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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 16.11.2011

Rakennusliike LapTi Oy, Vesalantie 2, 90410 Oulu

As Oy Jäälin Rantavahti
Rakentaminen käynnissä!

Kehäkuja 1, Jääli
As Oy Jäälin Rantavahti

Tyyppi m2 Kpl Mh € Vh €

2h+k+s 54,5 1 54 500 109 000
2h+k+s 54,5 1 55 590 110 090
2h+k+s 55 1 55 550 110 550
3h+k+s 66 1 66 660 132 660
3h+k+s 69,5 1 69 500 139 000
3h+k+s 71 1 69 580 140 580
3h+k+s 71,5 2 72 930 144 430
3h+k+s 75 1 75 000 150 000
3h+k+s 76 1 74 480 150 480
4h+k+s 90,5 2 92 310 182 810

          As Oy Kiimingin Koskenpyörre
Rakentamispäätös tehty!

Vesaisentie 15, Kiiminki
As Oy Kiimingin Koskenpyörre

Tyyppi m2 Kpl Mh € Vh €

2h+k+s 54 5 56 700 116 100
3h+k+s 64 3 58 560 128 960
3h+k+s 70 3 62 930 139 930
3h+k+s 75 2 67 350 149 850
3h+k+s 85 1 74 800 168 300

Tule ja osta!
Myynti ja lisätiedot
Jorma Juurikka puh. 040 8333 983 
Risto Koskela puh. 0400 250 180

Esittely su 20.11. 

klo 14.45-15.15

rakennuspaikalla

Esittely su 20.11. 

klo 14.00-14.30

rakennuspaikalla

Perjantai 18.11.

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

Ravintolassa palvelemme:

VARAA  PIKKUJOULUSI

TERVETULOA!

Nyt pizzalle 3 kahden hinnalla!

Lauantai 19.11.
Wintti
24-04
Lippu 4€ sis. ep.

Wintissä uudet 
tuulet puhaltaa
MUSIIKKI 
UUDISTUNUT!
DJ VAIHTUU!DJ Marko

La 26.11. Pentti Rainer                         
La 3.12.   Nelituuli Kvartetti

TULOSSA

KARAOKE
Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04

Anne Simonen
Lippu 10€ sis. ep.

25€

TERVETULOA!
OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle
KANGAS ja 

OMPELIMO SARA
Toritie 2

to 17.11. klo 10-17
”VAIHTOTARJOUS”
VÄLI-
RAHA 99€

UUTEEN KONEESEEN
Esittelyssä mukana 
suositut koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone
Hallituskatu 35, Postiaukio

p. 375 099 f. 375 961

TARJOUS!
Pikahuolto

puh. esittelypaikalle 
040 544 1009

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

NAISTEN TUNIKA 2 PEITTOA
2 TYYNYÄ

790

HATTARA-
SANKO
50g

1890

129 ltk

OHRARIESKA PERUNARIESKA

149 pss 149 pss

LIHAMAKARONI-  JA 
LIHAPERUNASOSE 
LAATIKOT 400g

VERIOHUKAINEN JA 
PINAATIOHUKAINEN
400g

MR MAXI
appelsiini limsa 2l

COFFEE
KAHVI
500g

PEUKKIKSEN
IRTOKARKIT
750gSIPSIT 175g

sis.pant

25e

399 rs

prk kpl

3 kpl/660g 2 kpl /350g

129 pkt

189 pss 6 pll 199

099
149

YHT.

PIPOT
LAKIT
KAULURIT

pkt

Seuraavat vastaanottoajat:

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, 

Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 24.11.
to 1.12.
to 8.12.

PIZZAPÄIVÄ LAUANTAINA

Kiimingistä: 
Tarvitsetko elämäsi 

remonttia? s. 10
Hiihtokeskus 

Iso-Syöte teki 
miljoonainvestoinnit s. 12

KARAOKE Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04
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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

Seurakuntakeskuksen tilois-
sa toimii maanantaisin kel-
lo 10–13 kaikille avoin lap-
siparkki. Lasten vanhemmat 
voivat tuoda lapsensa hoi-
toon, että pääsevät itse asi-
oille.

Kaksi lastenohjaajaa huo-
lehtii lasten hoidosta ja jopa 

Lapset jäävät mielellään lapsiparkkiin

pienempien lasten vaippojen 
vaihdoista.

Eräs lapsiparkkia käyt-
tänyt äiti on iloinnut seura-
kunnan tarjoamasta palve-
lusta ja toivoo lapsiparkin 
säilymistä. 

”Aluksi oli arkuutta käyt-
tää palvelua, mutta nykyään 

on helppoa viedä lapset vä-
häksi aikaa hoitoon. Parem-
pi on viedä lapset sitä varten 
järjestettyyn parkkiin kuin 
ystävien luo, ” totesi tyyty-
väinen äiti.

Jaakko Sääskilahti

Lapset askartelevat. Kaksi ohjaajaa huolehtii lapsista lapsiparkissa. Lapset ja vanhem-
mat ovat ottaneet tyytyväisinä toiminnan vastaan.

