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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 9.11.2011

6-24
Koillisportti
Ouluntie 74 
puh. 044 788 4812

• Salaattipöytä
• Vuohenjuustokeittoa
• Savustettua porsaan 

kassleria pippurikastikkeella
• Broileria ja feta-kasviskastiketta

• Kahvi ja kakkupala

Isänpäivän
Noutopöytä

sunnuntaina 13.11. 

12,95
Lapset 3-7 v 4,50, 8-12 v 6,30

www.taitopohjoispohjanmaa.fi

Taitokeskus Pudasjärvi
Kauppat ie 3,  93100 Pudasjärvi
P. 044 545 7064 Tar ja Parkkisenniemi
P. 044 010 0901 Oi l i  Puurunen
ma-ke 10-17 tai totorstai  k lo 12-20 pe 10-17

AVAJAISET
PE 11.11. klo 11
 
Avajaispäivän kävijöiden kesken 
arvotaan 5 kurssipakett ia.  
Tutustu uusiin kursseihin. 

Myymälässä laadukkaita alueellisia käsityötuotteita.
Runsas valikoima villalankoja ja matonkuteita. 
Näyttelyt:  Bothnia Design ja  
                Marja Niirasen huopatuotteitta.

Tervetuloa avajaiskahville! 

TAITOKESKUS

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

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

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

www.rautioky.fi

Perjantai 11.11.

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

Ravintolassa palvelemme:

VARAA 
PIKKU-

JOULUSI

TERVETULOA!

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

KARAOKE Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04

Arja Sipola
Lippu 12€ 
sis. ep.

Ensimmäinen 
tangokuningatar

Lauantai 12.11.
Wintti
24-04
Lippu 4€ sis. ep.

Wintissä uudet 
tuulet puhaltaa
MUSIIKKI 
UUDISTUU!
DJ VAIHTUU!

DJ Jari

18.11.  Anne Simonen                     
26.11.  Pentti Rainer                         
3.12.   Nelituuli KvartettiTULOSSA

Sunrise Catering palvelee Pudasjärvellä

Avattu lounaskahvila (Sun Cafe) 
Jukolantie 4, Pudasjärvi 

Sun Cafe sijaitsee apteekin takana

TERVETULOA

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.

PITOPALVELU
www.suncate.fi

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

PINOX SÄILYTYS-
KORIT

PUUHENGARIT
2 kpl/pkt
ruskea

195

To alkaen

DELICES DES 
FLANDRES
Suklaa- ja 
marmeladi-
konvehdit

150

SÄILYTYS-
RASIAT

185

5,-129 pkt 2 pkt

KARPPINEN TÄYTEKAKKU
ISÄLLE 10 heng.

195 pss 1450 kpl

SUOMALAINEN
PEKONI 140g

OHUT
PAAHDETTU
KINKKU 200g

LA TORRE
JUMBO
TÄYTEKEKSIT 500g

BERGMANS
OHUET
SYDÄNPIPARIT
350g

MARMELADI-
MAKEISET
400g

595

PAAHDETTU MUREA
PORSAANPAISTI
200g

pkt

195

Tumma- ja 
vaaleapala 260g

5,-2 pkt

Vanilja ja suklaa

5,-3 rs 299 rs

rs alk.

Lime, harmaa ja
vaaleanpunainen

kpl

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!

Jäähallihanke 
kiinnostaa s. 4

Römppäkuhinoilla 
kuhisi väkeä  s. 7

Julia Pätsille 
EM-hopeaa s. 10

Pudasjärvi-lehti nro 46,
 joka ilmestyy ke 16.11. jaetaan myös 

Kiimingissä kaikkiin talouksiin.
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Reippaasti yli sata henkilöä 
oli kuuntelemassa ja naut-
timassa kansalaisopiston 
musiikin opiskelijoiden ja 
opettajien harjoittelun ja mu-
siikin oppimisen tuloksis-
ta Reijo Kossin juontamas-
sa Kirkkomusiikkiviikkoon 
kuuluvassa soitto- ja lauluta-
pahtumassa seurakuntako-
dilla maanantai-iltana 7.11. 
Tuomo Honkasen johtama 

Yhdeksännen kerran 
Kirkkomusiikkiviikon säveliä

puhallinorkesteri viritti ylei-
sön tunnelmaan mukaansa-
tempaavalla Fetetriumpalil-
la ja nuorten pianonsoittajien 
näppärien sävelten sointien 
jälkeen saatiin kuunnella 
viulunsoiton taidonnäyttei-
tä. 

Harmonikkataituri Timo 
Pesiön sormien vihlak-
kuus näppäimistöllä sävel-
ten tuottamisessa, on silmiä 

ja korvia upeasti hivelevää. 
Vuoden hyvä opettaja-titte-
lin saanut Elina Jylhänlehto 
edusti aikui-sempaa pianon-
soittoa ja Aira Siuruainen-
Kalliolan oppilas Hilkka 
Liikanen hurmasi kauniilla 
yksin-laulullaan, kuten aina 
esiintyessään. Jukka Jaakko-
la puolestaan on ohjannut 
Heikki Juusolan urku-mu-
sisoinnin upeaan ja jylhään 
maailmaan. Markku Kemp-
painen ja Raimo Hirvasnie-
mi olivat elävä todistus siitä, 
että Pudasjärvellä on miehiä, 
jotka osaavat laulaa komeas-
ti yleisöllekin.

Mallikkaista säestyksis-
tä vastasivat Keijo Piirainen, 
Jukka Jaakkola ja Harri Ös-
terman.

Kymmenet soittajat ja 
laulajat opettajineen antoi-
vat taas riemastuttavan osoi-
tuksen siitä, että pitäjässäm-
me on runsaat, arvokkaat ja 
moninaiset musiikin alueen 
voimavarat ja aarteet.

Sointu Veivo

Sunnuntaina 6.11 alkaneen 
Kirkkomusiikkiviikon Kan-
sanlaulukirkko keskiviik-
kona 9.11 ja torstain 10.11 
kirkkokonsertti esittelevät 
jumalanpalvelusmusiikin 
erilaisia toteutusmuotoja. 

Nimensä mukaisesti kan-
sanlaulukirkko ammentaa 
musiikkinsa monille tutusta 
ja rakkaasta kansanlaulupe-
rinteestä. Kansanlaulut kuu-
luvat yhä koulujen musiikin-
opetukseen ja ovat siten eri 
sukupolvia yhdistäviä. Kan-
sanlaulukirkossa tutut sävel-
mät ovat saaneet Anna-Mari 
Kaskisen uudet, hengelliset 
sanat.

Myös toteuttajajoukko 
edustaa eri ikäpolvia. Lap-
sikuoro, Sarakylän kappeli-
kuoro, Eläkeläisten musiik-
kipiiri ja Kansalaisopiston 
mieslaulajat ovat kirkossa 

esilaulajina, mutta tuttuihin 
sävelmiin on lauluihin ensi-
kertaa tutustuvankin help-
po yhtyä.

Torstain konsertissa kuul-
laan perinteisen messun ra-
kenteen mukaan sävellet-
tyjä teoksia, kirkkokuoro 
esittää Lajos Bardosin Mis-
sa Tertian ja Vox Margarita 
Max Filken Missan.  Näi-
den kahden latinankielisen 
teoskokonaisuuden rinnal-
la kuullaan suomeksi laulet-
tuja kuorolauluja. Konsertin 
ur-kusäestyksistä vastaavat 
Anna-Elina Jaakkola ja Juk-
ka Jaakkola.

Barokkikonsertti päät-
tää kirkkomusiikkiviikon. 
Kirkkomusiikkiviikon  pää-
töskonsertissa sunnuntai-
na  soittavat kuusamolaiset  
Teemu Huunonen ja Katri 
Holma. 

Huunonen on monipuoli-
nen muusikko, joka on ope-
tustyön lisäksi esiintynyt 
huomattavan paljon soitta-
en useaan otteeseen kama-
rimusiikkia erityisesti hui-
lu-kitara-duona, esiintynyt 
sekä Pori Sinfoniettan solis-
tina että saman orkesterin 
äänenjohtajana. Holma soit-
taa säännöllisesti erilaisissa 
kamarimusiikkikokoonpa-
noissa.

Hän on opiskellut Ou-
lussa ja lukuvuoden 1997-
98 hän opiskeli kamarimu-
siikkia Saksassa Staatliche 
Hochschule für Musik Tros-
singen –musiikkikorkeakou-
lussa. Molemmat opettavat 
nykyisin Kuusamon mu-
siikkiopistossa. Konsertissa 
kuullaan Bachin, Händelin 
ja Gluckin musiikkia.

Kirkkomusiikkiviikko jatkuu jumalanpalvelusmusiikilla

Johanna Luokkanen soitti viululla Os-
kar Riedingin Andanten Jukka Jaakkolan 
säestyksellä. (Kuva Heimo Turunen)

Ihmisellä on luonnostaan pyhyyden ja kauneuden kaipaus. Pyhyys ja 
kauneus antavat elämälle vankan perustan ja rikkaan sisällön. Elämä, 
johon sisältyy pyhyyden ja kauneuden kokemuksia, on merkityksel-
listä elämää. Elämä tuntuu hienolta, kun oivaltaa tämän. 

Kauneuden kokemus, olipa se lähtöisin rukouksesta, taiteesta, 
luonnosta, ihmissuhteista tai muista ihmiselämää voimaannuttavista 
kokemuksista, on lahjaksi annettua. Kauneus on Jumalan lahja ja näin 
ollen itsessään jumalallinen ominaisuus. Jumalan kauneutta emme voi 
aistein havaita, koska Jumala on henki. Jumalan todellinen kauneus ei 
ole aistihavaintojen ulottuvilla. Silti voimme nähdä välähdyksiä Juma-
lan kauneudesta ympärillämme aina silloin tällöin. Kaikki silmin näh-
tävä kauneus on lähtöisin Jumalasta. 

Kauneuden merkitys korostuu erityisesti silloin, kun joudumme 
kohtamaan elämän ruman puolen: kariutuneita ihmissuhteita, yksi-
näisyyttä, köyhyyttä, työttömyyttä, sairautta ja monenmoista epä-
oikeudenmukaisuutta. Ikävyydet ovat kuin peili, jota vasten elämän 
kauneus näyttäytyy meille entistä kirkkaampana. Usein juuri vastoin-
käymiset opettavat meitä arvostamaan kaikkea sitä, mikä on kaunis-
ta ja hyvää. Jos näin koemme, on se merkki ihmisenä kasvamisesta. 
Mutta kasvua ei tapahdu, jos annamme elämän vastoinkäymisten kat-
keroittaa meidät.         

Pyhyyden kokemus 
Yksi kristittynä elämisen hienoimmista asioista on pyhyyden läsnä-
olon kokeminen. Minulla on pappina ilo olla välittämässä – vaikka 
olen ihmisenä monin tavoin epätäydellinen – tuota kokemusta har-
va se päivä. Mikäli sinulla on joskus ollut mahdollisuus olla mukana 
ortodoksisessa jumalanpalveluksessa tai olet voinut seurata sitä te-
levisiossa, tahi olet ihmetellyt ikonin ylimaallista kauneutta, olet var-
masti huomannut, miten ortodoksiseen kulttuuriin kuuluu runsaasti 
ei-sanallisia elementtejä. Ortodoksinen jumalanpalvelus sisältää pal-
jon asioita, jotka ovat sanallisen ilmaisun ulottumattomissa. Pyhän 
kokemusta ei voi sanoin selittää. 

Tällainen Jumalan pyhyyden kokemus on ortodoksisuudessa ai-
van keskeistä Jumalan sanan selittämisen ja eettisen opetuksen rin-
nalla. Mikäli ortodoksinen jumalanpalvelus ei ole ihmiselle millään 
muotoa tuttua, voi se tuntua merkityksettömältä rituaalilta. Jos näin 
olisi asianlaita, jättäisi ortodoksinen liturgia onton vaikutelman. Län-
simainen elämäntyylimme tarjoaa yllin kyllin onttoja ja pinnallisia elä-
myksiä. Jos ortodoksinen liturgia olisi tyhjää rituaalia, ei se pitemmän 
päälle kiinnostaisi juuri ketään. Sen sijaan jumalanpalveluksemme ja 
hengen elämämme puhuttelevat monia nykyajan ihmisiä.  Ortodok-
sinen hengellisyys on tervehenkistä. Siihen ei kuulu ylitsepursuavia 
tunne-elämyksiä eikä epätervettä hurmoksellisuutta. Jumalanpalvelus 
ei ole todellisuuspakoa, vaan elämän todellisuuden avaamista eteem-
me sellaisena, miksi Jumala on sen tarkoittanut. Elämän tarkoitus on 
kasvaa kohti täydempää yhteyttä ja rakkautta Jumalan ja lähimmäis-
temme kanssa. Usein tuo kasvu tapahtuu elämän myötä- ja vastamä-
kien kautta. 

Sekä monet ortodoksit että luterilaiset kirkkomme ystävät koke-
vat jumalanpalveluksemme harmonisena ja ihmistä eheyttävänä ko-
kemuksena. Tällainen kokemus antaa kelpo perustan kaikelle muulle 
elämälle niin perheen parissa, kouluissa, työpaikoilla ja harrastuksis-
sa. Tällaisen kokemuksen avulla on helppo tulla toimeen myös itsen-
sä kanssa.

Samalla kun ylistän ortodoksisen jumalanpalveluksen ja hengelli-
syyden kauneutta ja pyhyyttä, korostan, että ilman rakastavaa lähim-
mäisen kohtaamista jumalanpalvelus jää hieman ilmaan. Kristityn täy-
tyy pystyä kohtaamaan rakkauden hengessä yhtä hyvin ystävä kuin 
vihamies. Tällä tavoin voi mitata, miten liturgiassa koettu toteutuu 
elämässä. Jumalanpalvelus ja lähimmäisen palveleminen kulkevat käsi 
kädessä. Pyhyyden kokemus, joka myönteisellä tavalla heijastuu kaut-
tamme toisiin ihmisiin, on kaunista.        

  
  isä Marko Patronen
  Oulun ortodoksisen 
  seurakunnan kirkkoherra 
  Kuva: Oulun ortodoksinen seurakunta

Pyhyyden kauneus

Messu seurakuntakodissa 
su 13.11. klo 10,  Kimmo He-
lomaa, Jaakko Sääskilahti, 
Keijo Piirainen, Vox Marga-
rita. Kirkkokahvit. 
Kansanlaulukirkko seu-
rakuntakodissa ke 9.11.klo 
18,  Kimmo Helomaa, Keijo 

Piirainen, lapsikuoro, Sara-
kylän kappelikuoro, eläke-
läisten musiikkipiiri, kansa-
laisopiston mieslaulajat. 
Konsertti kirkossa to 10.11. 
klo 19.  Kirkkokuoro, Vox 
Margarita, Anna-Elina Jaak-
kola, urut. 
Urkumusiikkia illan hä-
myssä  kirkossa pe 11.11. 
klo 20, Jukka Jaakkola, An-
na-Elina Jaakkola, Keijo Pii-
rainen. 
Konsertti seurakuntakodissa 
su 13.11. klo 15 Teemu Huu-
nonen, huilu, Katri Holma, 
piano ja urut, ohjelma 5 €. 
Miesten piiri Hilturannassa 

ma 14.11. klo 19, saunomista, 
jutustelua, iltapala,  Kimmo 
Helomaa ja Keijo Piirainen. 
Lähetyksen kirpputori  ke  
9.11. klo 10-13. 
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 14.11. klo 18. 
Ystävän kammari ti 15.11. 
klo 12-13.30. 
Sauvakävelyilta ti 15.11. klo 
18 Liepeessä. 

YHTEISVASTUUKERÄ-
YKSEN STARTTIPÄIVÄ 
Pudasjärven srk-talolla ke 
30.11. Päivä alkaa lounaal-
la klo 11 ja päättyy kahviin 

klo 15. Vuoden 2012 Yhteis-
vastuukeräyksen kohteiden 
esittely ja työkalupakkiin tu-
tustuminen. Aikaisempina 
vuosina kerääjinä toimineet 
ja yhteisvastuu-keräyksestä 
kiinnostuneet – nyt on aika 
tulla jo valmistautumaan 
tulevan kevään keräyksen 
toteuttamiseen! Mukana 
myös kerääjiä rovastikun-
nan muista seurakunnista. 
Ilmoittaudu kirkkoherranvi-
rastoon (08-8823100) 24.11. 
mennessä.
 
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 9.11. ja to 10.11. klo 

10-13 ja Livon koululla ma 
14.11. klo 10-13. 
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ma 14.11. klo 10-13. 
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat Pärjänsuolla Riitta ja 
Pekka Roinisella pe 11.11. 
klo 18 (Urpo Illikainen). Raa-
mattuluokka Sarakylässä Ii-
vari Jurmulla pe 11.11. klo 
19. Seurat Kurenalan ry:llä 
su 13.11. klo 17 (Mikko Tuo-
himaa, Jaakko Sääskilahti). 
Kastettu: Emma Ilona Hiltu-
la, Aatu Benjami Hiltula 
Haudattu:  Elma Margare-
ta Turpeinen  89 v, Hannes 
Aleksanteri Alatalo 77 v



3nro 45 PUDASJÄRVI lehti

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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! 

Intialainen 
päähieronta (30min)

Satu Hinkula
Postimiehentie 7, p. 045 208 5655

25,-

Ihonpuhdistus  TAI  
Luxus-jalkahoito

Muista Isää!

Marraskuun ajan 100€:n lahjakortti  85€

HANKI JOULUN LAHJAKORTIT AJOISSA!!!

45,-

Tervetuloa viihtymään 
Pärjänkievarille!!

Palvelemme

Pärjänkievari 
Pärjänjoentie 626 

93280 SYÖTE 
puh. 0400 499 216

Äiti, anna Isälle lahja 
joka maistuu herkulliselle! 
tuo hänet valmiiseen pöytään, 
Pärjänkievarin Isänpäivä-Buffettiin

lauantaina 12.11. klo 13-16.
(Hinnat: aikuiset 17€, 
lapset 3-12 7€, alle 3v 0€)

• runsas salaattipöytä
• lihaa, kalaa ja kanaa
• runsaasti lisukkeita
• jälkkäriksi kakkua ja kahvit

Tervetuloa!

Pärjänkievari palvelee
Pe 11.11. klo 16-02 
(keittiö 16-22)
illalla karaoke

Su 13.11. klo 11-16 
(keittiö 11-16)

La 12.11. klo 11-02 
(keittiö 11-22)
Isänpäivä-buffet klo 13-16
Fazer-karkkibingo klo 18
Isänpäivä-karaoket klo 21 alkaen

saunottaa
Pe ja La klo 20 alkaen. 
Tule löylyihin!!

