tyyppi, kertoo tuolloin 
festivaalijohtajan saappaisiin 
astunut Antti Näyhä.

Kurja keli ja syrjäi-
syys eduksi tapahtu-
malle
Jo ihan tapahtuman alku-
taipaleilla ja vielä toisinaan 
tänäkin päivänä jotkut ky-
seenalaistavat kauhufestarin 
tapahtumapaikan. Eikö täl-
lainen tapahtuma kannattai-
si ainakin järjestää kaupun-
gissa, jolloin kävijöitä olisi 

automaattisesti enemmän?
Näyhä keksii useita syi-

tä säilyttää tapahtuma Iissä. 
Vetävä nimi menettäisi ide-
ansa ja paisuvien puitteiden 
myötä menetettäisiin myös 
olennainen osa festivaalin 
tunnelmasta. Samanlaisen 
kulttiaseman muodostumi-
nen kärsisi myös.

- Jos Ouluun lähdettäisiin 
nykyaikaiseen elokuvateat-
teriin, niin ei siinä ole sitä sa-
maa kauhuelokuvalle sopi-
van ankeaa tunnelmaa kuin 
syksyisessä Iissä. Saadaan 
astella vanhaan, pimeään, 
narisevaan taloon, jossa on 
kunnolla syrjäisyyden tun-
tua. Täydellistä! Jospa vie-
lä sataisi vettä, tai räntä olisi 
parempi, Näyhä tunnelmoi.

Jenny Kärki, 
Antti Näyhä

Yöväentalo festivaalivalaistuksessa vuonna 2009.Jo vuoden 2004 IIK!! oli yleisömenestys.

Iin kunnassa valmistellaan turvallisuussuunnitelmaa, jonka tueksi suorite-
taan kansalaiskysely. Turvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Erkki Taskila 
kertoo, että neljän vuoden välein tehtävässä suunnitelmassa on erittäin tär-
keä ottaa esille myös kuntalaisten toiveet.

Turvallisuussunnitelmaa on tehty keväästä asti, ja mukana prosessis-
sa on kunnan viranhaltijoiden lisäksi seurakunnan, palo- ja pelastustoimen 
henkilöitä sekä asiantuntija Oulun poliisista. Aikaisemmin rikostentorjun-
taan keskittyneessä suunnitelmassa halutaan ottaa huomioon kaikki taval-
lisen kansalaisen turvallisuuteen liittyvät seikat. 

Turvallisuuskysely Iiläisille
- Kysely on osa prosessia, jotta saadaan tietää myös kuntalaisten mie-

lipide ja tärkeää olisi, että mahdollisimman moni vastaisi. Kooste eniten 
huolta aiheuttavista asioista tullaan esittelemään valtuustolle, kertoo Tas-
kila. 

Kyselyyn pääsee Iin kunnan nettisivujen etusivulta, tai osallistua voi 
myös Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa yleisöpäätteiltä. Kirjastoissa kyselyyn 
voi vastata myös perinteisesti kynällä. Vastausaikaa on 15.11.2011 saak-
ka. (jk)

??? Kunnassa valmistellaan turvallisuussuunnitelmaa, jonka tueksi suori-
tetaan kansalaiskysely. Kyselyyn pääset Iin kunnan nettisivujen etusi-
vulta, voit myös osallistua Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa yleisöpäät-
teiltä. Kirjastoissa voi kyselyyn vastata myös perinteisesti kynällä. 
Vastausaikaa on 15.11.2011 saakka.
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