Olen kutomassa villasukkia. Opettelussahan se on ollut, kun 
edellisen kerran olen sukkia kutonut koulussa. Ensimmäinen 
sukka on jo valmis ja sukan näköinen siitä tuli. Pieniä virhei-
tä siinä kyllä on, mutta kutoja on hyvin tyytyväinen tekelee-
seensä. 

Kutomista ja virkkaamista olen nyt harrastanut toista 
vuotta ja olen niihin niin sanotusti koukussa. Minulle käsitöi-
den tekemisestä on tullut mieltä rauhoittava tapahtuma. Aina 
kun tuntuu, että arkielämän paineet kasvavat liian suuriksi, 
niin ei auta muu kuin tarttua puikkoihin ja kutoa vähän aikaa 
- niin alkaa mieli rauhoittua. 

Kudon toki muulloinkin kuin stressaantuneena, mutta sil-
loin huomaa parhaiten hyödyn. Syksyn pimenevinä iltoina ku-
toessa on hyvä mietiskellä omaa elämää ja rauhoittua kuun-
telemaan itseään. Huomaan monesti hyräileväni tuttua virttä 
samalla ja juttelevani Taivaan Isälle asioistani. Nämä hetket 
ovat kuin keitaita kiireen keskellä, hyvin pyhiä ja rauhoittavia.

Jokaisella meistä on omat tavat rauhoittua ja syksy on oi-
kein oivaa aikaa siihen. Sytytä kynttilä, vaali hiljaisuutta, hengi-
tä syvään tai tee jotain muuta, joka auttaa rentoutumaan. Py-
sähdy sinäkin kiireen keskellä ja kohtaa pyhä – vaikkapa Tapio 
Koivun ajatuksin:

”Jumala tässä hiljaisuudessa
minulla on vain sinut.
Siunaa minut.”

Suvi Kipinä

P.S.  Ja ne villasukat ovat myös ihanan lämpimät jalassa.

VILLASUKAT

Perhemessu seurakuntako-
dissa su 20.11. klo 12,  Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
lapsikuoro. Kirkkokahvit.
Vox Margarita- kuoron jou-
lulevyn julkaisutilaisuus 
seurakuntakodissa su 20.11. 
klo 18.
Kuorot: Vox Margarita ke 
16.11. klo 18, lapsikuoro to 
17.11. klo 17-17.45, kirkko-
kuoro to 17.11. klo 18, Sara-

kylän kappelikuoro to 17.11. 
klo 18.45.
Lähetyksen kirpputori  ke  
16.11. klo 10-13.
Ystävän kammari seurakun-
takodissa ti 15.11. ja ti 22.11. 
klo 12-13.30.
Sauvakävelyilta  ti 15.11. ja 
ti 22.11. 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 yhteisvastuukeräyksestä 
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 16.11. ja to 17.11. klo 

10-13  ja Puhoksen koululla 
21.11. klo 10-13.
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ma 21.11. klo 10-13.
Siionin virsiseurat Korpi-
sella Liisa ja Aarne Putulal-
la (Paavonniementie 16)  pe 
18.11. klo 18.
Rauhanyhdistys: Lähetys-
seurat Aittojärvellä Silja ja 
Lasse Puurusella ti 22.11. klo 
19, Yli-Livolla Arja ja Mau-
ri Illikaisella ke 23.11. klo 19, 
Kurenalla Sinikka ja Timo 
Luokkasella to 24.11. klo 19 
(Teuvo Tanhua, Hannu Kin-
nunen). Käsityöilta Saraky-
lässä Arto Nurmelalla pe 
18.11. klo 19, lauluseurat Sa-
rakylässä Anssi Nurmelalla 
su 20.11. klo 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 20.11. klo 17 
(Keijo Nissilä, Jukka Hämä-
läinen).
Kastettu: Aino Ella Johanna 
Kaijala, Jimi Olavi Takkinen, 
Konsta Iisak Verneri Ervasti
Haudattu:  Eino Olavi Ry-
tinki 87 v, Eero Salmela 75 
v, Jouko Matias Lievetmur-
su 51 v, Jari Ismo Männik-
kö 48 v.

Kaamos kaatuu! koko perheen ohjelmallinen ta-
pahtuma järjestetään 7. kerran Pudasjärvellä Jyrk-
käkosken hiekkamontulla torstaina 17.11. klo 
18.00. 

Tapahtuman järjestää Oulun seudun ammat-
tiopiston Pudasjärven yksikkö matkailuosaston 
lehtorin Ape Niemisen johdolla. Tapahtuman to-
teuttamisessa ovat mukana kaikki opiston opiske-
lijat ja henkilökunta. Kaamos kaatuu -tapahtuma 
on kaikille avoin ja siihen on vapaa pääsy.