Romekievarintie1, 
93280 Syöte

SaunaBaari
Romekievarin

HUOM! ISÄNPÄIVÄ-
BUFFET LAUANTAINA

Alatalon Opri saavutti maagisen rajapyykin

Rauhallinen ja arvonsa tunteva rautarouva Opri on tuottanut keskimäärin 10455 kg vuodessa ja parhaana vuotena 
maitoa on tullut 11620 kg.

Pudasjärvellä Paula ja Jar-
mo Alatalolla juhlittiin jo ti-
lan toista satatonnaria Opria 
eli lehmää joka on tuottanut 
yli 100 000 kg maitoa elä-
mänsä aikana. Pudasjärvelle 
tämä oli jo kaiken kaikkiaan 

16. satatonnari. Saman rotui-
sia eli holstein-rotuisia näis-
tä on seitsemän. Koko maas-
sa on rekisteröity kautta 
aikojen Opria ennen 790 hol-
stein-rotuista satatonnaria. 
Tämä rauhallinen ja arvonsa 

tunteva rautarouva on tuot-
tanut keskimäärin 10455 kg 
vuodessa ja parhaana vuo-
tena maitoa on tullut 11620 
kg. Yhdeksästä poikimisesta 
on syntynyt kolme lehmäs-
tä, joista suku on jatkunut jo 

neljänteen polveen saakka. 
Onnea ja menestystä karjan 
parissa edelleenkin taitavil-
le karjanhoitajille, Paulalle ja 
Jarmolle! 

Kimmo Pitkänen

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

AarreArkku

Hauskoja Isänpäivälahjoja löydät meiltä!
Myös uusia Askartelutarvikkeita...
...ja paljon muuta

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

Toritie 2, 
Pudasjärvi

Tuuhan tutustumaan!

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Syötteeltä maksuton kuljetus. 
Kyytiasiassa yhteys 
Teija Sarajärveen puh. 040 777 1800

Pudasjärven Yrittäjät ry:n syyskokous
lauantaina 3.12.2011 klo 18

Hotelli-Ravintola Kurenkoski  Kauppatie 7 Pudasjärvi
Esillä sääntömääräiset asiat.

Syyskokouksen jälkeen pikkujoulu, 
jossa illalliskortti vapaa kahdelle/jäsenyritys. 
Ilmoittautumiset Pirjo Haapala 
pirjo.haapala@profin.fi tai puh. 0400 998 372. 

Huom! Jäsenkirjeessä oli syyskokouksen  
ajankohdasta osittain virheellistä tietoa. 
Hallitus Pudasjärven Yrittäjät ry

PAINO ALAS PYSYVÄSTI!

www.cambridgeohjelma.fi

Leila laihtui 40 kg valmennuksessani

-40 kg

Otan vastaan uusia asiakkaita
torstaina 17.11.2011
Pudasjärven fysikaalisessa 
hoitolaitoksessa Jukolantie 20
Soita Kaisulle ja varaa aika 
puh. 040 5780 859
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Pudasjärven puuhattava jää-
hallihanke on myötätuu-
lessa. Kaupungintalolle ko-
koontui torstaina 3.11 reilut 
40 hallin kannattajaa keskus-
telemaan hankkeesta. Kehi-
tysjohtaja Mikko Kälkäjän 
mukaan Suomessa on tällä 
hetkellä 215 jäähallia ja vain 
reilut 10 Pudasjärven kokois-
ta paikkakuntaa, jossa ei ole 
vielä hallia. 

Pudasjärvelle suunnitel-
lun jäähallin kustannusar-
vio olisi noin 1,6 miljoonaa 
euroa, johon valtion avustus 
olisi maksimissaan 25 pro-
senttia. Suomen jääkiekko-
liitolta on luvassa monipuo-
linen tuki ja pieni rahallinen 
tuki on mahdollinen. 

Kälkäjän mukaan toteu-
tuessaan Pudasjärven jää-
halli tukee alueen veto-
voimaisuutta, nuorten ja 
muiden asukkaiden moni-
puolista liikuntaharrastus-
ta ja koululiikuntaan halli 
antaisi vaihtoehtoja. Kunta-
suunnitelmatyössä jäähalli 
nousi nuorten palautteessa 
yhdeksi kaikkein tärkeim-
mäksi viihtyvyys- ja veto-
voimatekijäksi. Hallin vuok-
rakäyttöön on ilmennyt 
kysyntää myös paikkakun-
nan ulkopuolelta muun mu-
assa Oulusta. Jäähallilla on 
myös merkittävä vetovoima 

Jäähallihankkeella kiinnostusta
matkailussa. Yhtenä vaih-
toehtona kannattaa harki-
ta myös keilaratojen sijoitta-
mista jäähallin yhteyteen. 

-Mikäli jäähalli raken-
nettaisiin uimahallin/lii-
kuntahallin läheisyyteen, ne 
yhdessä muodostavat mer-
kittävän liikuntaan ja tervey-
teen kannustavan keskuksen 
ja joilla voisi olla sijainnista 
johtuvaa toiminnallista sy-
nergiaetua, kaavaili Kälkäjä.

Tilaisuuden puheenjohta-
jana toimineen kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekin mukaan Pudas-
järveltä löytyy tällä hetkellä 
noin 100 jääkiekon harrasta-
jaa, jotka käyvät jopa yli 100 
kilometrin päässä harjoitte-
lemassa ja pelaamassa kiek-
koa. Pudasjärvellä olevia 
luonnonjää kenttiäkin käyte-
tään, mutta niiden käyttöai-
ka on käytännössä noin kol-

Jäähallihankkeesta järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui reilut 40 henkeä. Kaikki olivat kannattamassa hanketta.

me kuukautta. 
Keskustelu oli vilkasta ja 

Riekin kysymykseen, kuka 
olisi valmis sitoutumaan 
lähtemään jäähallihankkee-
seen mukaan, lähes kaikki-
en kädet nousivat. Mukana 
oli muun muassa jääkiekko-
seura Sippi ry:n pelaajia sekä 
jääkiekon harrastajia Jongul-
ta. Sipin edustajat kertoivat, 
että Pudasjärvellä alkaisi jää-
hallin valmistumisen jälkeen 

voimakas juniorityö ja pys-
tyyn nousisi heidän näke-
myksen mukaan heti kolme 
junnujoukkuetta. 

Palaverista tuli selkeä 
viesti päättäjille, että jäähal-
li tarvittaisiin Pudasjärvel-
le ja sille on täällä voimakas 
kannatus. Jäähallihankkeen 
kiinteistöyhtiöön kaavail-
tiin alustavasti esimerkik-
si 100 000 euron osakepää-
omaa, jossa olisi yksityistä 
pääomaa vähintään puolet. 
Asiaa viemään eteenpäin 
perustettiin työryhmä, jo-
hon nimettiin jääkiekon har-
rastajista Henrik Illikainen, 

Juha Hemmilä, Jukka Puola-
kanaho ja Auvo Turpeinen, 
yrittäjien edustajina Jaakko 
Riekki, Jouni Pesälä ja Ahti 
Nivakoski sekä Heimo Turu-
nen keilauksen harrastajana. 
Työryhmän koollekutsujina 
lupautuivat toimimaan Mik-
ko Kälkäjä ja Vesa Riekki, 
joka myös lupasi viedä pala-
verista terveiset kaupungin-
hallituksen käsiteltäväksi.

Heimo Turunen

alk.

AAMUTOSSUJA RUNSAS VALIKOIMA

Muista isää...
Isäinpäivä 13.11.2011

Keskustie 1, 97700 puh 016 355 1002
Avoinna ma-pe 9.30 - 17.00 La 9.00 - 13.00

SAULI PISTOKAS
nahkaa

18,50 48,-

•Kotimainen Jussi-
kerrasto alk.39,50

•Laadukkaita sukkia kahden ja     
kolmenparin pakkaus 9,90

•Flanelli paitoja 9,90

Avokkaita

Saappaita Pikkujouluihin!!

Kauniita
 juhla asuja

Ranuan Kenkätalo

Yli-Siuruan metsästysseura 
on kaatanut 42 hirviä, kaata-
matta on vielä 25.

-Nyt odottelemme pak-
kasen tuloa ja myös lunta, 
silloin hirvet alkavat liik-
kumaan, totesi metsästys-
seuran puheenjohtaja Eija 
Mertala.

Peijaiset järjestettiin 
Römppälauantaina Yli-Siu-
ruan metsästysseuran hirvi-
pirtillä Liekokylässä, jonne 
hirvimiehet ovat rakenta-
neet ja kunnostaneet mah-
tavan pihamiljöön viihtyisi-
ne tiloineen, joita voi myös 
vuokrata. Peijaisissa oli kä-
vijöitä oli toista sataa, lähel-
tä ja kaukaa.

Seuran ”oma” kokki Juha 
Saarinen oli tehnyt peijais-
päivälle käristystä 90 kiloa 

Yli-Siurualla peijaiset
kaikkien muine lisukkei-
neen. Ruoka maistuikin suu-
relle yleisölle. Huutokaupas-
sa liha kävi kaupaksi ihan 

mukavasti. Eija Mertala ha-
luaakin kiittää kaikkia kävi-
jöitä ja järjestelyihin osallis-
tuneita. (s-lt)

Vas. Eeva Puurunen, Annikki Eskola  ja Marjatta Tuo-
maala ovat kyläyhteisön vanhimpia henkilöitä ja osallis-
tuivat tapahtumaan pirteinä.

Käynnissä 
on arpajaiset
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Pudasjärven Matkailu 
Oy:ssä tapahtui omistajan 
vaihdos heinäkuussa, jolloin 
yrityksen osake-enemmistön 
osti Juha Schroderus. Yritys 
vaihtoi samalla markkinoin-
tinimeään Syötteen Keskus-
varaamoksi. 

Pääpainona tulevaisuu-
dessa on Syötteen alueen 
keskusvaraamotoiminta ja 
alueen markkinointi. 

Tarjoamme myös siivous-
palvelua alueella ja välitäm-
me matkalippuja Pudasjär-
ven toimipisteessä. 

Aurinkomatkojen ja mui-
den matkatoimistojen ulko-
maanmatkojen välityksen 
olemme lopettaneet.   

Omistajanvaihdoksen ja 
liiketoiminnan selkeyttämi-
sen jälkeen tehtävänjako yri-
tyksessä on seuraavanlai-
nen:   

Toimitusjohtaja Juha 
Schroderus, myyntisihteeri 
Tiina Saarela, majoituskoh-
teiden siivous Pirkko Kor-
tesalmi, ulkomaanmyyn-
tisihteeri Liubov Pynssi, 
muun muassa myyntiin ve-
näjänkielisille alueille.

Yrityskuulumisia

Pudasjärven 
Matkailu Oy

Uudistamme organisaatiotamme ja haemme perustettavaan uuteen toimeen

Yritysrahoituspäällikköä
Tehtävänäsi on palvella yritys-, yhteisö- ja maatalousyrittäjäasiakkaita ja vastata  
heidän pitkäjännitteisestä hoidosta pankkimme asiantuntijana. Löydät ratkaisut 
asiakkaiden rahoitus-, sijoitus- ja maksuliiketarpeisiin toimien yhteistyössä henki-
löstömme ja OP-Pohjola-ryhmän verkoston kanssa. Vastaat toimitusjohtajan 
alaisuudessa palveluista, tuotteista ja myynnistä yritys-, yhteisö- ja maatalous-
yrittäjäasiakkaille.

Odotamme Sinulta korkeakoulututkintoa ja rahoitusalan kokemusta, yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitoja,  aktiivista myynnillisyyttä sekä kehittymis- ja kehittämistahtoa.

Tarjoamme Sinulle uuden tehtävän haasteet, monipuolisen ja haasteellisen työym-
päristön, kokeneen työyhteisön ammattiosaamisen sekä kilpailukykyiset palkka- ja 
koulutusedut.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Teuvo Perätalo, puh. 010 257 1920 tai  
040 730 1509.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään 
25.11.2011 mennessä osoitteessa op.fi/rekry.

Onko kotiseudun hyvinvointi lähellä sydäntäsi?
Tule työpaikkaan jossa ajatellaan samoin.

OP-Pohjola-ryhmään kuuluva Pudasjärven Osuuspankki toimii Pudasjärven kaupungissa. 
Luonnostaan tunnettua, laajaa kaupunkiamme halkoo Iijoki, ja korkein paikka löytyy Iso-
Syötteen huipulta. Pudasjärven Osuuspankin pankkitoiminnan volyymi on runsaat 250 
miljoonaa euroa ja kannattavuus ja vakavaraisuus ovat erinomaisessa kunnossa. Kaupungin 
asukasmäärän ylittävää asiakasjoukkoamme (12.500) palvelee 18 pankkialan ammattilaista. 

 
ÄLÄ VÄLITÄ  
alkoholia alaikäisille 
 
KUN TIEDÄT 
alkoholin välittäjän,  
soita 112 

    Alkoholin 
välittäminen 
alaikäiselle on 
rikos 

www.hautauskukkaräisänen.fi

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

Piian Särvin

Romekievarintie 4 Safaritalo Romekievarintie 4 p. 040 358 5980

Safaritalolla
Piian Särvin

13.11. Isänpäivä lounas 
klo 11.00-16.00

Tervetuloa!

Isien kesken 

arvomme 1hlön 
2tunnin 

vuokrakelkkailun

Syöte Exberienceltä.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Täytetty naudan ulkofile-rullat (g.vl)
Täytetty Porsaanleike(savuporo,viherpippurijuusto)
Annanperuna (g.m)
Pippurikastike (vl)
Hunajajuurekset (l,g)
Juustoinen katkarapu/kalapata (vl,g)

Luontokeskuksessa normaali lounasbuffet isänpäivänä.
14.11. Luontokeskuksen kahvio suljettu.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Runsas salaattipöytä graavilohineen.
Mansikka täytekakku 
Aikuinen 16.00€
Lapsi(alle 10.v.) 8.00€

Jouluksi  Puhdasta. . .
Taivalkosken 

Pesulapalvelu Oy
Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788

Nouto Pudasjärveltä ti ja to Kauppatie 3:sta

 OHJELMA
- Tilaisuuden avaus, 
 Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistyksen pj. Pirkko-Liisa Luhta
- Helmijoilla helmenkalastajana Paavo Vääräniemi
- Raakku – eläinkuntamme kiehtova ikänestori, 
 hankepäällikkö Panu Oulasvirta Metsähallitus
- Iijoen vesistön helmisimpukkavedet Pirkko-Liisa Luhta 
- Raakkukantojen elvyttäminen uusin menetelmin, 
 Interreg-hankkeen esittely, Panu Oulasvirta.
- Interreg-raakkuhankkeen syksyn 2011 kokeiden alustavia tuloksia, 
 professori Jouni Taskinen Jyväskylän yliopisto
- Erittäin uhanalainen raakku - mitä on tehtävä, 
 vanhempi tutkija Ulla-Maija Liukko Suomen ympäristökeskus
- Metsätalous ja raakku, ympäristöpäällikkö 
 Irmeli Ruokanen Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus 
- Loppukeskustelu
- Vapaa Iijoki –multivisioesitys, valokuvaaja Kimmo Kuure
- Tilaisuuden päätös

 Alussa kahvit sekä päivällä omakustanteinen lounas

 Raakku – seminaari - jokihelmisimpukan 
ihmeellinen elämä

Kaikille avoin

Syötteen luontokeskuksessa la 19.11. alkaen klo 10

Seminaarin järjestävät Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry 40 vuotta, 
Syötteen luontokeskus ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry.Pudasjärvi-lehti nro 46, joka ilmestyy ke 16.11. 

jaetaan myös Kiimingissä kaikkiin talouksiin.
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Oulun seudun ammattiopis-
ton eli OSAO:n Pudasjärven 
yksikön uudistetun prosessi-
hallin avajaiset pidettiin kes-
kiviikkona 2.11. Tilaisuudes-
sa oli puhumassa OSAO:n 
lautakunnan puheenjohta-
ja Kari Myllyniemi, rehto-
ri Jarmo Paloniemi sekä yk-
sikönjohtaja Elisa Laakso. 
Kontiotuotteen terveiset toi 
toimitusjohtaja Jalo Poijula.

Avajaisten juontajana toi-
mi koulutuspäällikkö Keijo 
Kaukko, joka korosti päätös-
puheenvuorossaan uusittu-
jen koulutustilojen tarpeel-

Prosessiteollisuuden opetus uusiin tiloihin
lisuutta, sillä viimeisen 10 
vuoden aikana tapahtunut 
alan valtava kehitys asettaa 
myös koulutukselle uusia ta-
voitteita. Ajan hermoilla ja 
uuden yrityskentän vauh-
dissa on pysyttävä. Uudet 
pienemmätkin yritykset, ku-
ten esimerkiksi Bioklapi, tar-
vitsevat tulevaisuudessa am-
mattitaitoisia osaajia.

Yhteensä 605 neliömetrin 
hallissa tehdyn saneerauk-
sen verottomaksi hinnaksi 
tuli noin 600 000 euroa. Tilat 
sopivat erinomaisesti ope-
tuskäyttöön, koska suunnit-

telussa on huomioitu käyttä-
jien tarpeet ja toteutuksesta 
vastasivat alan ammattilai-
set. Pääurakoitsijana raken-
tamisessa oli Kairan Raken-
nus Oy Taivalkoskelta.

- Olemme kuulleet, että 
täältä pohjoisesta lakkaute-
taan opiskelupaikkoja, kos-
ka meillä ei ole nuorta vä-
keä. Se ei pidä paikkaansa 
ainakaan Oulun lähiympä-
ristössä, johon myös Pudas-
järvi kuuluu. Prosessihallin 
avaaminen osoittaa etelän 
päättäjille ja tietenkin meil-
le itsellemme, että olemme 

edelleen voimissamme, tote-
si Kari Myllyniemi. 

Koulutusta paikallisen  
työelämän tarpeisiin
Uusissa tiloissa järjeste-
tään prosessiteollisuu-
den perustutkintoon joh-
tavaa koulutusta, jossa 
suuntautumisvaihtoehtona 
on sahateollisuuden koulu-
tusohjelma. Uudistetun hal-
lin koneiden ja laitteiden 
avulla opiskelijat pystyvät 
oppimaan työelämässä tar-
vittavia taitoja, joita hiotaan 
myös opetussuunnitelman 
mukaisella työssäoppimis-
jaksolla, joka on normaalin 
20 viikon sijasta laajennettu 
40 viikon työssäoppimiseen.

- Ei uskoisi, että sanon-
ta ”Suomi elää metsästä” 
pitää paikkansa vielä tänä-
kin päivänä, kun katsotaan 
alan koulutuskenttää. Pu-
dasjärvellä on Suomen ai-
noa oppilaitosmuotoinen 
peruskoulutuslaitos, jossa 
prosessiteollisuutta voi opis-
kella, kertoi rehtori Jarmo 
Paloniemi.