Tapahtuma-alueelle saavutaan kynttiläkujan 
loisteessa ja vieraat toivotetaan tervetulleiksi läm-
pimän glögikupposen kera. Iltaa valaisevat sadat 
kynttilät ja korkeat tulitornit. Opiskelijat sytyttä-
vät hiekkamontun seinämille suuret Kaamos-kir-
jaimet. Vieraat pääsevät mukaan monenlaisiin akti-
viteetteihin ja välillä voi nauttia opiskelijakahvilan 
herkullisista antimista. Uutuutena ohjelmistossa 
ovat muun muassa hevosten varjomarssi, temp-
puja tekevät Kimble-hevonen ja Elmeri-koira sekä 
Osao:n poikien tanssiesitys. Lisäksi voi nähdä lumi-
hevosten tanssin, poron, kuunnella tarinaniskijöitä, 
arvuutella varjohahmoja ja katsella luontoaiheisia 
diaesityksiä. Kodassa voi kokeilla ongintaonneaan 
tai hiljentyä taiteilemaan kaamosajatuksiaan pa-
perille. Illan päättää tapahtuman kaikkien aikojen 
suurin ilotulitus.  Näin kaatuu kaamos – yhdessä!

Ape Nieminen

Kaamos kaatuu 
– koko perheen tapahtuma
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

KUPONKI (Voimassa vain Kiimingin liikkeissä 30.11.2011 saakka, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai kampanja alennuksiin)

Valikoimassamme nyt paljon uusia 
leluja, petejä ja vaatteita!

Mitä syötät lemmikillesi? Haiseeko kissasi hiekka?

mistä tahansa, 
normaalihintaisesta 
lelusta 1kpl/asiakas

LEIKKAA TALTEEN

LEIKKAA TALTEEN

Tervetuloa Kiimingin myymäläämme!

Ystävälliset myyjämme neuvovat ja opastavat 
tuotteissamme ja sinulla on mahdollisuus tu-
tustua joihinkin tuotteisiin täysin maksutta!

Piristä lemmikkiäsi!

KUPONKI (Voimassa vain Kiimingin liikkeissä 30.11.2011 saakka, ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai kampanja alennuksiin) 

Nyt on erinomainen ajankohta tulla tutustumaan 
erikoisliikkeemme laajaan koiranruokavalikoimaamme 
(Valikoimissamme yli kymmenen erinomaista merkkiä) 
sekä kissanruoka- ja -hiekka valikoimaamme.

Joko olet tutustunut meidän valikoimiimme?

mistä tahansa, normaali-
hintaisesta ”Näy pimeässä”  
tuotteesta (1 kpl/asiakas)

Musti ja Mirri KIIMINKI  Terveystie 6  (K-Supermarket Aterian yhteydessä) 
Puh. 044 5892 589 palvelemme:   Ark. 10-18   La 10-14

-10%

-30%
Turvaa itsesi ja lemmikkisi pimenevissä illoissa! 

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!
P. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

www.pudasjarvi-lehti.fi

Yhdeksättä kertaa järjeste-
tylle kirkkomusiikkiviikol-
le osallistui tänä vuonna 
hieman viimevuotista enem-
män kävijöitä. Menneen vii-
kon aikana erilaisiin tapah-
tumiin osallistui noin 550 

Onnistunut kirkkomusiikkiviikko

Kirkkomusiikkiviikko päättyi kuusamolaisten Katri Hol-
man ja Teemu Huunosen konserttiin maanantaina 13.11 
seurakuntakodissa. Holma säesti pianolla ja uruilla Tee-
mu Huunosen huiluesityksiä, jotka olivat barokkimusiik-
kia, jolla tarkoitetaan kaikkea 1600-luvulla ja 1700 luvun 
alkupuolella sävellettyä taidemusiikkia. Huunosen ja Hol-
man esitysten säveltäjinä olivat isä J.S. Bach ja poika C. 
Ph. E. Bach. Lisäksi korkeatasoisessa musiikki-illassa 
kuultiin Händelin ja Gluckin sävellyksiä. Aluksi Huunonen 
ja Holma soittivat urkuparvella ja loppuosan illasta pia-
non säestyksellä seurakuntasalin edessä. 

ihmistä. Viikon suosituim-
mat illat olivat maanantai-
illan kansalaisopiston oppi-
laskonsertti ja keskiviikon 
kansanlaulukirkko. 

Maanantain oppilaskon-
sertti oli taas hieno osoitus 

Pudasjärven kansalaisopis-
ton monipuolisesta musii-
kinopetuksesta. Seurakun-
nan musiikkiryhmät olivat 
vahvasti viikon toteutukses-
sa mukana sekä jumalan-
palveluksissa että konsert-
titilanteissa. Seurakunnan 
ulkopuolelta tulleet esiinty-
jät toivat viikolle musiikilli-
sesti korkeatasoisia esityksiä. 
Lavrenchukien musiikkiper-
he, Maija Tynkkynen, Tee-
mu Huunonen ja Katri Hol-
ma saivat meidät musiikin 
ammattilaiset ihastelemaan 
sitä suurta ammattitaitoa, 
jonka se tarjosivat meille 
kuulijoille. 

Päätöskonsertti oli mu-
siikillisesti viikon korkea-
tasoisin esitys. Kirkkomu-
siikkiviikko järjestettiin nyt 
viikkoa myöhemmin kuin 
ennen. Siirron tarkoitukse-
na oli irrottaa viikko syys-
lomasta ja sen kautta saada 
erityisesti kuorolaisille yksi 
harjoitusviikko lisää. Vuo-
den päästä vietetään kirkko-
musiikkiviikkoa kymmenen 
kerran.

Keijo Piirainen
kuvat Heimo Turunen

Kanttorit Jukka Jaakkola ja Keijo Piirainen kiittämässä korkeatasoisesta konsertti-illas-
ta ja antoivat Teemu Huunoselle ja Katri Holmalle seurakunnan kynttilät muistoksi.

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n 
syyskokouksessa oli noin 
viisikymmentä järjestön jä-
sentä päättämässä asioista.  
Puheenjohtajaksi valittiin 
uudelleen Hilkka Tihinen, 
varapuheenjohtajaksi Ensio 
Takkinen, johtokuntaan va-
littiin jäseniksi Toivo Män-
nikkö, Fanni Hemmilä, Rai-
li Vengasaho, Usko Kokko, 
Sirkka Kokko, Leena Ranta-
la, Linnea Manninen, Eeva 
Piri, Elsa Piri ja Rauni Jussi-
la. Jokilaaksojen aluetoimi-
kuntaan vuodelle 2012 valit-
tiin Ensio Takkinen ja varalle 
Elsa Piri.

Kokouksessa vierailivat 
ylikonstaapelit Iikka Isoviita 
ja Vesa Isomursu. He kertoi-
vat liikenteestä, ajokorttiasi-
oista ja turvallisuudesta elä-

Eläkeläiset toimintatarmoa täynnä!
keläisten näkökulmasta. 70 
ikävuoden jälkeen on esitet-
tävä todistus ajokortin uusi-
mista varten viiden vuoden 
välein. Tämä saattaa joskus 
unohtua vaikka siitä tulee-
kin Trafilta ilmoitus kotiin.  
Jalankulkijan kannattaa teh-
dä itsensä näkyväksi liiken-
teessä. Heijastin liivit, heijas-
timet ja otsalamput auttavat 
tässä asiassa. Asiat kiinnos-
tivat kokousväkeä, he saivat 
kysellä mieltä askarruttavis-
ta asioista ja keskustelu oli-
kin hyvin vilkasta.

Päätavoite eläkeläis-
ten toiminnalle on jäsenis-
tön edunvalvonta. Toimin-
tasuunnitelmassa mainitaan 
vain osa seuraavan vuoden 
tapahtumista. Ohjattu vesi-
jumppa ja porinatuokio ovat 

perinteisesti viikoittain ja ne 
ovat hyvin suosittuja. Kun-
non ylläpitäminen ja kanssa-
käyminen ovat tärkeitä asi-
oita iäkkäämmälle väelle. 
Tapahtumat ja kanssakäy-
miset poistavat yksinäisyy-
den tunnetta ja ylläpitävät 
yhteyttä kuulua järjestöön. 
Retket ja eläkeläisten tapaa-
miset ovat hyvin suosittuja 
ja niitä järjestetään tulevana-
kin vuonna.  Uusiakin tapah-
tumia on suunniteltu, mutta 
niistä päätetään erikseen joh-
tokunnan kokouksissa. 

Tiedottamista ja jäsen-
hankintaa parannetaan. Py-
ritään saamaan uusia jäseniä 
toimintaan mukaan.

Hilkka Tihinen
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markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin 

lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo

Tilaukset: 
AE Innovation  

Alpo Laakkonen 
p. 045 263 0780

Lumi tulee kuitenkin - oletko valmis?

www.aosteel.fi

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

Metsänhoitoyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja:

Monipuolinen metsäalan 
kokemus apuna työssä
Pudasjärven Metsänhoitoyh-
distys sai Tuomas Pihlajan 
uudeksi toiminnanjohtajak-
si 1.10. alkaen. Aikaisemmin 
erilaisissa metsäalan töissä 
kokemusta hankkinut mies 
on toiminut metsäpalvelu-
yrittäjänä Outokummus-
sa Pohjois-Karjalassa. Pihla-
ja on kokenut monipuolisen 
metsäalan kokemuksen ole-
van suurena apuna toimin-
nanjohtajan työssä.

- Puukauppa näyttää ole-
van hiljenemään päin, mutta 
lähiaika näyttää miten käy. 
Nyt on vielä puulle toistai-
seksi menekkiä, kun alku-
syksynä on leimattu puuta 
ihan normaaliin tapaan. Tal-
vea odotellessa kesäleimi-
koista on pulaa, joten kovilla 
mailla kannattaa nyt tarjota 
puuta myyntiin, kertoo Pih-
laja.

Pudasjärven metsillä on 
noin 3400 metsänomistajaa, 
joista etämetsänomistajia 
on melko suuri osa. Samal-
la kun kylien väki vanhe-
nee, niin metsien omistuksia 
siirtyy jälkipolville. Nuoret/
etäomistajat ovat tulevai-
suudessa merkittävä, jopa 
merkittävin metsänomista-
jataho. Metsänhoitoyhdis-
tyksen kannalta ei ole merki-
tystä, missä isäntä asuu, sillä 
metsänomistajia palvellaan 
aina parhaalla mahdollisella 
tavalla. Jatkossa etämetsän-
omistajiin tullaan panosta-
maan entistä enemmän. Met-
sänhoitoyhdistys avustaa 
myös sukupolvenvaihdok-

sissa ja tilojen omistajavaih-
doksissa muiden metsällis-
ten palveluiden ohella.