Prosessiteollisuuden kou-
lutus painottuu lähialu-

een puuteollisuuden tarpei-
siin, joissa pääpainoina ovat 
saha- ja hirsiteollisuus. Pu-
dasjärvellä on koko Suomen 
ainoa tämän muotoinen pro-

sessiteollisuuden koulutus, 
ja se on vetänyt jo viime 
vuodesta lähtien opiskeli-
joita myös muilta paikka-
kunnilta.

Kontiotuotteen Jalo Poi-
jula kertoi yritysmaailman 
näkökulmasta käsin ter-
veisiä prosessiteollisuuden 
koulutukselle. Epäselväk-
si ei jäänyt, että tehokkaita 
sekä osaavia ammattilaisia 
tarvitaan nyt ja jatkossakin. 

Pudasjärven yksikön 
johtaja Elisa Laakso kerta-
si oppilaitoksen pitkää his-
toriaa, jossa koulutusalat 
on suunniteltu Pudasjärvel-
le sopivaksi. Laakso kertoi 
OSAO:n Pudasjärven yk-
sikön työllistävän 32 hen-
kilöä ja opiskelijoita on täl-
lä hetkellä 229 Helsingin ja 
Rovaniemen väliltä.

Kitaramusiikkia esit-
ti opettaja JuhaPekka Sil-
lanpää ja opiskelija Emma 
Martimo lauloi. 

Jenny Kärki

Prosessihallin alakerrassa tilaa on 542 neliömetriä ja yläkerrassa 63 neliötä. Alaker-
rassa sijaitsee iso lämminhalli, terähuone, luokkatila sekä kylmä halli ja yläkerrassa on 
opettajien työ- ja sosiaalitilat sekä varastotilaa.

Uuden prosessihallin avaaminen sai yleisöltä innokkaat ablodit.

Prosessihalli avattiin perinteisellä nauhan leikkauksella, 
jota suorittamassa lehtori Ossi Klemetti, OSAO:n lauta-
kunnan puheenjohtaja Kari Myllyniemi ja rehtori Jarmo 
Paloniemi. 

Iso-Syötteen uusi väline-
vuokraamo on valmistunut 
ja otetaan käyttöön lähipäivi-
nä. Vuokraamo rakennettiin 
uudelleen vuosikymmeniä 
palvelleen vanhan raken-
nuksen paikalle. Rakennuk-
sen urakoi paikallinen ra-
kennusurakoitsija Timpan 
Kurkihirsi ja valvojana on 
toiminut pudasjärveläinen 
Kari Talala. Hiihtokeskus 
Iso-Syötteeen toimitusjoh-
taja Jorma Terentjeff kiitteli 
yhteistyön sujuneen raken-
tajien kanssa erinomaisesti. 

-Rakentamistyö tehtiin 
myös ennätysvauhdilla, sil-
lä uutta vuokraamoraken-
nusta alettiin miettiä viime 
keväänä. Rakentamisesta 
tehtiin päätös kesäkuun al-
kupuolella, jolloin alkoivat 
suunnittelutyöt sekä välinei-
den hankinnat. Rakennus-

Iso-Syötteen välinevuokraamo valmiina
Lunta odotellaan:

työt etenivät todella ripeästi, 
koska rakennus on nyt val-
miina. 

Uusissa tiloissa asiakas 
saa kaikki tärkeimmät rin-
nepalvelut saman katon alta, 
sillä siellä sijaitsevat vuok-
raamo, hiihtokoulu, lipun-
myynti ja yleisö-wc. 

– Saimme uudet hulp-
peat vuokraamotilat, jossa 
myymme myös hiihtokou-
lun palveluita. Vuokrausta-
pahtuman voi hoitaa myös 
itsepalvelutiskeillä. Raken-
nukseen ulottuu koko alueen 
kattava tietoliikenteen kuitu-
verkosto ja lisäksi sinne tulee 
muutakin huipputekniik-
kaa, kuten sisäinen infojär-
jestelmä, monojen kuivaus-
järjestelmä, kulunvalvonta ja 
ovien automaattinen lukitus, 
kertoo Terentjeff. 

-Uudisrakentamiseen 

päädyttiin, kun tuntu-
rin vanhimpiin lukeutunut 
vuokraamorakennus jäi pie-
neksi vuosi vuodelta kas-
vaneiden kävijämäärien ta-
kia. Vanhasta rakennuksesta 
jäljelle jääneessä osassa on 
hiihtokeskuksen uusi huol-
totila. Aikaisemmin hiih-

tokoulun toimistona ollut 
rakennus puolestaan on siir-
retty toisaalle.

Iso-Syötteen rinteiden lu-
mivarmuutta on vahvistet-
tu lumetusjärjestelmän uu-
distamisella: ykkösrinteen 
kupeeseen on rakennettu 
pumppaamo Luppoveden 

Uusissa tiloissa asiakas saa kaikki tär-
keimmät rinnepalvelut saman katon alta, 
sillä siellä sijaitsevat vuokraamo, hiihto-

koulu, lipunmyynti ja yleisö-wc. 

hyödyntämistä varten ja sa-
malla eturinteiden järjes-
telmä uusittiin. Rinnealue 
on saanut oman valokuitu-
verkkonsa, mikä mahdollis-
taa muun muassa keskitetyn 
hissien valvontajärjestelmän 
etäohjauksineen. 

– Kuituverkon myötä kas-

sajärjestelmä nopeutuu ja 
saamme rinteillemme web-
kameroita, joiden välittä-
mänä voi ihailla esimerkiksi 
SnowParkissa temppuilua, 
Terentjeff kertoo. 

Heimo Turunen, lainauk-
sia myös juuri ilmestyneestä 
TalviSyöte lehdestä.
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Viime perjantaina järjeste-
tyssä Römppäkuhinat – rek-
rymarkkinat -tapahtumassa 
kaupunkilaisia innostettiin 
tutustumaan paikallisiin yri-

RÖMPPÄKUHINOILLA kuhisi väkeä runsain mitoin

Yrittäjät mukana Römppäsuunnistuksen kautta

Pudasjärvellä vuonna 1972 
alkunsa saanut perinteitä 
kunnioittava Römppä-juhla 
saatiin tänä vuonna uudes-
taan käyntiin yli kymmenen 
vuoden tauon jälkeen. En-
nen vanhaan sadonkorjuun 
jälkeen piiat ja rengit saivat 
viikon lomaa, ja tätä viikkoa 
kutsuttiin ”römpäksi”.

Vastaava perinne on ny-
kykulttuuristamme jo ka-
donnut, mutta Kerttu ja 
Kauko -hanke sekä useat Pu-
dasjärviset yhdistykset ot-
tivat tänä vuonna härkää 
sarvista ja järjestivät 2000-lu-
vun ensimmäisen Römppä-
kuhinat – Rekrymarkkinat 
-tapahtuman entisellä Vaate-
huoneella ja sen pihapiirissä. 
Jokainen kävijä sai mahdol-
lisuuden tutustua Pudasjär-
ven järjestöelämään lähietäi-
syydeltä, sekä porinoida 
tuttavien ja tuntemattomien 
kesken vaikkapa kahvikupin 
ja vohvelin ääressä. Monella 
pöydällä oli myös myytävä-
nä arpoja sekä runsaasti eri-

tyksiin suunnistuksen mer-
keissä. Suunnistajia varten 
liikkeet pystyivät järjestä-
mään erityisiä römppäalen-
nuksia, joita suunnistuksen 

lomassa oli hyvä tarkastella.
Suunnistuksen puuhan-

neen Hirvaskosken kylä-
seuran pöydästä sai ensim-
mäisen vihjeen suunnistusta 
varten. Ensimmäinen vihje: 
”Löytyy Kapteeni Koukun 
laivasta” ohjasi tietenkin 
lahjatavarakauppa Aarre-
Arkkuun. 

- Tällaisia tapahtumia saisi 
ehdottomasti olla enemmän, 
ja myös aivan koko perheel-
le suunnattuja. Näistä van-
hemmatkin saavat piristystä 
arkeen, eivät pelkästään lap-
set, toteaa AarreArkun Reija 
Jokikokko. 

Etsinnän jälkeen pulma-
pelihyllyn laidalta löytyi 
vihje ”kukkamekkoisen ku-
vantekijän luokse”, eli juu-
ri samana päivänä ovensa 
avanneen Painotalo Puuru-
sen liikkeeseen Jukolantiel-
le. Paikalla yrittäjä Eila Puu-
runen esitteli Niemitalon 
Juustolan huutokaupasta 
huudettuja vanhoja opetus-
tauluja, jotka hän oli kehys-
tyttänyt näyttäviksi. 

Mistä niitä Plussapistei-
tä saa? Kolmannesta vihjees-
tä tuli heti mieleen K-kau-
pan mainoksissa pomppivat 
oranssit pallot, mutta suu-
reen K-Supermarkettiin saa-
puessa yhden vihjelapun 
löytyminen vaikutti haasta-
valta. Ei kysyvä tietä eksy, 
joten ystävällinen henkilö-

kunta ohjasi suunnistajan oi-
keaan paikkaan. Lihatiskin 
takaa iloiset pojat vilauttivat 
vihjettä, jonka mukaan seu-
raavaksi tulisi suunnistaa 
Pudasjärven kirjakauppaan.

- Aivan mahtava tapah-
tuma, harmi vain kun itse 
olen täällä töissä niin ei en-
nätä näkemään tapahtumaa, 
kertoo myyjän paikalla In-
keri Vähäkuopus, jolta saan 
myös seuraavan vihjeen. Se 
kehottaa minua suksimaan 
Ahdin valtakuntaan.

Suunnistuksen loppu hää-
möttää kun Kesport eli Ahti 
Nivakosken valtakunta hää-
möttää näköpiirissä. Viimei-
senkin rastin suorittamisesta 
saan puumerkin Jaana Mo-
urujärveltä Kesport Pudas-
järvestä, jolle römppäjuhla 
oli tuttu asia nuoruudesta. 

Jenny Kärki

laista myyjäistavaraa. 
Alunperin Jussi Pesiön 

ideasta lähtenyt tapahtuma 
venyi aikanaan 7-päiväiseksi 
ja joka päivälle riitti erilaisia 
ohjelmanumeroita. Tällä ker-
taa yhden päivän Römppään 
mahtui myös monipuolista 
toimintaa: markkinahumun 
lisäksi potkupallohaasteita, 
VaPePan eli Vapaaehtoisten 
Pelastuspalvelun etsintänäy-
tös sekä leikkimielistä suun-
nistuskisaa.

Koko komeuden pot-
kaisi alkuun musisoiva 
Römppäkulkue, jossa näh-
tiin vanhoihin perinneasui-
hin sonnustautunutta väkeä 
sekä sirkustunnelmaa yksi-
pyöräisillä polkevia taiturei-
ta ja paljon muuta.

Parhaasta Römppäasusta 
oli yleisöäänestys. Palkituk-
si tuli Elsa Piri koko pitkällä 
värikkäällä asullaan. 

Jenny Kärki,
Heimo Turunen

Römppäkuhinat aloitettiin puoliltapäivin römppäkulkueella, joka kiersi kylän keskustassa. Kulkueessa laulettiin perin-
teisiä lauluja ja muutenkin kuljettiin iloisella ilmeellä. 

Kansalaisopiston sirkuskoululaisia taituroi kulkueessa 
yksipyöräisillä ja näyttivät taitojaan myös tapahtumapai-
kalla. 

Tapahtumapaikan pihalla kuultiin reipasta musiikkia pu-
dasjärveläisten muusikkojen soittamana, joka siivitti ylei-
söä myös tanssimaan. 

Römppätapahtumaan riitti väkeä niin ulko- kuin sisätiloihinkin. 
Kahvia ja pullaa oli tarjolla sekä toinen toistaan hienompia käsitöitä ja herkullisia leipo-
muksia.

”Suksi Ahdin valtakuntaan”-vihje, viittasi Ahti Nivakosken 
ja Jaana Mourujärven valtakuntaan Kesporttiin.
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Myönteisiä yritysuutisia – viidellä liikkeellä avajaiset
Römppäperjantaina 4.11. Ku-
renaluksen yrityskirjo kasvoi 
entisestään. Ovensa aukai-
si kaksi aivan uutta liikettä 
Sunrise Catering Oy:n lou-
nas-konditoria Sun Cafe sekä 
Kangas ja ompelimo Sara. 
Lisäksi Painotalo Puurunen 
avasi ovensa uusissa toimiti-
loissa ja KoillisParkki oli en-
simmäistä päivää avoinna 
uusin yrittäjävoimin Total-
Partsin aikaisemmissa liike-
tiloissa. Perjantaina 11.11 on 
vielä Taitokeskuksen avajai-
set Kauppatie 3:ssa. 

Sun Cafen uuden lounas-
konditorian avajaisissa kävi 
lähes sata ihmistä tutustu-
massa ja maistelemassa yrit-
täjä Anne Alatalon tarjoiluja 
muun muassa rössypottuja. 
Avajaisten kunniaksi järjes-
tetyssä arvonnassa tiikerika-
kun voittajaksi saatiin Timo 
Moilanen. Sunrise Caterin-
gin Puhoskylän liike säilyy 
ainakin vielä toistaiseksi ti-
lauskeittiönä.

Painotalo Puurusen uu-
sissa tiloissa Jukolantiellä 
tarjottiin perjantaina karpa-
lomehua ja pipareita. Yrittäjä 
Eila Puurunen oli asettanut 
näytille yrityksille, yhdistyk-
sille sekä joukkueille tarjol-
la olevia tuotteita, joihin saa 
painattaa esimerkiksi oman 
logonsa.

Alakerrassa Puurunen 
esitteli Niemitalon Juusto-
lasta huutamiaan vanhoja 
opetustauluja, joihin hän ja 
useat kävijät ihastuivat suu-
resti. Lisäksi myynnissä on 
Aloe Vera -juomia, joiden 
avulla Eila Puurunen kehuu 
pitävänsä myös itsensä vir-
keänä ja aktiivisena.   

Kangas ja ompelimo Sa-
ran yrittäjä Salme Puurusen 
avaamassa liikkeessä Toritie 
1:ssä päivän aikana käyneet 
useat vieraat kertoivat, että 
tällaista kangasliikettä Kure-
nalle on odotettu ja ompeli-
mon palvelutkin tulevat tar-
peeseen. Myynnissä on myös 
Puurusen ompelutöitä. 

KoillisParkki avasi oven-
sa perjantaina klo 6.30 Total-
Partsin aikaisemmissa liike-
tiloissa Varsitie 1:ssä. 

-Heti tuli ihmisiä aamu-
kahville ja sen jälkeen on asi-
akkaita riittänyt totesi Laura 
Puhakka kahviosta. Vara- ja 

huoltopuolella työskennellyt 
Pentti Puhakka vastasi ahke-
rasti puhelimeen, myi vara-
osia ja teki rengaskauppaa. 

–Hyvä kun on ehtinyt 
syömään, hän totesi yrityk-
sen ensimmäisenä aukiolo-
päivänä. 

Taitokeskus uusiin 
tiloihin Kauppatielle
Perjantaina 11.11.2011 klo 
11 viettää avajaisiaan Kaup-
patie 3:n tiloissa Taitokes-
kus Pudasjärvi. Myynnissä 
on laadukkaita Pohjois-Poh-
janmaan alueen käsityö-
yrittäjien töitä sekä runsas 
valikoima villalankoja ja ma-
tonkuteita. 

Taitokeskuksen tiloissa 
on vaihtuva näyttely ja ava-
jaisajankohtana näytteillä on 
Bothnia Design -tuotemer-
kin saaneen Marja Niirasen 
huopatuotteita. Avajaisissa 
kävijöille tarjotaan kahvit ja 
tietonsa jättäneiden kesken 
arvotaan myös viisi kurssi-
pakettia.

Taitokeskukset ovat Poh-
jois-Pohjanmaan Käsi- ja tai-
deteollisuus ry:n keskeis-
tä toimintaa. Keskus ei ole 
pelkkä käsityötuotteiden 
myymälä, vaan ammattilai-
set kouluttavat ja konsul-
toivat yrityksiä, osallistuvat 
markkinointiin, tiedotus- ja 
julkaisutoimintaan, järjestä-
vät näyttelyitä sekä osallis-
tuvat erilaisiin tapahtumiin.

- Haluamme luoda kon-
takteja paikallisiin käsi-
työalan yrittäjiin, koska ta-
voitteenamme on edistää 
käsityöyrittäjyyttä. Toivom-
me, että pudasjärveläisetkin 
hakisivat ensivuonna saata-
villa olevaa Bothnia Design 
-tuotemerkkiä, joka on vi-
rallinen takuu laadukkaasta 
käsityöstä, kertoo Oili Puu-
runen.

Yhdistys edistää käsityö-
kulttuuria myös lisäämäl-
lä harrastuneisuutta sekä in-
noittaen uusia käsityöläisiä. 
Taitokeskuksen järjestämistä 
käsityökursseista lista tulee 
näkyville liikkeeseen sekä 
osoitteeseen www.taitopoh-
joispohjanmaa.fi.

Jenny Kärki

Perjantaina 11.11 avattavassa Taitokeskuksen myymä-
lässä Tarja Parkkisenniemi asettelee villat ja neulelangat 
hyllyille sävyittäin.

Sun Cafen avajaispäivän palvelukyselyyn vastanneiden 
kesken arvotun tiikerikakun voittaja oli Timo Moilanen. 
Voittoa arpomassa Anne Alatalo Saana Räisäsen toimi-
essa onnettarena.

Pentti Puhakka vastasi KoillisParkissa avajaispäivänä 
ahkerasti puhelimeen sekä myi varaosia ja renkaita. 

KoillisParkin kahviossa riitti avajaispäivänä kiirettä Anu 
Hemmilällä ja Laura Puhakalla. 

Puurunen esitteli liikkeensä alakertaa, jossa tällä kertaa 
oli myynnissä alennustuotteita ja näytillä tauluja. Tulevai-
suudessa alakerran käyttötarkoitus saattaa tosin muut-
tua. 

Kangas ja Ompelimo Sarassa kävi avajaispäivänä väkeä 
tutustumassa tarjontaan.

Illikaisten suvun tapaa-
misjuhlahan pidettiin Hei-
näkuun 10 päivä 2011.Pu-
dasjärvellä Livon entisellä 
koululla kollaja 5(Illikainen 
5) silloin juhlaväki antoi val-
tuudet perustaa Illikaisten 
sukuseuran sekä valitsivat 
johtokunnan ja koolle kut-
sujaksi valittiin Raimo Illi-
kainen Rovaniemeltä (Pu-
dasjärvi) Kokoonnuimme 
29.10.2011 Livolle. Silloin va-

Illikaisten sukuseura perustettu
lituista henkilöistä kaksi on 
kieltäytynyt tehtävistä omis-
ta henkilökohtaisista syistä 
joten olemme täydentäneet 
nyt olevaa seuran hallitusta. 
Valittu johtokunta päätti pe-
rustaa Illikaisten sukuseura 
ry.n ja rekisteröidä sen. Pe-
rustetun seuran hallitus on 
tehnyt seuraavat henkilö-
valinnat vuosille 2011-2014, 
jolloin pidetään seuraava Il-
likaisten sukujuhla ja sen yh-

teydessä on Illikaisten su-
kuseuran virallinen kokous, 
missä seuran jäsenet valit-
sevat keskuudestaan uudet 
toimihenkilöt.