Kävyistä lisätienestiä 
Tähän aikaan syksystä met-
sien muokkaukset alkavat 
olla valmiina ja ensi kevään 
viljelytöitä valmistellaan. 
Pihlaja on aloittanut suun-
nittelemaan myös tulevaa 
vuotta, mutta puukauppaa 
hän pyrkii pitämään käyn-
nissä koko ajan. Lisäksi juuri 
käynnistynyt männyn käpy-
jen keruutyö jatkuu kevättal-
velle saakka.

- Käpymäärät eivät ole 
kovin suuria. Paikoitellen 
löytyy hyvin, mutta jotkut 
paikat ovat tyhjiä. Metsässä 
on voi nyt kulkea nokka pys-
tyssä etsimässä käpyjä, kun 
pudasjärvellä on harrastettu 
pystypuu keräystäkin, mut-
ta keräykseen tulee olla aina 
maanomistajan lupa, kertoo 
Pihlaja.

Metsähallituksen mailla 
pystypuukeräys on kiellet-
ty, joten siellä kerätään vain 
metsähakkuiden jäljiltä. Jos 
työmailla on hakkuukoneita, 
niin työturvallisuuden vuok-
si käpyjen kerääjien täytyy 
odottaa koneiden poistumis-
ta. Yksityishenkilöille käpy-
jen myynti on verotonta tu-
loa, samaan tapaan kuin itse 
poimittujen marjojen myy-
minen. Pihlajan mukaan kä-
pyjen kerääminen olisi hyvää 
työtä, esimerkiksi työttömil-
le, jos pystyvät liikkumaan 
metsissä. Normaali hinta kä-

pylitralle on 0,75 euroa. 
Metsänhoitoyhdistys ot-

taa vastaan läntisen viito-
salueen siementä tiistaisin 
ja perjantaisin, Sarakylässä 
kuutosalueella käpyjen vas-
taanottajana toimii Kaisa Ni-
vala. Viitos- eli läntinen alue 
ja kuutos- eli itäinen alue py-
ritään pitämään erillään. Ra-
jana alueiden välillä on Puo-
langantie ja Puolangantien 
risteyksestä suora viiva Pär-
jänsuon kautta Kelan kylälle 
Ranualle. Ensisijaisesti käpy-
jen keruuta pyritään suun-

taamaan itäisellä alueella 
yli 200 metriä meren pinnan 
yläpuolella oleviin metsiin.

Kannolta lämmöksi
Pudasjärven energiaosuus-
kunnalla järjestetään Metsän-
hoitoyhdistyksen ideoima 
bioenergiapäivä perjantaina 
18.11. klo 10 – 16, jolloin ener-
giaosuuskunnalla on myös 
avoimet ovet. Päivän tavoit-
teena on esitellä koko bio-
energiaketju samalla kertaa 
”kannolta lämmöksi” –peri-
aatteella, yhteistyökumppa-
neiden avustuksella. 

Koko bioenergian toimi-
tusketju havainnollistetaan 
vaihe vaiheelta hakkuun en-
nakkovalmisteluista puun 
korjuuseen, haketukseen, 
kuljetukseen ja aina poltta-
miseen energiaosuuskunnan 
lämpölaitokselle saakka. 

Yhteistyössä mukana 
ovat L&T Biowatti oy, Pu-
dasjärven energiaosuuskun-
ta, Osuuskunta Puupudas 
ja kahvituksen tarjoaa K-Su-
permarket Pudasjärvi.

Heimo Turunen

Tuomas Pihlaja on jo puo-
lentoista kuukauden ajan 
tutustunut Pudasjärveläi-
siin metsänomistajiin ja 
suunnitellut sinä aikana 
monet hakkuut ja metsän-
hoitotyöt. Myös bioener-
gian hyödyntämisen hän 
kokee tärkeänä ja onkin 
järjestämässä bioenergia-
päivää tämän viikon per-
jantaina.

Kimmo Juusola (vas.) vastaanotti Ari Salmelan kerää-
miä Petäjäkankaan käpyjä. Tiistai-aamuna käpyjä oli tuo-
tu noin 1170 litraa ja syksyn aikana tavoitteena on saada 
kokoon 30 000 käpylitraa 5-alueelta.

Kahvio Huoltamo

KoillisParkki

-Pullakahvit 2,40

Talvirenkaat nyt 
varastosta!

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!

-Öljyt

Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston ylijohtaja Terttu 
Savolainen avasi 14.11.2011 
suomalais-saksalaisen ener-
gia- ja talousfoorumin Stutt-
gartissa. Savolainen toivoo, 
että Baden-Württembergin 
ja Pohjois-Suomen alueiden 
toimijat saisivat käynnistet-
tyä yhteistyöprosessin, jossa 

Uusia avauksia Pohjois-Suomen ja Baden-Württembergin yhteistyölle
etsitään uusia mahdollisuuk-
sia tiivistää talouselämän, 
tieteen sekä innovaatiotoi-
minnan yhteistyötä. Proses-
silla saataisiin aikaan uusia 
avauksia alueidemme väli-
selle yhteistyölle.