Puheenjohtajaksi valittiin 
Raimo Illikainen Rovaniemi 
(Pudasjärvi), varapuheen-
johtajaksi Tapio Pohjanve-
si Pudasjärvi, Paavo Loh-
vansuu Pudasjärvi, Kaarina 
Kouva os. Illikainen. Ylikii-
minki Muut hallituksen jä-

senet ovat Minna Perttu Pu-
dasjärvi, Eeva Mäntykenttä 
Pudasjärvi, Heikki Puolak-
ka Kemi, Tapani Pohjanve-
si Pudasjärvi ja Jouko Viita-
aho Ranua.

Olen erittäin iloinen ja 
otettu, että saimme perustet-
tua Illikaisten sukuseuran, 
sillä olenhan itse ollut aktii-
vinen asian eteenpäin viemi-
sessä sekä omasta mielestä 
hyvien ystävien avustama-
na tehnyt työtä suvun tutki-
misessa. Parasta aikaa koko-
an Illikaisia samojen kansien 

sisälle elikkä olen tekemässä 
sukukirjaa Illikaisista ja su-
kuun kuuluvista suvuista. 

Nyt perustettu Illikais-
ten sukuseura on kaikkien 
Illikaisten sukuun kuuluvi-
en taikka Illikainen nimeen 
kuuluvien yhteinen sukuseu-
ra. Eikä seurassa tulla eritte-
lemään mitään eri sukuhaa-
roja erilleen toisistaan. Vaan 
toivon että seurasta tulee 
kaikkien yhteinen ja mielei-
nen seura. Missä on kaikkien 
mukava tulla aina kolmen-
vuoden välein yhteiseen su-

kujuhlaan, tapaamaan omia 
sukulaisiaan sekä tuttaviaan. 
Sukuseuralle on myös aloi-
tettu rakentamaan omia ko-
tisivuja. Hallitus päätti seu-
ran jäsenmaksuksi 10 vuosi, 
seuran säännöt tulevat sitten 
kotisivujen yhteyteen. 

Toivotan kaikille hyvää 
syksyä ja joulun odotusta, 
muutenkin hyvää jatkoa ja 
terveyttä!

Raimo Illikainen
puheenjohtaja



9nro 45 PUDASJÄRVI lehti

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

ONNEA KAIKILLE ISILLE 13.11.2011!!!
LAHJAVINKKIMME

NAHKAVYÖ
2 :lla soljella lahjapakkauksessa

Nahkavyö lahjapakkauksessa ISÄ -MUKIT
Useita tekstejä

PALAUTTAVA JA 
RENTOTUTTAVA
VEHNÄTYYNY

3400 3400

1490

LAPUAN KANKURIT
Mies saunatyyny

1690

Mies laudeliina

2190

46x150mm

BILLIONER
Tuoksu lahjapakkaus

TERVA SAUNASETTI

• Shampoo
• Pesugeeli
• Saippua

1290

LAADUKKAAT NAHKAHANSKAT

890
FLEECE OLOASU

1995

PELIT RUNSAIMMILLAAN
ERÄ 1000 PALAN
PALAPELEJÄ

5,-

795
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Keskiviikko 9.10.
Herätys klo 4.00 aamuna.  
Kimpsut ja kampsut saa-
tu pakattua vain paria tun-
tia aiemmin, joten yöunet jäi 
lyhyeksi.  Onneksi matkalla 
lentokoneessa saattaa nuk-
kua ja itse kisoihin on vie-
lä pari päivää aikaa.  Mat-
kaan lähtö tuntuu hauskalta 
eikä jännitä aikaisempiin ki-
soihin verrattuna läheskään 
yhtä paljon.

Matka sujui mukavasti 
välillä univelkaa maksellen. 
Välilaskujen aikana porukka 
lisääntyi ja Wienissä jo lähes 
koko maajoukkue oli koossa.  
Tuttu rento tunnelma ja huu-
lenheitto piti ajatukset vielä 
pois itse kilpailuista.  Iltapäi-
vällä saavuimme Bratisla-
vaan, jonka sumuinen syk-
syinen ilme näytti hieman 
värittömältä.  Majoituimme 
hotelli Mercureen ja ennen 
ruokailua ehdimme käydä 
hieman kaupungilla käve-
lemässä. Pientä jännitystä ja 
huolta aiheutti aamulla 7.30 
tehtävä punnitus. Mahtui-
sinko varmasti omaan pai-
nosarjaani?  Epävarmuus sai 
aikaan pientä pihistelyä syö-
misessä ja juomisessa.

Torstai 20.10. 
Punnitus kuitenkin sujui on-
gelmitta ja sain alkaa kes-
kittyä itse tulevaan kisapäi-
vään.  Iltapäivällä päästiin 
käymään harjoitussalilla ve-
tämässä lyhyt rento avaa-

va harjoitus.  Iltaruokailun 
jälkeen joukkueen palaveri, 
jossa lopultakin saatiin tie-
tää kisa-aikataulu.

Auts!  Kaikki neljä la-
jia, joihin osallistun ovatkin 
samana päivänä.  Heti aa-
mulla yhdeksältä liikesar-
jat kakkoskehällä.  Sen jäl-
keen ennen puolta päivää 
keskikehällä vielä tradi (pa-
rin kanssa tehtävä ennalta 
sovittu näytösottelu).  Ly-
hyen päivätauon jälkeen ot-
telu viitoskehällä.  Kaikissa 
näissä lajeissa cup-systee-
mi – vain voittaja jatkaa ki-
saa. Iltapäivällä viimeisenä 
lajina erikoistekniikat, joissa 
pitäisi vielä löytyä räjähtä-
vyyttä.  Kisapäivästä on siis 
tulossa rankka, koska jokai-
seen kilpailusuoritukseen on 
huolellisesti lämmiteltävä ja 
valmistauduttava ennen ke-
hään menoa.  

Perjantai 21.10.
Herätys 6.00, aamupala ja 
siirtyminen bussilla kisahal-
lille.  Ensivaikutelma hallis-
ta on tosi hyvä ja outoa kyllä, 
silloinkaan ei vielä pahem-
min jännittänyt.

Kehän reunalla odotel-
lessa vuoroani jännitys kui-
tenkin alkoi kasvaa, ja kuul-
lessani vuoroni olevan 
seuraavaksi, tuntui kuin ma-
hani olisi kääntynyt ylösalai-
sin. Onnistuin eka kierrok-
seksi aika hyvin, molemmat 
sarjat menivät täysin rutii-
ninomaisesti.  

Viiden tuomarin pöytä-
kirjat kootaan ja päätuoma-
ri näyttää voittajan: saksalai-
nen. Pettymys on tietenkin 
suuri, mutta sille ei enää 
mahda mitään. Seuraan sar-
jan etenemistä ja sama sak-
salainen etenee aina finaaliin 
asti.  Finaalin voittaa kuiten-
kin irlantilainen Kate, jonka 
itse olin voittanut MM-ki-
soissa. Se on pienestä kiinni.  
Katsotaanpa ensi kerralla.

Liikesarjat on unohdetta-
va ja keskityttävä seuraavaan 
lajiin.  Sitä ei onneksi tarvit-
se mennä yksin tekemään.  
Parinani tradissa on Samu-
li Rossi Muoniosta.  Yhteiset 
harjoitukset on välimatkojen 
vuoksi jääneet vähälle. Se ei 
kuitenkaan huoleta, koska 
itse kilpailumuoto on vie-
lä uusi ja niin mielenkiintoi-
nen. Siinä 50-60 sekuntia pit-
kän ennalta sovitun ottelun 
koreografian on saanut itse 
suunnitella.  Toki monet ko-
keneemmat ovat suunnitte-
lussa auttaneet.

Jälleen vastassa on saksa-
lainen pari.  Ei haittaa, täy-
sillä mennään.  Oma osuu-
temme  onnistuu ihan hyvin.  
Nyt on aika katsoa mitä sak-
salaispari on saanut aikaan.  
Hieno esitys, jossa on kui-
tenkin sääntöihin nähden 
käytetty rohkean paljon ak-
robaattiosuuksia.  Tuoma-
ristoa se ei näytä haittaavan 
ja voitto näytetään saksalai-
sille.  Saksalaiset etenevät lo-
pulta pronssille asti espanja-

laisten viedessä voiton. 
Pian tradin jälkeen alkaa 

jo valmistautuminen vapaa-
seen otteluun.  Aikaisemmat 
kilpaotteluni rajoittuvat ai-
noastaan viime kevään Vi-
king Cupin kolmeen otte-
luun.  Siksi tavoitteena on 
lähinnä hankkia kokemusta 
arvokisaotteluiden tasosta.  
Otteluun valmistautuminen 
sujuu siten ilman paineita.  
Vastaani ottelukehässä aset-
tuu Puolan tyttö. Otellessa 
huomasin, että vastustajani 
on parempi ja ottelun pää-
tyttyä kehätuomari nostaa 
hänen kätensä voiton mer-
kiksi.

Siinä vaiheessa ei edes 
harmita, koska mitään suu-
ria tavoitteita ja paineita ei 
ollut. Vasta myöhemmin 
valmentajat kertovat minul-
le, että vastustajani oli juni-
oriksi hyvin kokenut kovan 
”puolalaisen koulun”  otteli-
ja. Voi tätä minun tuuriani.

Ottelun jälkeen alkaa 
hyvä fiilis sitten laskea.  Kol-
me lajia takana eikä menes-
tymisessä ole hurraamis-
ta. Paikat alkavat myös olla 
sen tuntuiset, että kaikki voi-
mat on viety. Matsissa tul-
leet osumat  tuntuvat myös 
adrenaliinin laskettua vähän 
selvemmin.

Tuntuu hullulta yrittää 
nollata pää ja saada jostain 
revittyä voimia viimeiseen 
lajiin. Onneksi aikaa on täs-
sä välissä vähän enemmän, 
sillä poikien erikoistekniik-
kakilpailu kestää useita tun-
teja.

Taistelutahto herää
Sopivasti ennen kilpailun 
alkua valkkuisä tsemppaa 
minut valmistautumaan 
viimeiseen lajiin.  Hallin reu-
namilla sermien takaa on 
löytynyt ylimääräinen teli-
ne, joka pienellä virittelyl-
lä saadaan hyvin harjoittelu-
käyttöön.  Siinä verrytellessä 
huomaan, että pomppua vie-
lä löytyy ja taistelutahto al-
kaa herätä jälleen.  

Erikoistekniikat koostu-
vat naisilla kolmesta erilai-
sesta hyppypotkusta (mie-
hillä viidestä).  Jokaisesta 
tekniikassa on mahdollisuus 
saada kaksi pistettä täysin 
onnistuneesta riittävän voi-
makkaasta potkusta.  Olen 
viidentenä suoritusvuoros-
sa.  Siihen mennessä kukaan 
ei ole saanut täysiä pisteitä 
kaikista tekniikoista.  Ensim-
mäisen korkeimmalle pot-
kaistava etupotku.  Se menee 
helposti.  Seuraavana hyp-
pykiertopotku, josta myös-
kin kaksi pistettä.  Viimei-
senä ylihyppy, joka tehdään 
kovavauhtisena esteen yli 
hypäten valmentajien käsis-
sä pitämä lauta halkaisten.  
Jo hyvissä ajoin ilmalennon 
aikana tiedän, että onnistun.  
Kaksi pistettä tulee laudan 
pamahdettua halki ja koko 
maajoukkueen kannustaes-

sa aivan hyppypaikan ää-
rellä.  Tästä on hyvä jatkaa.  
Avauskierros puhtaalla pe-
lillä. 

Jännittäen katselen kaik-
kien muiden suoritukset, 
täysiä pisteitä ei ole tul-
lut vielä muille, kunnes vii-
meisenä vuorossa oleva 
Unkarin tyttö suorittaa ko-
measti kaikki telineet täysin 
pistein. Tiedossa on siis kar-
sinta kullasta. Karsintatek-
niikka arvotaan ja korkeut-
ta nostetaan. Itse olen ensin 
vuorossa, ja saan suoritettua 
tekniikan, mutta vain yhden 
pisteen arvoisesti. Jännittäen 
katson unkarilaisen kilpai-
lijani suoritusta. Hän tekee 
saman kahden pisteen ar-
voisesti voittaen kultaa. Kar-
sinnan häviö ei edes kovin 
harmita, ainakaan enää pal-
kintojen jaon jälkeen. Saa-
dessani EM-hopeamitalin 
kaulaani se alkaa tuntua hie-
nolta saavutukselta.   

Tämän vuoden EM-kisat 
järjestettiin poikkeuksellises-
ti syksyllä, joten tämän kisa-

kauden erikoisuutena on se, 
että toiset EM-kisat sattu-
vat samalle kilpailukaudel-
le. Seuraavat EM-kisat pi-
detään jo huhtikuussa 2012 
Sloveniassa.  Edustuspaikan 
saaminen Slovenian kisoi-
hin onkin sitten tiukemmas-
sa, koska silloin kilpailen ai-
kuisten sarjassa ja vain yksi 
edustaja sarjaa kohti saa pai-
kan.  Valintoihin vaikuttaa 
menestyminen SM-kisoissa 
Oulussa helmikuussa ja Vi-
king Cupissa Ruotsissa maa-
lis-huhtikuun vaihteessa. 

Urheileminen ja kilpaile-
minen kansainvälisellä huip-
putasolla ei onnistuisi opis-
kelijatytöltä ilman tärkeitä 
tukijoukkoja. Haluan van-
hempieni lisäksi kiittää LC 
Pudasjärveä, LC Hilimoja, 
Pudasjärven Osuuspankkia 
ja Pudasjärven kaupunkia, 
jotka ovat tukeneet kilpailu-
matkojani MM- ja EM-kisoi-
hin.

Julia Pätsi

EM-kisamatkani Bratislavaan

Liikesarjakilpailussa 12 liikesarjaa on hallittava täsmällisesti, kussakin liikesarjassa on 
kymmeniä eri torjunta-, lyönti- ja potkutekniikoita. Tässä Julia Pätsin sivupotku liikesar-
jasta nimeltään  Ge-Baek.  (Kuva Juha Pätsi)

Julian korkea hyppykiertopotku 
tuomariston tarkan näköisessä 
syynissä.  (Kuva Matti Miinala)

Palkintopallil-
la EM-hopea 
kaulassa on 

jo helppo hy-
myillä.    

Ottelun tiimellyksessä Puolan tyttö on väistänyt Julian 
kiertopotkun.  (Kuva Juha Pätsi)

Näytösottelussa Julia Pätsi ja Samuli Rossi esittivät  näyt-
täviä ja vauhdikkaita tekniikoitaan.  (Kuva Matti Miinala)
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Pudasjärven terveysaseman 
vastaanoton kuudesta lääkä-
rivirasta vain kolme on täy-
tettynä. Kolmesta lääkäristä 
vain yksi tekee sataprosent-
tista työaikaa. Maaliskuu-
hun asti vastaanotossa on 
päiviä, jolloin vastaanotolla 
ei ole yhtään lääkäriä. 

Terveysaseman väki pyy-
tää kuntalaisilta ymmär-
rystä poikkeuksellisessa 
tilanteessa. Lääkäriaikoja kii-
reettömään hoitoon on erit-
täin niukasti. Tällä hetkellä 
jonossa on 300 ihmistä. Lää-
kärinlausuntoja joutuu odot-
tamaan pidempään kuin ai-
emmin, mutta perustellussa 
tilanteessa lääkäri voi kirjoit-
taa B-lausunnon eli pitkän 
sairausloman jatkon takau-
tuvasti. 

Kuntalaisten olisi hyvä 
toimittaa uusittavat resep-
tinsä ajoissa, sillä ne voidaan 
käsitellä kolmen arkipäivän 
kuluessa. Reseptit voi viedä 
terveysasemalle potilastoi-
mistoa vastapäätä olevaan 
punaiseen postilaatikkoon, 
lähettää postilla tai jättää ap-
teekkiin. Reseptien uusinnan 
soittotunti on arkisin kello 
10–11 ja kello 13–14. Resep-
tien käsittelijän tavoittaa nu-
merosta (08) 5875 6602. 

- Pudasjärvellä on täl-
lä vuosituhannella use-
ampi terveyskeskuslääkä-
ri siirtynyt ansaitsemalleen 

Väliaikainen lääkäripula viivästyttää kiireettömään hoitoon pääsyä

Vanhasta veneestä 
uuden veroinen

Rapistumaan päässyt Oulujärven rannalta löydetty vene on kuin uudestisyntynyt. Ve-
neen omistaja Matti Junttila on hyvin tyytyväinen Pekka Pirin tekemään perusteelliseen 
kunnostustyöhön. Mainittakoon, että veneen ruoteet ja osa laudoista on vanhaa perua, 
mutta paljon on tarvittu myös uutta tavaraa. Venenauloista meinaa olla vain pulaa, ker-
toi Pekka (oikealla). 

Parkkilantien varressa eläke-
päiviään viettävä Pekka Piri 
on innostunut uusien soutu-
veneiden tekemiseen ja van-
hojen puuveneiden kunnos-
tamiseen. 

-Joka Erämessuille Ou-
luun olen tehnyt uuden ve-
neen näytteille ja sieltä on 
myös poikinut vanhojen 
puuveneiden kunnostami-
sia, joka on ollut todella mie-
lenkiintoista ja haastavaa 
puuhaa. Vene pitää purkaa 
kokonaan. Sen jälkeen siitä 
käytetään entistä niin paljon 
kuin mahdollista ja loppu 
laitetaan uusista tarvikkeis-
ta.

Tällainen kuluneen ke-
sän järviveneen kunnostus-
projekti oli valmiina römp-
päkuhinoiden aikaan, jossa 
asia lähti puheeksi toimit-
tajan kanssa. Tuumasta toi-
meen ja kuvaamaan veneen 
luovutusta.

Amerikassa lähes 30 vuot-
ta asuneen ja sieltä Kempe-
leeseen muuttaneen Matti 
Junttilan vanha, mökkinsä 
rannasta löytynyt ja pahasti 
lahoamaan päässyt vene on 
nyt Pekka Pirin käsityön jäl-
keen uuden veroinen.

-Vene on tietojeni mu-
kaan kuulun veneen tekijän 
Kilpeläisen valmistama, ker-
toi Junttila. Hän oli erittäin 
tyytyväinen Pirin tekemään 
työhön ja oli innokkaana jo 
odottamassa, milloin pää-
see kala- ja virkistysreissulle 
mökillään Oulujärven Puis-
tolassa. 

Heimo Turunen

eläkkeelle, eikä heidän työl-
leen ole saatu vakituisia jat-
kajia. Viime vuosina myös 
sijaisten saanti on ollut tah-
meaa. Kevättalvella tilanne 
näyttää korjaantuvan aina-
kin ensi vuoden loppupuo-
lelle saakka, kun muutama 
nuori lääkäri tulee suoritta-
maan niin sanottua yleislää-
ketieteen erityiskoulutusta, 
toteaa terveyspalvelujohtaja 
H. Tapio Hanhela. 

Uudet lääkärit tulevat 
vaiheittain, ensimmäinen 
maaliskuussa, kaksi huhti-
kuussa ja neljäs heinäkuus-
sa. Lisäksi kesälomien sijai-
siksi on tulossa lääketieteen 
kandidaatteja. 

Vain kiireelliset  
asiat kello 7-10 
Kiireettömissä asioissa hoi-
dontarpeen arvion numeroon 
eli ajanvarausnumeroon (08) 
5875 6600 tulee soittaa vasta 
kello 10 jälkeen. 

Kiireettömiä asioita ovat 
muun muassa ajanvarauk-
set sairaanhoitajalle tai lää-
kärille vuosikontrolliin, kor-
vahuuhteluun, ompeleiden 
poistoon, luomien poistoon 
ynnä muihin toimenpitei-
siin. Kiireettömissä asioissa 
ei kannata soittaa maanan-
taina eikä aamulla kello 8–9, 
jolloin on kaikista ruuhkai-
sinta. Laboratoriovastauksia 

voi kysyä ajanvarausnume-
rosta kello 13–15, kun vasta-
ukset ovat valmiina. 

Soittopyyntö jätetään  
ykköstä painamalla 
Jos hoidontarpeen arvion 
numerossa ei ehditä vastata 
viiden minuutin aikana, au-
tomaattinen nauhoite neu-
voo asiakasta jättämään soit-
topyynnön. 

Ohjeen jälkeen asiakas 
voi painaa puhelimestaan 
1-näppäintä. Puhelimeen ei 
tarvitse sanoa mitään, vaan 
painamisen jälkeen puhelu 
katkeaa ja asiakkaan puhe-
linnumero siirtyy hoitajien 
takaisinsoittolistalle. Hoita-
ja alkaa soittaa asiakkaille ta-
kaisin viimeistään kello 13. 
Jos asiakas ei vastaa puheli-
meen, hoitaja yrittää tavoit-
taa häntä vielä toisen kerran 
hetken kuluttua. Jos asiak-
kaalla on salainen puhelin-
numero ja/tai puhelimessa 
on päällä ”Numeroa ei lähe-
tetä” -asetus, hänen nume-
ronsa ei siirry takaisinsoitto-
listalle. 

Oulunkaaren vaihde 
yhdistää  
oikealle työntekijälle 
Hoidontarpeen arvion nu-
meroon tulee paljon puhe-
luita, joissa kysytään aivan 
muita, esimerkiksi osaston 

tai fysioterapian puhelin-
numeroita tai kodinhoidon-
tukeen liittyviä asioita. Se 
ruuhkauttaa ajanvarausnu-
meroa turhaan.

Jos asiakkaalla on val-
miiksi lähete röntgeniin tai 
laboratorioon, hän voi vara-
ta ajan suoraan röntgenistä, 
(08) 5875 6631, ja laboratori-
osta, (08) 5875 6617. Diabe-
tes- ja astmahoitajan puhe-
linnumero on (08) 5875 6629, 
osaston numero (08) 5875 
6646 ja hammashoitolan nu-
mero (08) 5875 6656. Fysiote-
rapiaan soitetaan numeroon 
(08) 5875 6636 ja kotihoidon 
palveluesimiehelle nume-
roon (08) 5875 6365. 

Jos ei ole varma numeros-
ta, Oulunkaaren vaihde, (08) 
5875 6100, yhdistää asiasta 
parhaiten tietävälle työnte-
kijälle. 

Huom!  
Jos tarvitsee välitöntä apua 
arkisin kello 7–18 esimer-
kiksi ommeltavan haavan 
tai silmävamman vuoksi, 
voi terveysasemalle mennä 
suoraan soittamatta. Välit-
tömissä henkeä uhkaavissa 
tapauksissa, esimerkiksi sai-
rauskohtauksen tai vakavan 
tapaturman sattuessa, soite-
taan suoraan hätäkeskuksen 
numeroon 112. 

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

Tervetuloa 
kuuntelemaan ja 
keskustelemaan!
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www.vayrynen.com

VTT, presidenttiehdokas 

Paavo  
Väyrynen

tavattavissa:

lauantaina 12.11.  
klo 13 Rimmin- 

kankaan koululla

(Keskustan Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry:n 

sääntömääräinen  
syyskokous 

klo 12 alkaen).
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Hirvestys vauhdissaan
Hirvenmetsästyskausi on 
nyt ylittänyt puolenvälin 
kaadettujen hirvien osalta. 
Joulukuun viimeinen päivä 
loppuva kausi yleensä kat-
kaistaan silloin, kun hirvet 
on joko kaadettu tai metsäs-
sä tarpominen alkaa käydä 
liian vaivalloiseksi esimer-
kiksi lumen vuoksi. Har-
vinaisen lämpimän syksyn 
johdosta tänä vuonna useat 
metsästysseurat ovat pysty-
neet jatkamaan metsästystä 
aikaisempaa pidempään.

Keinäsperän Eräpoikien 
tapana on ollut höllätä isän-
päivän jälkeen ja tällä het-
kellä luvanvaraisista hirvis-
tä on kaadettu puolet. Noin 
14 hengen hirviporukka on 
kaatanut tämän kauden ai-
kana kahdeksan aikuista ja 
kuusi vasaa.

- Meillä on mukana ensi-
kertalaisiakin sekä jahdissa 
että ampumassa, mutta kun 
koirametsästyksellä enim-
mäkseen menemme, niin 
usein se koiramies on se joka 
pääsee kaadon tekemään, 
kertoo seuran puheenjohta-
ja Jorma Juurikka.

Keinäsperän Eräpojilla on 
tällä hetkellä tekeillä histo-
riikki, ja Juurikka kertoo, että 
40-vuotisen seuran taipaleel-
le mahtuu jos jonkinmoista 
tapahtumaa ja koottujen va-
lokuvien äärellä on mukava 
muistella vanhoja. Toimin-
nassa on edelleen mukana 
perustajajäseniäkin, joiden 
sydäntä historiikki varmasti 
erityisesti lämmittää. 

Ala-Siuruan metsäs-
tysseura on myös hyvässä 
vauhdissa, sillä 50 saadus-
ta luvasta Römppälauantain 
kaatotilanne oli 28 vasaa ja 
17 aikuista. Hyvän saaliin 

merkeissä Ala-Siuruan met-
sästysseura piti menestyk-
sekkäät peijaiset lauantaina 
5.11. ja lisäksi hirven lihaa 
huutokaupattiin.

Tapahtuman suosio oli 
suuri, sillä ruokailemaan saa-
pui noin kaksisataa hirvenli-
han ystävää! Lisäksi illalla 
peijaisten sekä Römppä-juh-
lan kunniaksi Siuruan työ-
väentalolla ”Moskovassa” 
juhlittiin tanssien merkeissä. 
Illan solistina oli Suomen en-
simmäinen tangokuningas 
Kauko Simonen, jota säesti 
Poseidon yhtye Oulusta. 

Kivarin erä -seuran hir-
vestys ei ole lähtenyt ko-
vin liukkaasti liikkeelle, sillä 
saaduista 8 aikuisen ja 8 va-
san luvista on saatu kaadet-
tua 4 aikuista ja 1 vasa. Jus-
si Timonen-Nissi kuitenkin 
toteaa kuitenkin, että posi-
tiivisin mielin odotellaan lu-
mia, jolloin hirvet liikkuvat 
enemmän seuran alueelle. 
Hirviporukan saaliit jaetaan 
27 osakkaan kesken, mut-
ta metsällä liikkuu runsaas-
ti myös monia metsästäjien 
perheenjäseniä. Nuorimmat 
mukana saattavat olla noin 
7 vuoden ikäisiä ja vanhem-
mat kyllä tietävät ja osaavat 
opastaa mielellään tulevia 
hirvimiehiä ja -naisia.

- Ajometsästys on hy-
vää kuntoilua koko perheel-
le. Jos on lapset mukana niin 
pitää vain suunnitella, että 
ei lähdetä liian haasteelli-
seen ajoon. On tärkeää ottaa 
pienetkin mukaan, ja itsekin 
olen aikanaan innostunut 
hirvestyksestä samalla ta-
paa, kertoo Timonen-Nissi.

Jenny Kärki

Kivarin Erällä alkoi metsästys hyvin, alussa saatiin 
kaadettua useita hirviä, viime viikkoina hirviä on nä-
kynyt vähemmän. Veljekset Antti ja Heikki Tuohi-
maa, Heikin kaatamien emän ja vasan äärellä. 

Hirven nylkeminen suoritetaan Kivarin Erässä vuorotel-
len useamman metsästäjän voimin. Tällä kertaa nylky-
puuhassa Martti Rissanen ja Paul Määttä. Lahtivaja si-
jaitsee Rissasen perällä noin 5 km Kurenalta Kuusamon 
suuntaan. 

Keinäsperän Eräpoikien hirvisaalis toissa syksyltä. Ku-
vassa vasemmalta lukien Eino Timonen, Jouko Niva, 
Jouni Juurikka ja Arto Pirnes. Kuva Anna-Mari Kostianus

80-luvun alussa rakennettiin Keinäsperän Eräpoikien en-
simmäiset hirvitornit. Kuva Anna-Mari Kostianus.

Römppätansseissa Siuruan työväentalolla esiintyi vuo-
den 1985 tangokuningas Kauko Simonen, joka kertoi 
esiintyvänsä ensimmäistä kertaa Siurualla. Sairastelun 
vuoksi hänellä oli parin vuoden keikkatauko. Tällä het-
kellä Simonen kertoi ottavansa 30-40 keikkaa vuosittain. 
Häneltä löytyy 6-7 pitkäsoittoa, joista viimeinen äänite 
on reilun vuoden takaa. Siinä on 40 laulua, joista 20 on 
tangoa. Niitä oli myymässä Simosen puoliso Ritva, joka 
kertoi matkustavansa usein miehensä keikoilla mukana. 
Kuvassa Tuovi Määttä sai ostamaansa äänitteeseen Si-
mosen nimikirjoituksen. 

Ala-siuruan metsästysseuran aloituspäivän kokoontuminen ja lähtö hirvenpyyntiin 24.9.2011. 

Peijaisiin Siuruan työväentalolle saapui 200 nauttimaan 
pöydän antimista.
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Aktiivisia metsästäjiä muistettiin

Pelttarinseudun metsästysseuran hirvikäristystä kävi nauttimassa pitkästi yli sata hen-
kilöä. Kuvaan on päässyt myös kokkina toiminut Pirkko Kokko.

Pelttarinseudun metsästys-
seuran hirvipeijaiset pidet-
tiin römppälauantaina 5.11 
seuran omalla majalla Sotka-
järven tien varressa. 

Käristyksellä kävi pitkäs-
ti toista sataa vierasta. Pei-
jaisten pääkokkina toimi jo-

kavuotiseen tapaan seuran 
sihteeri ja hirviporukan jä-
sen Pirkko Kokko.  Pudas-
järven Riistanhoitoyhdistyk-
sen toiminnanohjaaja Mikko 
Lehtola luovutti metsästäji-
en pronssisen ansiomitalin 
kahdelle seuran aktiiviselle 

metsästäjälle: Risto Keräsel-
le ja Pentti Kettuselle. 

Hirvenmetsästyksessä on 
kaadettu yli puolet, juokse-
massa on vielä kolme aikuis-
ta ja seitsemän vasaa. 

Antero Kokko

Risto Keränen ja Pentti Kettunen ottavamassa vastaan pronssiset ansiomitalit, joita 
luovuttamassa metsästysseuran puheenjohtaja Antero Kokko ja Riistanhoitoyhdistyk-
sen toiminnanohjaaja Mikko Lehtola.

Alkaako viikonloppuisin lääkäripäivystys Pudasjärvellä? Tätä ovat 
ihmiset kyselleet ja olen vastannut, että kesällä päätetyn perus-
teella pitäisi alkaa marraskuun neljäs päivä kuluvaa vuotta. 

Nyt on kuidenkin valitettavasti todettava, että ei ala. Syy on 
yksinkertaisesti se, että ei ole kuulemma lääkäreitä. Toiminnot 
viikonloppuisin jatkuvat samanlaisina, mitä tähänkin saakka, aina-
kin kuluvan vuoden loppuun. Tänä aikana taas selvitetään, miten 
muuten voitaisiin lääkäriviikonloppupäivystys järjestää. (Toivon 
mukaan ei ole asian tahallisesta lykkäämisestä kysymys). 

Olen edelleen sitä mieltä, että asia on tärkeä ja välttämätön, 
meidän kuntalaisten terveyspalvelujen saannin kannalta, myös 
viikon loppuisin. Eihän sairaus katso pyhän aikoja. Pahoittelen, 
kun olen antanut tietämättäni väärää tietoa ko asiassa. 

Kun luottaa siihen, että asiat on hoidossa, niin näkyy saavan 
ns. turpiin. Yritetään jaksaa edelleen odotella. 

Hyvää syksyn jatkoa!

Erkki Honkanen

Lukijan kynästä

Alkaako viikonloppuisin 
lääkäripäivystys?

Kilpailuun valitaan viisi henkilöä, jotka pitävät vuorotellen illal-
liskutsut toisilleen. Jokaiselle illalliselle voi illan emäntä tai isän-
tä kutsua yhden vieraan. Vieraaksi voidaan kutsua paikkakunnan 
tunnettu henkilö/ vaikuttaja, joka ei kuitenkaan saa olla emännän 
tai isännän lähisukulainen. Kaikki illalliset valmistetaan ja kutsut 
pidetään Sun Cafe:n tiloissa Jukolantie 4:ssä. Pitäjän on tarkoitus 
järjestää mahdollisimman herkulliset ja upeat kutsut, sillä vieraat 
arvostelevat ne pistein 1–10. Kutsujen pitäjät eivät saa tietää pis-
teitä, vaan ne pidetään salassa kunnes kaikki ovat pitäneet kut-
sunsa ja saaneet pisteensä. Voittaja on eniten pisteitä saanut ja 
hänet palkitaan. 

KOKKAA MULLE 
ILLALLINEN

Hakemukset pyydetään lähettämään 13.11.2011 klo 
22.00 mennessä osoitteessa www.suncate.fi/  ”Palaute 
ja tilaukset ”, tai suoraan ilmoittautumalla Sun Cafe:ssa. 
Kilpailuun valitut kutsutaan 14.11.klo 16.00 pidettävään 
info- tilaisuuteen. Lisätietoja p. 044-9232478. 

Sunrise Catering järjestää Pudasjärvellä ruoan valmis-
tuksesta kiinnostuneille ja uusista haasteista pitäville 
tarkoitetun leikkimielisen tapahtumasarjan/ kilpailun 
”KOKKAA MULLE ILLALLINEN”. Aiempaa kokemusta ruo-
an valmistuksesta ei tarvita. Kilpailu toteutetaan aikavä-
lillä 19.11.- 31.12.2011 ja kilpailupäivät ovat pääsääntöi-
sesti kerran viikossa lauantaisin.  

Kahvio Huoltamo

KoillisParkki
Talvirenkaat nyt 
varastosta!

- Hyvä valikoima irtokarkkeja
 7,90€/kg

KoillisParkki

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
Huolto ja Varaosat p. 040 930 9556
Kahvio p. 044 362 6340

Avoinna
Ma - Pe 6.30 - 21.00
La - Su 9.00 - 21.00

- Mp- ja kelkkakamppeita 
poistomyynnissä!

Lapset tuntevat rauhan
Lionien Rauhanjulistekilpailu:

Pudasjärvellä osallistut-
tiin neljännen kerran rau-
hanjulistekilpailuun, jossa 
eri puolilla maailmaa toimi-
vat Lionsklubit sponsoroi-
vat Lionien kansainvälisen 
rauhanjulistekilpailun kou-
luissa ja nuorisoryhmissä. 
Tämän vuoden teemana oli 
”Lapset tietävät, mitä rau-
ha on.” Kilpailu kannustaa 
nuoria ympäri maailman il-
maisemaan näkemyksiään 
rauhasta taiteen keinoin. Vii-
meisen 20 vuoden aikana yli 
neljä miljoonaa lasta lähes 
sadasta maasta on osallistu-
nut kilpailuun.

Kurenalan koululta keskellä olevan voittajatyön oli piirtänyt Minna Uusi-Illikainen 5 A, 
toiseksi tuli Jere Siltakoski 5 B oikealla ja kolmanneksi Aino Puhakka 5 B vasemmalla. 

Lakarin koululta parhaaksi katsottiin Hanna Valkolan työ keskellä, toisena Sonja Hanhi-
suanto vasemmalla ja kolmantena Janette Kurtin työ oikealla. 

Sivukylien paras oli Hirvaskosken koulun Salome Ervastin työ keskellä, toisena Nata-
lie Nurmelan teos Sarakylästä oikealla ja kolmas samoin Sarakylän koululaisen Annii-
na Sarajärven työ vasemmalla. 

Pudasjärvellä kilpailuun 
osallistuivat viidesluokka-
laiset kolmessa sarjassa; Ku-
renalan koulu, Lakarin kou-
lu ja sivukylien koulut, joista 
myös lähes kaikilta kouluil-
ta tuli piirustuksia. Kilpailua 
organisoineen naisklubi Hi-
limoihin kuuluvan opettajan 
Virpi Eskolan mukaan työt 
ovat ainutkertaisia, ja ne hei-
jastavat nuorien taiteilijoi-
den elämänkokemuksia. 

Julisteita olivat arvioimas-
sa Vuokko Ulander LC Hili-
moista, Heimo Turunen LC 
Pudasjärvestä sekä opetta-
ja Susanna Lahtinen koulu-

jen edustajana. Arvioinnissa 
huomioitiin muun muassa 
omaperäisyys, taiteellisuus 
ja tämänkertainen teema.

Kaikille palkituille taitei-
lijanuorille Hilimat luovut-
taa lahjakortit paikallisiin 
liikkeisiin. Palkitut työt lai-
tetaan näytteille aikaisempi-
en vuosien tapaan Pudasjär-
ven Osuuspankkiin. 

Voittajatyöt lähetetään L-
piirin piirikuvernöörille, jos-
ta piirin paras työ jatkaa val-
takunnalliseen kilpailuun 
ja Suomen paras työ osallis-
tuu kansainväliseen kilpai-
luun, jonka voittaja saa 5000 
USA:n dollarin palkinnon ja 
muut loppukilpailuun pääs-
seet 23 taiteilijaa 500 USA:n 
dollaria. 