- Koulutuksella ja tutki-
muksella sekä toisaalta yli-
opistojen, korkeakoulujen 

ja elinkeinoelämän välisel-
lä innovaatioyhteistyöllä on 
jatkossa yhä suurempi mer-
kitys eurooppalaisen elinkei-
noelämän kilpailukyvylle, 
kertoi Savolainen foorumin 
avauksessa.

Stuttgartin foorumin pää-
aiheet ovat talous, erityises-
ti Euroopan talous, ja sen 

kehitysnäkymät sekä talo-
udellisen yhteistyön mah-
dollisuudet ja energiatalous. 
Foorumiin osallistui arviol-
ta 80 saksalaista ja 20 suo-
malaista elinkeinoelämän, 
energia-alan, hallinnon, kou-
lutus- ja tutkimusinstituu-
tioiden edustajaa. Vastaava 
foorumi on tarkoitus järjes-

tää Suomessa ensi vuonna.
Foorumin ohessa järjes-

tettiin pyöreän pöydän kes-
kustelu alueiden välisten 
suhteiden ja yhteistyön sy-
ventämisestä, tiivistämisestä 
ja laajentamisesta elinkeino-
elämän, tieteen ja innovaatio-
toiminnan aloilla. Tavoittee-
na on saada Pohjois-Suomen 

ja Baden-Württembergin vä-
listä yhteistyötä konkreet-
tisempaan suuntaan, kuin 
mitä se on 20-vuotisen histo-
riansa aikana jo saavuttanut.

Juhani Rasila

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.
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la suljettu    Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 

29€ALK.

YKSITEHO-
SILMÄ-
LASIT

SIS.                        VAKIOYKSITEHOLINSSIT.

Kauden kaatotilastoja joh-
tanut Kouvan alue on vie-
läkin vahvasti kärkisijoituk-
sessa kiinni 68,2 prosentilla 
kaadetuista hirvistä. Puhok-

Lumet hyväksi hirvimetsästäjille
Ensimmäisiä lumihiutaleita saatiin ihailla Pudasjärvellä eilen tiistaina, mistä 
monet varmasti olivat innoissaan. Monet hirvimetsästäjät varsinkin iloitsivat 

asiasta, sillä hirvien liikkumisen seuraaminen helpottuu valkean maan 
ansiosta.

sen ja Hetekylän alueet ovat 
myös ylittäneet kirkkaasti 60 
prosentin rajapyykin ja 50 
prosentin etappia tavoittele-
vat vielä Pintamon sekä Siu-

ruan hirvestysalueet.
Pelttarin seudun metsäs-

tysseuran Pirkko Kokko ker-
too, että lumien ja pakkas-
ten tulo ei hidasta metsässä 
menoa laisinkaan: lämpimä-
nä pysytään kerrospukeutu-
misen ja liikkumisen avulla. 
Kolme aikuista ja seitsemän 
vasaa on vielä juoksemassa, 
mutta hyvän porukan ansi-
osta asenne on optimistinen

- Erityisen tyytyväisiä 
olemme siihen, että nuor-
ta polvea on hyvin mukana. 
Nuoretkin osallistuvat aivan 
kaikkiin vaiheisiin innok-
kaasti ja ottavat oppia koko 
ajan, kehuu Kokko.

Pintamon alueella met-
sästävät Kuopusjärven met-
sästyseuralaiset ovat saa-
neet kaadettua lähes kaikki: 
enää yksi aikuinen ja kaksi 
vasaa kaatamatta. Puheen-
johtaja Jukka Särkelä lupaili 
viime viikolla, että käristys-
lihat tehdään seuraavasta ai-
kuisesta, joka onnistuttiinkin 
nappaamaan viikon lopulla.

Myös Marikaisjärven met- 

Marikaisjärven metsästyseuran hirviporukkaa nuotion ääressä.

sästysseuran tavoitteet ovat 
lähes päätöksessään, sillä 
enää kaksi vasaa 9 myönne-
tystä luvasta uupuu. Reilu 
viikko sitten pidetyissä pei-
jaissa vieraili 132 hirvenlihan 
ystävää. Seuran puheenjoh-
taja Vesa Hemmilä kertoo, 
että heidän seurassaan hir-
vestyksestä tekee erityisen 

nautinnollista se että harras-
tus pohjautuu kokonaan va-
paaehtoisuuteen.

Konttilan erän sihtee-
ri Sami Konttila kertoo, että 
kahden viikon päästä seural-
la on peijaiset, joissa päästään 
nauttimaan hirvestyskauden 
hedelmistä. Kuudesta myön-
netystä luvasta kaksi aikuis-

ta ja kaksi vasaa on päästy 
kaatamaan, joten puolessa 
välissä ollaan.

Kunnon lumia odotelles-
sa, saalisonnea kaikille met-
sästäjille!

Jenny Kärki
Kuvat Kari Stenius

Vesa Hemmilän Veeti-koira on mukana metsällä ja nauttii.

PUDASJÄRVEN 
BIOENERGIAPÄIVÄ

18.11.2011 KLO 10-16
Työnäytökset:   

Lämpölaitos esittely: 
Takojantie, teollisuuskylä

Bioenergiapäivässä esitellään bioenergian tuotantoa 
aina kannolta voimalaitokselle saakka. 