Heimo Turunen
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Keskiviikkona 2.11. liikun- 
tahallilla Pudasjärven kau-
punki järjesti työntekijöil-
leen puolipäiväisen työhy-
vinvointitapahtuman, jonka 
ohjelmanumeroihin ja työ-
pajoihin osallistui satoja 
henkilöitä. Vastaavanlainen 
virkistystapahtuma oli en-
simmäinen laatuaan, mutta 
talous- ja henkilöstöpäällik-
kö Seija Turpeisen mukaan 
tavoitteena on tulevaisuu-
dessa järjestää virkistyspäi-
viä kerran vuodessa. 

- Nyt ensimmäisellä ker-

ralla saadaan kokemuksia 
miten tämän muotoinen ta-
pahtuma otetaan vastaan ja 
vastaisuudessa saa nähdä 
millaiseksi tämä muotoutuu. 
Ilmoittautumisia työpajoihin 
tuli noin 200, mutta ohjelma-
numeroita saattaa tulla seu-
raamaan enemmänkin vä-
keä, kertoo Turpeinen.

Tapahtuman tavoite, ku-
ten kävi myös kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittilan 
avaussanoista ilmi, oli edis-
tää työntekijöiden hyvin-
vointia, antaa heille positii-

visia kokemuksia ja auttaa 
tiiviin yhteishengen luomi-
sessa. Daavittilan tervehdys 
esitettiin videolta yllättävän 
reissun vuoksi.

Näyttelijä ja koomikko 
Ulla Tapaninen veti lähes 
tunnin stand up-esityksen – 
tosin istualtaan, mutta siitä-
kin hän sai väännettyä vitsiä. 
Naurunremakoista päätellen 
virkistyspäivän tehtävä täyt-
tyi jo sen alkutaipaleilla.

Loppupäivän ohjelma 
koostui työpajoista, joihin 
väki jakaantui ennakkoil-

Yleisöä.

Oik: Ulla Tapaninen nauratti yleisöä ”Lava-ammunnallaan”.
Vas: Työterveyshuollon pisteellä virkistyjät saivat listata työ-
paikkansa hyviä puolia.
Alla: Yleisöä.

moittautumisten perusteel-
la. Liikkumisesta kiinnos-
tuneille tarjottiin zumbaa, 
tanssia ja äijäjoogaa. Mielen-
kiintoista ja hermoja lepuut-
tavaa yhteistoimintaa tarjot-
tiin intialainen päähieronta-, 
paju- ja yhteislaulutyöpajois-
sa. Uudenlaista vesiliikun-
taa sai kokeilla aquazumban 
merkeissä. Omaa työpajaan-
sa piti myös Työterveyshuol-
to, jolla oli lisäksi oma tutus-
tumispiste.

Jenny Kärki

Kaupungin työntekijät virkistyivät liikuntahallilla

Joka vuosi järjestetään Hel-
singissä Messukeskukses-
sa pyhäinmiesten päivänä 
SkiExpo-messut perjantais-
ta sunnuntaihin. Tapahtu-
ma on Pohjoismaiden suurin 
talvihiihtoalan messutapah-
tuma.

Syötteen tunturialue on 
osallistunut osastollaan pe-
rinteisesti joka vuosi. Tänä 
vuonna alue oli esillä tup-
laten suuremmalla messu-

Syöte tunnetuksi SkiExpo-messuilla
osastolla kuin aikaisempina 
vuosina. Osastolla tehdään 
tunturialueen tarjoamia pal-
veluja tunnetuksi eteläsuo-
malaisille kuluttajille. Osas-
tolla esiteltiin kahdella eri 
suurella screenillä video-
kuvaa alueen upeista mai-
semista. Lisäksi seinillä oli 
kuvia alueesta sekä tarjous-
pakettimainoksia. Kaikille 
ohikulkijoille jaettiin alueen 
uusi Syöte Talvi-lehti sekä 

pyrittiin esittelemään alu-
een tarjontaa. Osastolle saa-
tiin lisä-äksöniä lumipallon 
heittokisoilla, sekös vasta oli 
hauskaa sisätiloissa! Mus-
ti- ja Lysti-porot olivat myös 
saapuneet tunturista haus-
kuttamaan perheen pie-
nempiä. Osastolla asiakkaat 
pystyivät täyttämään arpa-
lipukkeen, jolla oli mahdol-
lista voittaa viikonvaihde-
majoituspaketti tunturissa 

talven aikana. Kaiken tämän 
lisäksi vielä Iso-Syötteen 
Snowparkin pojat esittelivät 
moderneilla iPadeillä parkin 
uudistunutta ulkonäköä ja 
keräsivät siinä samalla lisää 
tykkäämisiä Snowparkin fa-
cebook-sivustolle.

Messuilla oli kaiken kaik-
kiaan kävijöitä 68.000. Lau-
antaina tehtiin myös yhden 
päivän yleisöennätys, 37.000 
kävijää! Aikamoisia ihmis-

massoja! Osastolla oli aluetta 
esittelemässä Hiihtokeskus 
Iso-Syötteeltä Tarja, Heidi 
ja Mikko Terentjeff, Janne 
Kuusela, Jani Parkkinen sekä 
Veinalotta Vesterinen, Tun-
turihotelli Iso-Syötteeltä oli 
Katariina Kuukasjärvi, Syöt-
teen Keskusvaraamosta Juha 
Schroderus sekä Hiihtokes-
kus Pikku-Syötteeltä Toni 
Etelämäki ja kaikki tekivät 
asiakasesittelyjä hihat hei-

Musti ja Lysti messuilla. 

Hiihtokeskusyrittäjät Tarja ja Jorma Terentjeff keskustele-
vat kauden uusista suuntauksista hiihtokeskus Sappeen 
kolleegansa kanssa.

luen. Tällä tavalla tehdään 
aluetta tunnetuksi vuodesta 
toiseen! Messuesittelijät toi-
vottivat kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi upealle Syöt-
teelle.

Tarja Terentjeff
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Suomen Lions-liitto ry järjes-
tää kaikille nuorille avoimen 
ja maksuttoman valtakun-
nallisen Nuorisobändikil-
pailun. Kilpailu on tarkoitet-
tu kaikille nuorisobändeille, 
joiden jäsenten keski-ikä on 
kilpailuvuonna korkeintaan 
18 vuotta ja joiden vanhim-

Haluaako bändisi olla Suomen paras?
Bändit, pelimannit ja muut 
lauluryhmät tervetulleita mukaan!

mat jäsenet täyttävät kilpai-
luvuonna korkeintaan 20 
vuotta. 

Pudasjärven lionit ha-
luavat edistää nuoren har-
rastusta musiikin parissa. 
Nuorisobändikilpailun yh-
tenä tavoitteena on edistää 
nuorten harrastusta musii-

kin parissa. Samalla voidaan 
vaikuttaa nuorison musiik-
kimaun monipuolistamiseen 
ja tason nostamiseen. Jokai-
nen osallistuja saa kehittä-
vää palautetta ja esiintymis-
kokemusta.

Karsintakilpailuja järjes-
tetään eri puolilla Suomea 
ja loppukilpailu pidetään 
Jyväskylässä perjantaina 












8.6.2012. Pudasjärven esi-
karsinta suoritetaan äänittei-
den perusteella. Hyväksyttä-
vä formaatti on CD-tallenne. 
Äänitteellä tulee olla kolme 
noin 3 min kestoista, erityy-
listä ja -rytmistä kappalet-
ta ja niiden on oltava perillä 
11.12.2011 mennessä osoit-
teessa: LC Pudasjärvi, SKE-
BA-vastaava Janne Moila-
nen, Lonikantie 12, 93100 
Pudasjärvi. Pudasjärven esi-
karsinnan voittajalle makse-
taan 100 euron nimellinen 
korvaus äänitteen teosta.

Tallenteen mukana on lä-
hetettävä ilmoittautumis-
lomake bändin johtajan al-
lekirjoittamana ja bändin 
kokoonpano sekä valoku-
va. Ilmoittautumislomake 
ja säännöt ovat saatavis-
sa osoitteesta www.lions.fi. 
Äänitteitä ja kuvia ei palau-
teta ja niitä käytetään vain 
kilpailun vaatimaan tarkoi-
tukseen. Äänitteiden perus-
teella alueelliseen karsinta-

LC presidentti Seppo Kuk-
ka, Jäsentoimikunnan pu-
heenjohtaja Antti Pesälä 
ja SKEBA-vastaava Jan-
ne Moilanen muistuttavat 
että kilpailuun voivat osal-
listua bändien lisäksi myös 
pelimanniporukat, laulu-
ryhmät, sekä muut ryhmit-
tymät.

kilpailuun kutsutaan kuusi 
parasta bändiä. Alueelliset 
karsintakilpailut toteutetaan 
viimeistään maaliskuun 2012 
aikana ja ne voivat olla avoi-
mia/maksullisia yleisötilai-
suuksia. Pudasjärvi kuuluu 

L-piiriin ja alue käsittää Suo-
men Pudasjärveltä ylöspäin. 
Jyväskylän finaalissa soittaa 
kuusi parasta bändiä.

L-piirin karsintakilpailu-
paikka ja -aika ilmoitetaan 
myöhemmin. 

Lisätietoja antaa LC Pudasjärven SKEBA -vastaava Janne Moilanen puhelimitse 040 740 7440 ja sähköpostilla: janne.moilanen@pudasjarvi.fi

Monille jokihelmisimpuk-
ka eli raakku on tuttu lähin-
nä Lapista kertovista erä-
kirjoista.  Niissä kerrotaan 
tarunhohtoisia tarinoita hel-
menkalastuksesta pohjoisen 
joilla. Helmestys johti lopul-
ta siihen, että helmentoivos-
sa raakkuja avaavia oli niin 
paljon, että jokihelmisim-
pukka rauhoitettiin ensim-
mäisenä nilviäisenä Suomes-
sa jo vuonna 1955. Suojelun 
myötä eläinkuntamme pit-
käikäisin laji lähes unoh-
dettiin. Vaikka helmestys 

Salaperäiselle raakulle seminaari Syötteellä
loppui, uudet uhkat vesistö-
rakentamisen ja metsäojitus-
ten muodossa olivat koitua 
viimeisten raakkujokiemme 
kohtaloksi. 

Jokihelmisimpukan tilan-
ne ei ole parantunut. Kym-
menen vuotta sitten raakku 
arvioitiin vaarantuneeksi la-
jiksi ja vuonna 2010 tehdyssä 
Suomen lajien uhanalaisuus-
arvioinnissa jo erittäin uhan-
alaiseksi.

Hiljaiseloa virran poh-
jassa viettävää raakkua kä-
sitellään monipuolisesti 

lauantaina 19.11 Raakku-se-
minaarissa Syötteen luonto-
keskuksessa. Tilaisuus alkaa 
kahvittelulla klo 9.30 ja ohjel-
ma käynnistyy klo 10. Aluk-
si kuullaan vuoteen 1955 
saakka helmenkalastajana 
olleen taivalkoskelaisen Paa-
vo Vääräniemen kertoma-
na, millaista helmenpyynti 
oli hänen kokemanaan. Han-
kepäällikkö Panu Oulasvir-
ta Metsähallituksen Raakku-
Interreg-hankkeesta kertoo 
eläinkuntamme kiehtovasta 
ikänestorista. Oulasvirta on 

jokihelmisimpukan asian-
tuntijana ollut monissa joki-
helmisimpukkatutkimuksis-
sa ja – hankkeissa mukana.  
Jyväskylän yliopisto on mu-
kana Raakku-hankkeessa ja 
professori Jouni Taskinen 
kertoo alustavia tuloksia Ii-
joen vesistöalueella tänä syk-
synä tehdyistä raakun isän-
täkalatutkimuksista.  

Suomen ympäristökes-
kuksen tutkija Ulla-Mai-
ja Liukko kertoo raakun ti-
lanteesta Suomessa ja onko 
tilanteen parantamiseksi 

Pudasjärven kaupungin si-
vistyslautakunta kokoon-
tui keskiviikkona 2.11. Esil-
lä oli edellisien kokousten 
tapaan pitkä lista käsiteltä-
viä asioita. Pykäliä kertyi 
pitkälti kolmatta kymmentä. 
Keskustelevaa kokousta joh-
ti Tuula Kuukasjärvi hillityn 
jämäkästi ja kaikki saivat rei-
lusti sanoa sanottavansa.

Mari Ritola kävi kerto-
massa Aittokylän koulun 
sisäilmaongelmista ja kou-
lun tilanteesta. Päätettiin et-
siä korvaavat väliaikaistilat, 
joihin koulu muuttaa ja vä-
littömästi aloitetaan selvi-
tystyö koulun huonon sisäil-
man syiden selvittämiseksi. 
Tavaroita koululta ei siirre-
tä uuteen paikkaan. Asias-
ta tiedotetaan vanhemmille 
hetimmiten järjestettävässä 
vanhempainillassa.

Kuluvan vuoden talous-
arvion toteutuminen käsitel-

Koulu evakkoon Aittojärveltä
tiin kokouksen alkupäässä 
ja todettiin sen olevan ku-
takuinkin raamissaan koko-
naisuutena. Hieman ylitystä 
on tulossa mm. Aittojärven 
koulun järjestelyjen vuoksi. 
Henkilöstömenot ovat bud-
jetissa, mutta palvelujen os-
tot, kuten kuljetukset, ylitty-
vät. Ylimääräisiä kuljetus- ja 
muita kustannuksia on ai-
heutunut ja tulee aiheutu-
maan koulujen sisäilmaon-
gelmien takia.

Leirikoulut avartavia 
ja rikastuttavia
Ulkomaille suuntautuvis-
ta leirikouluista keskustel-
tiin aktiivisesti. Keskustelun 
kirvoitti Kurenalan koululta 
tullut tiedote, jossa kerrottiin 
ulkomaille suuntautuvan lei-
rikoulun suunnittelusta.

Osa lautakunnan jäsenistä 
oli sitä mieltä, että ala-asteel-
ta ei ulkomaan leirikoulu-

ja tehtäisi, vaan keskityttäi-
siin kotimaan kohteisiin. 
Ulkomaan leirikoulut to-
teutettaisiin vasta yläasteen 
oppilaiden kanssa. Tois-
ta näkökantaa esiintyi myös 
lautakunnassa eli hyvin 
suunnitellut, laadukkaasti ja 
turvallisesti toteutetut leiri-
koulut ulkomaille ovat erit-
täin avartavia ja rikastutta-
via tapahtumia. 

Varojen keruu, tasapuo-
lisuus kaikkia oppilaita ja 
vanhempia kohtaan nousi-
vat keskusteluissa esille. Si-
vistysjohtaja velvoitettiin 
selvittämään leirikouluti-
lannetta yhdessä koulujen 
johtajien kanssa sekä tutus-
tumaan lähikuntien vastaa-
viin käytänteisiin. Sivistys-
lautakuntaan tuodaan näin 
valmisteltu ehdotus toimin-
taperiaatteiden ja –linjan 
päättämiseksi.

Henkilövalintoja
Perhepäivähoitajaksi Syöt-
teen alueelle valittiin Jenni 
Valkama.

Määräaikaiseen lähihoi-
tajan tehtävään Kauppatien 
päiväkotiin ja ryhmäper-
hepäivähoitokoteihin ajalle 
07.11.2011-31.07.2012 valit-
tiin lähihoitaja Eeva-Leena 
Luokkanen 

Vuorotteluvapaan myön-
nettiin Raija Pohjolalle 
1.12.2011- 29.2.2012.

Joni Rinta-Pollarille 
myönnettiin kaupungin kou-
lutussopimuksen mukaista 
palkallista koulutusvapaata 
viisi opintopäivää vuodelle 
2012 perusteena pätevöity-
miskoulutus.

Pia Virranmäelle myön-
nettiin kaupungin koulutus-
sopimuksen mukaista pal-
kallista koulutusvapaata 
viisi opintopäivää vuodelle 
2012 perusteena pätevöity-
miskoulutus.

Sivistyslautakunta tote-
aa Hilkka Parkkisenniemen 

palvelussuhteen päättyneen 
31.10.2011 eläkkeelle siirty-
misen vuoksi. 

Hirvaskosken  
koululla  
joulumyyjäiset
Hyväksyttiin Hirvaskosken 
koulunjohtaja, rehtori Jukka 
Lehdon toimittama anomus 
Hirvaskosken koululla työ-
päivän siirrosta, jossa maa-
nantai 5.12. korvataan lauan-
taina 26.11, jolloin koululla 
järjestetään joulumyyjäiset 
retkirahaston hyväksi. 

Päätettiin hyväksyä kah-
den opettajan ja rehtorin 
Comenius-hankkeen tutus-
tumisvaihdon virkamatkat. 
Päätös edellyttää, että han-
kekauden päätyttyä toimi-
tetaan lautakunnalle lop-
puselvitys tavoitteiden 
toteutumisesta, yhteistyön 
onnistumisesta ja merkityk-
sestä. 

Kulttuuristipendi 250 eu-
roa myönnettiin Aira Siuru-
ainen-Kallialalle ja Pudasjär-

ven nuorisoseuralle.
Päätettiin myöntää Pu-

dasjärven urheilijoiden uin-
tijaostolle maksuvapautus 
alle 18-vuotiaiden rata- ja 
uintimaksuista Puikkariin

Lopuksi keskusteltiin vi-
ranhaltijoiden, luottamus-
miesten ja työntekijöiden 
rooleista ja asemasta sekä sii-
tä kuka ohjaa kenenkin teke-
misiä. Työilmapiiri todettiin 
työssä jaksamisen edelly-
tykseksi. Keskusteltiin myös 
vallan keskittymisestä, de-
mokratian toimimisesta ja 
sen vajeesta tiukoissa tilan-
teissa. Todettiin myös, että 
sivistystoimi on toiminut 
hyvin kaikista sisäilmaon-
gelmista huolimatta. Kiitok-
set esitettiin toimialan joh-
dolle. Lautakunta todettiin 
hyvin toimivaksi ja avoimen 
keskustelevaksi. 

Jari Jussila

tapahtumassa jotakin. Met-
sätalous ja raakku ovat olleet 
yhdistelmä, joka on Koil-
lismaalla nähty viime vuo-
sina lehtienkin palstoilla. 
Pohjois-Pohjanmaan metsä-
keskuksesta ympäristöpääl-
likkö Irmeli Ruokanen avaa 
asiaa metsätalouden näkö-
kulmasta. Esitelmien jälkeen 
on loppukeskustelulle varat-
tu aikaa. 

Tilaisuuden lopuksi näh-
dään valokuvaaja Kimmo 
Kuuren upea Vapaa Iijoki- 
multivisio, jossa liikutaan 
koko Iijoella ja jokivarressa 
kaikkina vuodenaikoina.

Tilaisuuden avaa Pudas-
järven luonnonsuojeluyhdis-

tyksen puheenjohtaja Pirk-
ko-Liisa Luhta, joka kertoo 
myös Iijoen vesistön hel-
misimpukkatilanteesta. Ti-
laisuuden järjestää yhdessä 
Syötteen luontokeskuksen 
ja Pohjois-Pohjanmaan luon-
nonsuojelupiirin kanssa 
Pudasjärven luonnonsuo-
jeluyhdistys, joka täyttää sa-
malla 40 vuotta ja haluaa 
tällä seminaarilla juhlistaa 
nimikkoeläintään.

Raakku-seminaariin on 
kaikille kiinnostuneille va-
paa pääsy. Tilaisuus päättyy 
klo 15. 

Pirkko-Liisa Luhta 
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”Päihdeilmastomme kaipaa muutosta”
Ehkäisevän päihdetyön viikko 5.-13.11.2011

Valtakunnallista Ehkäise-
vän päihdetyön viikkoa vie-
tetään Pudasjärvellä marras-
kuussa viikolla 45. 

Viikon teemalla, päih-
deilmastonmuutoksella ta-
voitellaan päihdehaittojen 
vähentymistä: vähemmän 
alkoholi- ja huumekuolemia, 
turvallisemmat ja viihtyi-
sämmät kadut ja tiet kaikil-
le, turvallisempi lapsuus il-
man humalaisia vanhempia 

ja pienemmät terveys- ja so-
siaalihuoltokulut veronmak-
sajille.

Päihdeilmastonmuutos 
syntyy suurista ja pienis-
tä teoista asenteiden ja ra-
kenteiden muuttamiseksi. 
Vanhemmat päättävät olla 
juomatta lasten seurassa, 
kaupunki panostaa ehkäi-
sevään työhön ja eduskun-
ta päättää kieltää alkoholin 
mielikuvamainontaa. Kun 

kaikki toimijat toimivat sa-
maan suuntaan, saadaan 
muutoksia ja tuloksia ai-
kaan. 

Nuorten terveystapatut-
kimuksen (2011) perusteel-
la alkoholin käytön osalta 
näyttää kokonaisuudessaan 
siltä, että 2000-luvun jatku-
nut myönteinen kehitys-
suunta nuorten raittiudessa 
ja humalajuomisessa jatkuu 
edelleen. Kahden viime vuo-

den aikana raittiiden osuus 
on lisääntynyt lukuun ot-
tamatta 18-vuotiaita. Myös 
Kouluterveyskyselyssä on 
vuosien 2008-2010 välillä 
nähty humalajuomisen lievä 
aleneva suunta. Juomatapa-
tutkimuksen (2009) mukaan 
15-29-vuotiaiden nuorten 
ja nuorten aikuisten raittius 
on pysynyt samalla tasolla 
tai jopa hieman lisääntynyt 
vuosina 2000-2008. Toisaal-

ta tässä ikäryhmässä alkoho-
lin käyttökierojen painopiste 
on siirtynyt kohti suurempia 
kerta-annoksia.

Näyttää siis eri tutkimus-
ten valossa siltä, että viime 
vuosina nuorten humalajuo-
minen on vähentynyt ja rait-
tius lisääntynyt. Alkoholin 
käyttö ja humalajuominen 
ovat Suomessa kuitenkin 
edelleen korkealla tasolla, 
huolimatta positiivisesta las-

kusuunnasta.
Tänä päivänä meneillään 

olevaa myönteistä kehitystä 
tulee tukea kaikin mahdol-
lisin keinoin. Lasten ja nuor-
ten suojelun näkökulmasta 
alkoholin hinta, saatavuus ja 
alkoholimainonta ovat kes-
keisiä tekijöitä.

Tarja Väisänen
ehkäisevän päihdetyön moni-
alaisen yhteistyöryhmän pj.

Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpi-

to tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä loppuu vuo-

den 2012 alusta alkaen.  Hallitus esittää kieltoon täsmen-

nystä, jonka mukaan tupakkatuotteiden tavaramerkkien 

esilläpito olisi jatkossa kiellettyä myös tupakan, tupakan 

vastikkeiden, tupakkajäljitelmien ja tupakointivälinei-

den vähittäismyynnissä.
Esityksen mukaan esimerkiksi tupakkatuotteen ta-

varamerkillä varustettuja tupakansytyttimiä tai savuke-

filttereitä ei saisi pitää vähittäismyynnissä esillä.  Esil-

läpitokiellon tavoitteena on vähentää etenkin lasten ja 

alaikäisten tupakointia. Hallitus päätti asiaa koskevan 

lakiesityksen sisällöistä torstaina 27. lokakuuta. 

Tupakkatuotteiden 
esilläpitoa täsmennetään

”Nuorisokahvila on avoinna 
lauantaisin 18-23. Nuoriso-
kahvila sijaitsee liikuntahal-
lin ja kirjaston yhteydessä 
Tuulimyllyntiellä. Me ollaan 
laadittu säännöt, joiden mu-
kaan iltakahvilassa ei su-
vaita väkivaltaa, päihteitä, 
rasismia, kiroilua eikä terä-
aseita. Ja jos rikkoo sääntöjä 
siitä seuraa aina rangaistus.

Nuorisokahvilassa voi-
daan pelata pingistä, bil-
jardia, wiitä, ilmakiekkoa, 
pöytäjalkapalloa, pleikka-
ria sekä lautapelejä. Tietoko-
neita on kolme ja televisioi-

Nuorisokahvila

ta kaksi, joita voi käyttää ja 
katsella. Nuorisokahvilassa 
on aina ilmaseksi kahvia ja 
pikkupurtavaa, mikä on tosi 
hyvä.

Ehkäsevän päihdetyön 
viikolla lauantaina 12.11.2011 
klo 18-23 nuorisokahvilassa 
on avoimet ovet kaikenikäi-
sille teemalla Uskalla sanoa 
Ei päihteille ja väkivallalle.  
Tarjolla on kahvia ja meidän 
leipomaa pullaa. 

Tervetuloa toivottavat tet-
tiläiset Aku ja Mikko – ollaan 
muuten tuossa kuvassa.”

Vastaamalla tähän (paihdelinkki.fi/testit) Maailman 

terveysjärjestö WHO:n kehittämään testiin, saat käyt-

töösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa 

ja miten suuria riskejä se tuottaa.

Mikäli tarvitset tukea ja keinoja päästäksesi irti päih-

teistä,  voit ottaa suoraan yhteyttä päihdehoitaja Laila 

Lauhikariin arkisin klo 8-9, 08 5875 6243 tai muina ai-

koina sähköpostin kautta laila.lauhikari@oulunkaari.

com. 
Päihteiden käyttöä ehkäisevästä toiminnasta antaa 

tietoa, tukea ja konkreettista palveluohjausapua lapsi- 

ja nuorisopolitiikan kehittäjä/koordinaattori Tarja Väi-

sänen, 040 5262 765 tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi.

Testi alkoholin käytöstä

_  juttutuokio
_  peli-ilta
_  elokuvailta
_  lähdetään yhdessä kävelylle
_  tehdään yhdessä ruokaa
_  ollaan vaan
_  lähdetään käymään koiran kanssa lenkillä
_  lähdetään kyläilemään jonnekin
_  kutsutaan ystäviä kyläilemään
_  joku muu, mikä __________________________________

Anna 
mulle
Kun lapsilta ja nuorilta on 
kysytty mm. eri tutkimuk-
sissa ja muissa kyselyissä, 
mitä he haluaisivat tehdä, 
niin useimmiten ensimmäi-
seksi nousee yhteisen ajan 
vietto, tekeminen aikuisen 
kanssa.  

Eniten nuoret kaipaavat 
lisää aikaa omilta vanhem-
miltaan.  Lapset ja nuoret 
toivoivat aikuisilta hyvin ta-
vallisia ja arkisia asioita ku-
ten juttelemista, ruuanlaittoa 
tai leffassa käymistä. 

Nuorisopalvelut haluaa 
haastaa pudasjärviset van-
hemmat, lapset ja nuoret 
täyttämään ja käyttämään 
oheisen Anna mulle aikaa - 
lahjakortin marraskuun 2011 
aikana.  

Lahjakortin idea on, että 
vanhemmat konkreettisesti 
pysähtyvät ja antavat aikaa, 
tekevät mieluisia asioita. 
Lapset ja nuoret määritte-
levät lahjakortin sisällön eli 
mitä tehdään. Mukavia het-
kiä yhdessä 

LAHJAKORTTI, Anna mulle aikaa…

aikaa

Tällä lahjakortilla olet oikeutettu yhteiseen aikaan per-
heen kanssa.  Rastita Sinulle mieluisin vaihtoehto lis-
tasta ja anna tämä kortti vanhemmalle / vanhemmille-
si.

”Yksi varhaisimmista lap-
suuteni muistoista on se, 
kun näin humalaisen isä-
ni hyökkäävän äitini kimp-
puun.  Äitini oli vielä silloin 
voimissaan ja heitti huma-
laisen miehen lattialle, jos-
ta hän kimposi ylös entis-
tä ärhäkämpänä ja syöksyi 
uudelleen äidin kimppuun.  
Minä olin silloin ihan pie-
ni ja katsoin tätä näytelmää 
kauhuissani itkien ja vapis-
ten.  En muista miten tämä 
tilanne päättyi.

Näitä tilanteita jouduin 
suremaan ja pelolla odotta-
maan koko lapsuuteni.  Mil-
loin pahapäinen humalainen 
isäni tulee kotiin ja näytel-
mä taas alkaa.  Monta kertaa 
äiti joutui ottamaan kädestä-

Huomionarvoista paikallisesti
*13-16 vuotiaiden nuorten tupakointi ja humalahakuinen juo-
minen on laskenut , *laittomien huumeiden kokeilu on pysy-
nyt samalla tasolla, 3 %, *17-19 vuotiailla lukiolaisilla tupa-
kointi, humalahakuinen juominen sekä laittomien huumeiden 
kokeilu on kasvanut, *ammattiin opiskelevista nuorista 42 % 
tupakoi päivittäin, 30-36 % juo itsensä tosi humalaan kerran 
kuussa.

Ehkäisevää päihdetyötä pystyy tekemään meistä jokainen 
omalla raittiutta edistävällä asenteella ja toimintatavoilla. Työ-
ryhmä pyytää jokaista kaupunkilaista mukaan ehkäisemään 
alkoholin ja muiden päihteiden välittämistä alaikäisille. 

LAPSENA SÄRKYNYT
”näkökulma vanhempien 
päihteiden käytöstä”

ni kiinni ja pakenimme ko-
toa naapuriin tai sukulaisiin.

Nyt aikuisena elämääni 
on varjostanut valtava tur-
vattomuuden tunne.  Mi-
nulla on myös lapsuuden 
kokemuksista jäänyt masen-
tuneisuushäiriö.  

Te lasten, nuorten van-
hempi tai vanhemmat, jotka 
käytätte alkoholia, ymmär-
täkää tämän kirjoituksen pe-
rusteella millaiset haavat ja 
psyykkiset traumat aiheu-
tatte omille lapsillenne.  Sitä-
kö te haluatte, että lapsenne 
vielä aikuisenakin kärsivät 
turvattomuudesta ja mie-
lenterveysongelmista?  An-
takaa lapsille turvallinen ja 
raitis koti.”

ÄLÄ VÄLITÄ 
alkoholia alaikäisille
Oulun seudulla toimii mo-
nialainen yhteistyöryhmä, 
jonka tavoitteena on estää 
alkoholin välittäminen ala-
ikäisille.  Pudasjärven kau-
pungilla on jäsenyys tässä 
työryhmässä.  Yhteistyös-
sä mukana ovat alkoholi-
tarkastajat, vähittäiskaup-
piaat, alueen ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilöt 
kunnista, nuorten edustajat, 
koulujen edustajat sekä jär-

jestötoimijoita.
Pudasjärvellä tehtiin 

vuonna 2009 yläkoululai-
sille, lukiolaisille ja Oulun 
seudun ammattiopiston Pu-
dasjärven yksikössä opis-
keleville nuorille kouluter-
veyskysely, jossa kysyttiin 
mm. mistä alaikäiset nuo-
ret saavat alkoholia ja tupak-
kaa.  Kyselyn tulokset kerto-
vat seuraavaa…

Mistä 13-16 –vuotiaat nuoret saavat alkoholia?
15 % sanoo. että siideriä on helppo ostaa lähikaupasta
5 % pojista haki itse alkosta
0 % tytöistä haki itse alkosta
13 % pojista sanoi hakevansa juomat itse kaupasta
3 % tytöistä sanoi hakevansa juomat itse kaupasta
11 % poikien juomista antoivat vanhemmat
23 % tyttöjen juomista antoivat vanhemmat
13 % poikien sisaruksista hankki käytettävän alkoholin
28 % tyttöjen sisaruksista hankki käytettävän alkoholin
24 % pojista otti alkoholin kotia
35 % tytöistä otti alkoholin kotoa
22 % pojista hankki alkoholin tuntemattomilta henkilöiltä
17 % tytöistä hankki alkoholin tuntemattomilta henkilöiltä

Mistä 13-16 –vuotiaat saavat tupakkaa?
31 % kertoi tupakan ostamisen olevan melko helppoa
13 % sai tupakan
42 % sai tupakkaa muilta aikuisilta
31 % sai tupakkaa sisaruksilta
92 % sai tupakkaa kavereilta
39 % otti tupakat kotoa



17nro 45 PUDASJÄRVI lehti

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 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 veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. 
Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

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

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PeLtItyöt seKä tarVIKKeet

TAKSEJALUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

VUOKRAKONEITA

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

LAHJATAVAROITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

KAUNEUDENHOITOA
FYSIOTERAPIAA

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

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

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

avoinna  ma-pe  10-17
Puistotie 2, Pudasjärvi

040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KyNttILätaLO

pajamyymälä
Pudasjärven Hautaustoimisto ja 

Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

PELTINELIÖ KY
RAKENNUSPELTITYÖT

Urakkatie 17 Ranua
Puh. 0400 448 905

peltineliö@gamil.com peltityo-ranua.fi

VUOKRATAAN
Vuokrattavana autotallista läm-
mintä tilaa. p. 040-5137809.

2 kpl hyväkunt. Rocky sohvia, 
hp 50 e ja 30 e (ei laatikkoa).     
Sohvat Kurenalla. Puh. 040 
534 5827. 

Myydään tai vuokrataan valoisa 
kerrostalokolmio Naamangan-
tiellä, myös vaihto metsämaa-
han. Puh. 040 741 5590.

Ensi syksynä tulee kulu-
neeksi 40 vuotta Suomen 
koululaitoksen edellisestä 
suuresta muutoksesta – sil-
loin nimittäin siirryttiin La-
pin läänissä ja Koillismaan 
seutukunnan kunnissa, Pu-
dasjärvi mukaan lukien, pe-
ruskoulujärjestelmään.

Muutos koulumaailmas-
sa oli melkoinen. Keskikou-
lu ja silloinen kansalaiskou-
lu lakkasivat ja tilalle tuli 
peruskoulu. Itse pääsin kes-
kikoulusta keväällä 1971 jo-
ten en joutunut muutoksen 
pyörteitä kokemaan mutta 
sen kokeneet kertoivat sen 
olleen melkoinen kokemus.

Evp opetusneuvos Pent-
ti Jänkälä on esittänyt, että 
vuosipäivän kunniaksi Pu-
dasjärven kaupunki järjestäi-

Peruskoulua kohta 40 vuotta
si Peruskoulusymposiumin 
Syötteelle ensi syksylle. Ti-
laisuuteen kutsutaan sekä 
ministeriön että Pohjois-Suo-
men koululaitoksen edusta-
jia kuten alueen kuntien eli 
Lapin, Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun koululaitosten 
virkamiehiä, opettajia, lau-
takuntien jäseniä sekä mui-
ta virkamiehiä ja järjestöjen 
edustajia.

Mahdollisuuksien mu-
kaan ohjelma muotoutetaan 
kutsuttujen esiintyjien mu-
kaan joita ovat mm.: opetus-
ministeri Jukka Gustafsson, 
Opetushallituksen pääjoh-
taja Timo Lankinen, OAJ:n 
puheenjohtaja Olli Luukkai-
nen, kouluvirkamiehiä, pe-
ruskoulun käynyt oppilas, 
vanhempien edustaja jne.

Esiintyjät määräytyvät ai-
heiden mukaisesti. Sympo-
siumin aiheita ovat: Miksi 
peruskouluun, mikä perus-
koulusta tuli, peruskoulun 
merkitys alueen kunnille ja 
kuntalaisille, peruskoulun 
jälkeinen koulutus vuosina 
1972–2011 ja koulujärjestel-
män kehitysnäkymät. 

Sivistyslautakunnan esi-
tyksestä kaupunginhallitus 
nimesi symposiumin organi-
soimiseksi työryhmän, johon 
tulivat sivistyslautakunnan 
puheenjohtaja Tuula Kuu-
kasjärvi, opetus- ja sivistys-
johtaja Juha Valta, Kurenalan 
koulun rehtori Marja-Leena 
Törrö ja vs. yläaste-lukion 
rehtori Eeva Harju.

Jari Jussila

Uudet talvirenkaat, Bridgesto-
ne 185/65-14, hinta 270 e. Puh. 
0400 242 950.

Automankka Panasonic 40wx4 
ja 300w kaijuttimet 100 e, Re-
nault Megane Coupen osia pei-
lit ym, sumuvalot, talvirattaat, 
vanteet 50 e, uusi moottorisaha 
100 e ja Corollan joitain osia. P. 
040 583 8193.

Halutaan ostaa ok-talo 
Pudasjärveltä.p. 040-551 0540 
/ klo 17 jälk.

Jenni jää kohta äitiyslomalle ja tarvitsemme Pudasjärvi-lehteen si-
jaisen. Työssä tarvitaan hyvät atk-taidot, taittotyön ja kuvankäsitte-
lyn osaamista ja aktiivista otetta työhön. Jos kiinnostuit, ota yhteys 
p. 0400 584184 tai vkkmedia@vkkmedia.fi

TYÖPAIKKA AVOINNA
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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!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 13.11.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

KAHVI-
TARJOILU!

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: 12.11. Arja Sipola; 18.11. Anne Simonen; 
26.11.  Pentti Rainer; 3.12. Nelituuli Kvartetti.
Iso-Syöte hotellilla tanssit: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, 11.-17.11.
MLLn kirppis 19.11. Nuorisotiloissa (kirjaston talo)
Kaamos kaatuu tapahtuma to 17.11. klo 18 Jyrkkäkosken hiekka-
montulla. Koko perheen tunnelmallinen illanvietto.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella 
torstaina 17.11. klo 19.00.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet: Tiistai 6.12. klo18-21.
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 9-14 Liikuntahallilla. Järj. Pudasjärven Urhei-
lijat ja kaupunki.

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

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

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

VARAA PIKKUJOULUT

Snapsibaarissa karaoke ja disco

Pikkujoulutansseissa soittaa
Arja Sipola on ensimmäinen 
tangokuningatar  vuodelta 
1987, ja on tähän mennessä 
ainoa kuningattarista, joka 
on saanut kaikilta tuomareil-
ta täydet kympit. 