Luvassa ennakkoraivaus-, hakkuu- ja hakenäytöksiä 
sekä lämpölaitos esittely.

Tarjolla on nokipannukahvit 
ja makkaranpaiston tarjoaa 
K-Supermarket Pudasjärvi

Yhteistyössä:

PUDASJÄRVEN ENERGIAOSUUSKUNTA
OSUUSKUNTA PUUPUDAS

TERVETULOA!Tilaisuus on 
ilmainen

Ranuantie 224, Kontio-tuotteelta hieman kylälle 
päin. Opastus Kuusamontieltä parkkipaikalle.
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MTK Pudasjärven syysko-
kous järjestettiin perjantaina 
11.11. Liepeen pappilassa. 
Yhdistyksen puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä kantoi avaus-
puheenvuorossaan huolta 
huonosta lomitustilanteesta 
ja otti kantaa myös järjestön 
perimiin jäsenmaksujen ko-
rotuksiin. Hän kertoi jäsen-
määrän olevan tällä hetkel-
lä 424. 

MTK:n Pohjois-Suomen 
toiminnanjohtaja Matti Pe-
rälä esitteli valtion talousar-
vioesitystä, joka maatalou-
den osalta ei näytä kovin 
hyvältä. Merkittäviä leikka-
uksia kohdistuisi esitysten 
mukaan luopumistukeen, 
kehittämisrahastoon ja jopa 
maatalousneuvontaan. Li-
säksi energiaveron palautus-
kin pienenisi kolmasosan.

- On muistettava, että 
nämä ovat vasta esityksiä ja 
toivottavasti nämä eivät täl-
laisenaan toteudu, Perälä 
painotti.

Yleiskeskustelua käytiin 
tulevista tukiuudistuksis-

Hallituksen leikkauskaavailut huolestuttavat tuottajia
ta, tukivalvonnoista ja ruoan 
markkinarakenteesta. Liha-
kunnan hallituksen edusta-
ja Veli Hyttinen piti puheen-
vuoron lihakunnan ja Atrian 
asioista. Hyttinen oli huoles-
tunut kotimaisen lihan oma-
varaisuudesta joka on täällä 
hetkellä noin 80 prosenttia. 
Esimerkiksi pakkasvarasto-
ja on tällä hetkellä vain noin 
puolentoista päivän verran. 
Toimintasuunnitemassa mai-
nittiin muun muassa edun-
valvonta, keväällä jäsenten 
virkistäytymispäivä ja EU-
tukikoulutus, osallistuminen 
Sarakylän Vattumarkkinoil-
le sekä jäsenille järjestettävä 
pikkujoulu ja puurojuhla. 

Mukavahenkisessä koko-
uksessa Pudasjärven Met-
sänhoitoyhdistyksen toimin-
nanjohtaja Tuomas Pihlaja 
puhui ajankohtaisista met-
säasioista ja MTK Pudasjär-
ven lomitusvastaava Sirk-
ka Pankinaho kertoi tuoreet 
kuulumiset Muhoksen lo-
mitusyksikön palaverista. 
Lomitusyksikön hallinnon 

päivystys alkaa ensivuonna 
myös virka-ajan ulkopuolel-
la, mistä saa tarkempaa tie-
toa Muhoksen kunnan si-
vuilta.

Johtokuntaan valittiin jat-
kamaan erovuorossa olleet 
Sanna Vainio, Sirkka Pankin-
aho ja Ulla Rissanen. Muuta 
hallituksen jäsenet ovat: pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä, 
varapuheenjohtaja Timo Vä-

häkuopus, sihteeri Maija Pu-
hakka, Juhani Jurmu, Urpo 
Puolakanaho, Heikki Putula 
ja Leena Ylitalo. 

MTK Pohjois-Suomen ko-
kouksiin valittiin edustajik-
si Sirkka Pankinaho, Heik-
ki Putula, Mari Kälkäjä, Kari 
Peuraniemi ja Timo Vähä-
kuopus sekä varalle Ulla 
Rissanen, Maija Puhakka, 
Veli Hyttinen, Juhani Jurmu 

ja Taina Vainio. 
Porovahinkojen arviomie-

hiksi nimettiin Kaisa Nivala, 
Arto Tuominen, Arto Veste-
ri, Heikki Putula, Janne Oi-
nas, Alpo Kantoniemi, Juha-
ni Jurmu ja Taina Vainio. 

Kokouksessa arpajais-
voittona olleen kuntokurssin 
voitti Hannu Vainio. 

Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Timo Vähäkuo-

pus ja sihteerinä Maija Pu-
hakka.

Lähiajan toiminnasta oli 
tiedotettavana pikkujou-
lu perjantaina 2.12 Hotelli-
Ravintola Kurenkoskessa ja 
lauantaina 17.12 järjestettä-
vä koko perheen puurojuh-
la Hilturannnan leirikeskuk-
sessa. 

Heimo Turunen

Kokousväki yhteisessä kuvassa. Erkki Hyttinen (takarivi 3. vasemmalta) muisteli 80-luvulla olleen kokouksissa vä-
keä satamäärin. 