Hän on opiskellut Län-
sipohjan musiikkiopistossa 
useammankin instrumentin 
soittoa ja työskenteli ennen 
tangokuningatar-kilpailua 
tanssimuusikkona yli kym-
menen vuotta ensin oman 
orkesterinsa kanssa ja myö-
hemmin vapaana taiteilija-
na. 

Sipola sai tangokuninga-
tar-kilpailussa 1987 kaikilta 
tuomareilta täydet pisteet fi-
naalikappaleistaan Vaaralli-
set huulet,Yö saaristossa ja 
Kultaiset korvarenkaat. Vii-
meksimainitusta laulusta 

Täyden kympin kuningatar 
Kurenkoskeen

tuli hänen ”tavaramerkkin-
sä”. 

Voittonsa jälkeen Arja Si-
pola on esiintynyt suosittu-
na vierailevana solistina eri 
orkesterien kanssa. Kevääl-
lä 2010 Arja nähtiin televisi-
ossa hänen osallistuessaan 
Suurin pudottaja-televisio-
sarjaan. 

Helppoa ja mukavaa askartelua!
ASKARTELUNURKKA

Askarteluvinkin antoi
Irma, Reija ja Heli

LEIKKAA TALTEEN

TEE ITSE IHANIA 
KORTTEJA!

Askarteluvinkki!
Ääriviivatarran värittäminen.

Löytyisikö sinulta kiva askarteluohje/
vinkki? Otathan yhteyttä Pudasjärvi-
lehden toimittajaan puh. 040 195 1732.

Kortin tekeminen näinkin on helppoa!
Ääriviivatarrat sopivat mm. kortteihin, 
lahjapaketteihin ja skräppäykseen.
Voit koristella niillä paperia, lasia, kynt-
tilöitä, keramiikkaa ja monia muita pin-
toja.

Voit myös värittää ääriviivatarrakuvat 
(esim. korttipohjaan asetettuina)
ääriviivojen välistä.

Anna värin kuivua ja irroita tarrakuvio
arkista sen jälkeen ja kiinnitä kortti-
pohjaan. Helppoa!

Tekstit (esim. ”Hyvää Joulua”) voit vä-
rittää mieleisilläsi väreillä suoraa ar-
kissa.

Jos kaipaat ääriviivatarran väriksi muu-
ta, kuin valmiiksi saatavilla olevia sävy-
jä, onnistuu värin vaihtaminen helposti 
permanenttitusseilla.

LUKUVINKKI LAPSILLE
Emmett, Jonathan: 
Kapteeni Krokon aarre 
(2011)

Osku ja Lilli löytävät salai-
sen aarrekartan ja lähtevät 
seikkailemaan. Mutta vi-
heliäinen Kapteeni Kroko-
kin etsii tuota aarretta, ja 
hänen merirosvosukellus-
veneensä on pian heidän 
kannoillaan. Hauska ja jän-
nittävä merirosvoseikkailu 
kaikille pikku piraateille! 

LUKUVINKKI NUORILLE
Hagerup, Hilde: 
Voikukkien laulu (2005)

Gerd, nuorempi kahdesta si-
saruksesta on nykyään per-
heensä musta lammas, tuit-
tupää ja häirikkö. Siskokset 
ovat isän kuoleman jälkeen 
jääneet yksin, ja jätetyksi it-
sensä tuntee varsinkin isän 
tyttö Gerd. Isosisko Sivin 
mielenterveys rakoilee ja äiti 
on uupunut. Kun kotipaik-
kakunnalle pieneen norja-
laiseen rannikkokaupunkiin 
muuttaa uusi tyttö Maja, 

Kuukauden kirjat löytyvät 
Pudasjärven kaupunginkirjastosta

Gerdistä tuntuu että hänen 
ja Kajsan, Gerdin parhaan 
kaverin, ystävyys on uhattu-
na. Gerd ja Kajsa alkavat kil-
pailla Majan ystävyydestä ja 
joutuvat inhottavaan ja re-
pivään välienselvitystilaan. 
Sisarusten ja ystävysten vä-
listä mustasukkaisuutta, 
nuoren naisen haavoittu-
vuutta sekä toiseen luotta-
misen ja itsensä tuntemisen 
vaikeutta kuvataan kosket-
tavasti ja mukaansatempaa-
vasti tässä palkitussa nuor-
tenromaanissa. 

LUKUVINKKI NUORILLE AI-
KUISILLE
Lähteenmäki, Laura: 
Aleksandra Suuri (2010)

Kauniin ja suositun Alek-
sandran perheeseen tulee 
vaihtooppilas. Tim on oi-
kea namupala, ja Aleksan-
dra päättää tehdä kaikken-
sa, että Timillä olisi hauska 
vuosi. Todellisuudessa 
Aleksandran aika menee 
Timiä palvellessa: opasta-
essa tätä koulurutiineihin 
ja tehdessä tälle voileipiä. 
Tim on söpö, mutta ylimie-
linen ja ylivilkas eikä siivoa 
jälkiään. Tim vie Aleksan-
dran paikan ystäväpiirissä, 
vaikka särkeekin ystävien 
sydämet, eikä kukaan juh-
li enää edes Aleksandran 
synttäreitä. Miten Alek-
sandrasta tuli näkymätön? 
Eikö vuosi ole pitkä aika 

olla koko ajan kiva ja avuli-
as?

Monesti romantisoi-
tu vaihto-oppilasaihe näyt-
täytyy romaanissa vastuun 
näkökulmasta. Kun van-
hemmat sulkevat Timin vas-
tuuttomuudelta korvansa, 
Alexandra ei enää tiedä, vaa-
ditaanko häneltä liikaa vai 
kiukutteleeko hänessä vain 
hemmoteltu ainoa lapsi.

LUKUVINKKI AIKUISILLE
Hotakainen, Kari: 
Ihmisen osa (2009)

Kirjailija ostaa elämän liki 
80-vuotiaalta entiseltä lan-
kakauppiaalta Salme Mal-
mikunnakselta. 7000 eurolla 
saa paljon : Salme avautuu ja 
kertoo kaiken niin kuin hän 
sen haluaa muistaa. Mie-
hensä Paavon puhumatto-
muuden, tyttärensä Hele-
nan onnettomuuden, Maijan 
avioliiton ja Pekan menes-
tyksen kaupallisella alalla. 
Mutta kirjoittaako kirjailija 
tarinan niin kuin on sovittu, 
niin kuin Salme on sen ker-
tonut? Ihmisen osa on runsas 
romaani. Paitsi surusta, me-
netyksestä ja elämänilosta se 
kertoo myös pienyrittäjyy-
destä, työelämän muutok-
sista ja siitä kuinka puhetta 

myydään ja ostetaan enem-
män kuin koskaan. Ja nyt ei 
myydä lankaa, vaan mieli-
kuvia. Ihmisen osa on vii-
sas ja vilpitön, liikuttava ja 
humoristinen kirja.

KUUKAUDEN LUKUVINKIT



19nro 45 PUDASJÄRVI lehti

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä
Kemijärventie 73
93600 KUUSAMO
FINLAND
Puh. 020 764 0253
Fax  020 764 0250
Sähköposti: office@polkky.fi tai 
etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

raKeNNusOs. 425 syysKOKOus
la 12.11.2011 klo. 15.00, 
Puikkarin kokoustiloissa
Esillä sääntöjen määräämät asiat 
(toimihenkilövalinnat vuodelle 2012), vahvistetaan 
osaston säännöt Rakennusliiton 22. liittokokoukses-
sa hyväksyttyjen mallisääntöjen pohjalta sekä muut 
esille tulevat asiat
Kahvitarjoilu! hallitus

Pöytävaraukset soittamalla 
puh. 040 839 8561 

MLL:n kirppis
la 19.11. klo 10-14 Nuorisotiloissa

Pöytämaksu 10 e, jäseniltä 8 e, 
sis. vohvelikahvit. 

Pudasjärven yhdistys

Kaupunginhallitus ehdot-
taa 10.11 kokoontuvalle kau-
punginvaltuustolle, että 
vuodelle 2012  tuloveropro-
senttiin ei tulisi korotusta eli 
se olisi nykyinen 20,5 pro-
senttia. Samoin kiinteistö-
veroprosentteihin ei esitetä 
korotuksia. Yleinen kiinteis-
töveroprosentti olisi 0,75, va-
kituinen asuinrakennus 0,40, 
muu asuinrakennus 0,87 ja 
rakentamaton rakennus-
paikka 2,00. 

Saatavien perintä tullaan 
hankkimaan ensi helmikuun 
alusta lähtien Oulunkaaren 
kilpailutuksen mukaises-
ti Lindorff Oy:ltä. Nykyinen 
sopimus on ollut Intrum Jus-
titia Oy:n kanssa, joka hoi-
taa irtisanomisen jälkeen 
keskeneräiset asiat loppuun 
saakka, vaikka ne kestäisivät 
yli sopimuskauden. 

Hyväksyttiin kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittilal-
le tullut hallinto- ja kunta-
ministeri Henna Virkkusen 
kutsu osallistua Kuntauu-
distusseminaariin Helsinkiin 
13.12. Virkkunen on käyn-
nistänyt kuntauudistuk-
sen, joka koskee koko maa-
ta. Kuntaliiton näkemyksen 
mukaan kunnilla tulee olla 

Veroprosentit 
pysynevät ennallaan

keskeinen rooli uudistukses-
sa, ja tästä syystä halutaan jo 
suunnitteluvaiheessa edis-
tää tiivistä vuorovaikutus-
ta kuntajohdon, Kuntaliiton 
johdon sekä valtion edustaji-
en välillä. Tilaisuus toteute-
taan yhteistyössä Kuntajoh-
tajat ry:n kanssa.

Kuntaliitto oli lähettänyt 
myös kutsun osallistua 11.11 
pitkien etäisyyksien kuntien 
-hankkeen jatkon suunnitte-
lukokoukseen, jossa tavoit-
teena on yhdessä selventää 
jatkohankkeen tavoitteita 
ja näkökulmia huomioiden 
hallituksen käynnistämä ja 
valmisteilla oleva koko maan 
kattava kuntauudistus. Kau-
punginjohtajan lisäksi koko-
ukseen nimettiin kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja 
Eero Oinas-Panuma. 

Asuntotoimiston esi-
tyksestä päätettiin korot-
taa 1.3.2012 alkaen kun-
nan suorassa omistuksessa 
olevien asuinhuoneistojen 
vuokria ja käyttökorvauk-
sia. Korotus on pääsääntöi-
sesti 2,5 prosenttia. Vuokran 
korotustarve johtuu ylei-
sen kustannustason aiheut-
tamasta vuokrankorotustar-
peesta. (ht)

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi : 

1) Vakituisen VarahOItaJaN tOIMeN  02.01.2012 al-
kaen kaupungin keskustassa. Varahoitaja toimii pääasial-
lisesti perhepäivähoitajien sijaisena, hoitaen lapsiryhmiä 
omassa kodissaan , lasten kotona  ja  päivähoitoyksiköis-
sä. Työ voi olla ajoittain 3-vuorotyötä.Mahdollisuus käyt-
tää autoa katsotaan eduksi.  Palkkaus KVTES:n mukai-
nen. Työsuhteessa on 6 kk:n koeaika.

2)  PerhePäIVähOItaJaN toimen kaupungin keskus-
tan alueelle  hoitajan kotona tapahtuvassa  perhepäivä-
hoidossa. 

Hakemukset on toimitettava 23.11.2011 klo 15.00 
mennessä osoitteeseen : Sivistyslautakunta,
PL 10,93101 Pudasjärvi tai 
sähköisesti www.pudasjarvi.fi/ rekrytointi.

Lisätietoja saa päivähoidonohjaajilta puh. 0400 626513 / 
Merja Kemppainen  tai 040 5043241 / Jaana Rajala

Myydään tarjousten perusteella ulosmitattu Pudas-
järven kunnan Naamangan kylässä sijaitseva Orvokki-
niminen tila RN:o 2:238. Tilan pinta-ala on 0,1134 ha 
ja se sijaitsee Särkiperän asemakaava-alueella Pikku-
Syötteen läheisyydessä. Tilan rakennusoikeus on 60 
k-m2 ja sille saa rakentaa enintään kaksi huoneistoa kä-
sittävän lomarakennuksen.

Kirjalliset sitovat tarjoukset on esitettävä 24.11.2011 klo 
16:15 mennessä .

tarkemmat tiedot ja esitteet: 
kihlakunnanulosottomies Pentti Lukkari 
puh. 010 362 8427 / internet www.oikeus.fi/14499.htm.

Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Oulun seudun 
ulosottovirasto

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

Perjantaina 4.11 kokoontui MTK- Pudasjärven johtokunta val-
mistelemaan ensi perjantain 11.11 syyskokousta, joka pidetään 
Liepeen Pappilassa klo 10.00. Ajankohtaisen maatalouspoliitti-
sen katsauksen pitää uusi toiminnanjohtaja Matti Perälä. Vie-
raaksi sinne tulee myös uusi Pudasjärven Metsänhoitoyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Tuomas Pihlaja, joka kertoo mhy:n 
suunnitelluista uusista tuulista. Lisäksi kokouksessa on ensi 
vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen ja henkilövalinto-
ja. Johtokunta päätti myös loppuvuoden toiminnasta. 

Perinteinen pikkujoulu pidetään Kurenkoskessa perjan-
taina 2.12. 

Koko perheen Puurojuhla, joka viime vuonna sai suuren 
suosion, järjestetään tänä vuonna Hilturannassa la 17.12. klo 
12.00. Tarjolla on puuron ja kinkun lisäksi myös pienimuotois-
ta ohjelmaa. Katsotaanpa saadaanko esimerkiksi Tiernapoikia 
esiintymään. Kuninkaalliset kun tunnetusti ovat vähän juonik-
koja, miten heille sopinee? Molempiin tilaisuuksiin otetaan il-
moittautumisia vastaan jo nyt, mutta viimeistään viikkoa ennen 
kyseistä tapahtumaa pitäisi olla osallistuja määrä tiedossa. Soi-
telkaa allekirjoittaneelle, niin laitetaan nimet ylös ja vietetään 
mukavia joulunalushetkiä yhdessä. 

Liikuntahallivuoro on siirretty ainakin loppuvuodeksi 
lauantaista keskiviikkoon, koska lauantaisin hallilla on monen-
laisia tapahtumia.  Aika on sama klo 11.-13.00

Muistutus vielä kalentereista: Tosi ihastuttavat lapsiai-
heiset ”Heissä on tulevaisuus” - kalenterit on myynnissä johto-
kunnan jäsenillä.  Ostamalla tuet samalla MTK Pudasjärven las-
ten- ja nuorten rahastoa, jonne osa tuotosta ohjataan.

Terveisin 
Timo Vähäkuopus vpj 
Puh. 0400 184 541

MTK Pudasjärven kuulumisia

• Puukkoja joka lähtöön

• Termospulloja 

• Kuksia monenlaisia

• Väliasuja Finn Svala 
ja Termoswed

• Fleece -väliasuja

• Riistakamerat, myös kuvan lä-
hettävät 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! 3,5 l  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

Isälle lahjuksia 
erikoishintaan!

Muutamia aseita 
uloskantohintaan!
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Tulevana lauantaina 12.11 
Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirijärjestön väki ko-
koontuu Pudasjärvelle sään-
tömääräiseen kokoukseen. 
Politiikan aiheista keskus-
tellaan varmasti vilkkaasti. 
Kuntauudistus, energia-asi-
at ja sosiaaliturvan paran-
tamisen paineet lienevät 
puhutuimmat aihealueet. 
Hallitusohjelmaa ruoditaan 
maakunnan näkövinkkelistä 
ja otetaan kantaa valtion ta-
lousarvioesitykseen.

Pudasjärvellä kohtaavat 
niin kuntapäättäjät, järjestö-

väki kuin kansanedustajat-
kin ympäri maakunnan. Ko-
kousta voi tulla seuraamaan 
kaikki politiikasta kiinnostu-
neet. Viestikapulan on syytä 
kulkea tiiviisti kansalaisten 
ja poliitikkojen välillä kaikil-
la tasoilla.

Keskustan presidenttieh-
dokas Paavo Väyrynen virit-
tää meitä vaalitunnelmaan. 
Tammikuun presidentinvaa-
leissa äänestetään Suomeen 
ulko- ja turvallisuuspolitii-
kan ammattilainen. Paavo ei 
esittelyjä ja meriittejä kaipaa 
- siksi kokeneesta henkilöstä 

on kyse. Väyrysen puheen-
vuoron jälkeen on aikaa ky-
symyksille ja evästyksille. 

Tervetuloa kokoukseen!

Mirja Vehkaperä 
Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin puheenjohtaja

Keskustan piirijärjestö 
koolla Pudasjärvellä

Syötteen lumoa –hanke jär-
jesti maanantaina 7.11. Syöt-
teen luontokeskuksessa ti-
laisuuden, jossa julkistettiin 
Ideoi Syöte matkamuistoksi 
–suunnittelukilpailun voit-
tajat viidessä kilpailusarjas-
sa. Kilpailuun osallistui 70 
eri työtä. Projektipäällikkö 
Veikko Virkkusen mukaan 
suunnittelukilpailulla tavoi-
teltiin lisää houkuttelevia 
matkamuistoja Syötteen alu-
eelle ja pyritään tukemaan 
paikallista käsityöläiselin-
keinoa. Myöhemmin on tar-
koitus perustaa Syötteen lu-
moa –tuoteperhe, joka pitää 
sisällään monenlaisia upeita 
matkamuistotuotteita Syöt-
teeltä. Enemmän kilpailusta 
ensi viikon lehdessä. (ht)

Kilpailun avulla uusia matkamuistoja Syötteelle

Kilpailusarjan voitti Syöte –tuulikello ja pidin, jonka olivat 
suunnitelleet ja valmistaneet Juha ja Marja-Leena Ron-
kainen Syötteeltä

Onnea ja iloa isälle 13.11!
Kirjalahja –  olisiko hyvä!

Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3   93100 Pudasjärvi

p. 0440 821 040
                 pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com 

Eino Pohtamo

Jatkosota

kohtalon kesät

-koruttomat dokumentti 

kuvaukset jatkosodan 

kohtalokkaimmilta 

vuosilta

Erämaailma 
2011 – 2012
- eräharrastajan 
suurlukemisto

Vain 19,90 (40,43)

Niilo Rauhalan 
Tähtiä taivaan nurmikolla

Vain 26 (31,40)

Uistinmestarien 
sormenjälkiä
- koukuttavaa 
lukemista 

Vain 
19,90 ( 36,75) LISÄKSI

Tervon, Remeksen , 
Skiftesvikin Tuurin ym. 
uutuus kirjat  erikoishinnoin

VITSIVALIOT ... ja taas nauru 
maittaa Vain 

Nyt lahjahintaan

9,50 ( 23,90)

Vain 19,90 (38,39)