Syötteen ympäristöpäivil-
lä pohdittiin kestävien va-
lintojen tärkeyttä ja keino-
ja. Vastuullisen matkailun 
tekemiset Syötteellä 2012 – 
avoimessa työpajassa tiistai-
na 8.11. Asiantuntijana toimi 
Miljöönääri Oy:n ympäris-
tökouluttaja Erja Mähönen, 
joka aktivoi yrittäjiä ympä-
ristötekoihin.

Ryhmätyönä koostettiin 
Green Start -työkalun avulla 
yksityiskohtaisemmat vas-
tuullisen matkailun tekemi-
set Syötteelle ensi vuodeksi. 

Matkailija on tottunut ko-
tona säästämään sähköä ja 
vettä. Kun loma-aikanakin 
saa toimia totutulla taval-
la, nauttii matkailija hyvällä 
mielellä lomastaan. Kestävät 
valinnat voidaan tehdä hel-

Syötteen yrittäjillä ympäristöpäivä:

Tee kestävät valinnat helpoksi!
poksi asiakkaalle, kun mat-
kailukeskuksen yritykset 
toteuttavat vastuullista toi-
mintaa myös itse. Tilaisuus 
oli Syöte Green DQN-hank-
keen järjestämä, jota hallin-
noi Haaga-Perho ja rahoittaa 
yritysten lisäksi Pudasjärven 
kaupunki ja Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus.

Kulujen alentaminen 
motivoi  
ympäristötekoihin
Yrittäjä Pekka Kimpimäki, 
joka toimii Syöte Green DQN 
laatutiimin puheenjohtaja-
na, oli huomannut ympäris-
töasioiden merkityksen yri-
tystoiminnassaan ja pitääkin 
näitä asioita päivä päivältä 
tärkeämpinä. 

- Jätemäärän pienentämi-
seksi muutimme caravan-
alueen paperiset käsipyyh-
keet kankaisiksi ja poistimme 
paperiset pefletit saunas-
ta. 20 000 euron jätekustan-
nukset puolittuivat ja myös 
asiakastyytyväisyys para-
ni! Kysymys on asenteesta, 
sillä pienillä asioilla voim-
me säästää rahaa ja luontoa. 
Seuraava haaste liittyy säh-
könkulutuksen pienentämi-
seen, Kimpimäki kertoo.

Kuten Mähönen kiteytti: 
jätemäärien mukana kustan-
nukset pienentyvät ja kan-
nattavuus paranee, jolloin 
asiakkaita pystytään palve-
lemaan entistä paremmin. 
Metsähallituksen Luonto-
palvelujen Syötteen kansal-
lispuistoa edustanut Vesa 

Simonen painotti asiakas-
viestinnän merkitystä. 

-Kun paikat ovat siistit 
niin ympäristöä ei kehda-
ta roskata, ja näkyvät roskat 
sen sijaan keräävät ympäril-
leen lisää roskia!

Osallistujat arvelivat 
energian hinnan olevan Suo-
messa viiden vuoden sisällä 
eurooppalaisella keskitasol-
la. Motivalla ja Mara ry:llä 
on tarjota yrityksille yhtei-
nen ilmainen energiatehok-
kuussopimus, joka edellyt-
tää seurantaa ja energian 
käytön vähentämistä. Myös 
valtio tukee asiaa myöntä-
mällä 10 prosenttia enem-
män energiakatselmustukea, 
jota voi hakea Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksesta.

Yrittäjät suhtautuvat hy-
vin vakavasti vastuullisen 
toiminnan kehittämiseen 
Syöte Green DQN:n jär-
jestämässä ympäristöta-
pahtumassa. (Kuva Veikko 
Virkkunen)

Vastuullisen  
matkailun tekemisiä 
Syötteelle
Vastuullisuus yrityksissä tu-
lee nähdä mahdollisuutena, 
joka luo myönteistä yritys-
kuvaa ja turvaa liiketoimin-
nan jatkuvuuden. Kun yri-
tyksessä seurataan jatkuvasti 
kulutuslukuja, kannustaa se 
henkilöstöä pieniin arjen te-
koihin. Erja Mähönen kan-
nustaa yrityksiä aloittamaan 
eurojen seurannasta ja vies-
timään asiakkaille mitä on jo 
tehty.

Henkilöstölle luodaan 
päivittäiset toimintaohjeet ja 
järjestetään ideakilpailu, jos-
sa palkitaan parhaat ideat. 
Myös asiakkailta pyydetään 
kehitysideoita. Heille kerro-
taan reilusti mitä on jo tehty 
ja sitten kysytään mitä vielä 
voidaan tehdä. Pieniä käy-
tännön oikeita tekoja.

Käytännön  
ympäristönsäästö-
vinkkejä
Energia: Hehkulamput pois, 
ajastimet ja hämäräkytkimet 
käyttöön! Määrittele valais-
tuksen ja lämpötilojen sää-
döt, ohjeista sammuttamaan 
jokainen lamppu ja laite, jota 
ei tarvita. Valaistus kuluttaa 
energiasta 20 %. Kotona vas-
taavasti eniten energiaa ku-
luttaa viihde-elektroniikka.

Vesi: Korjauta heti vuota-
vat hanat ja pöntöt!

Hankinnat: Suosi paikal-
lista, kotimaista, ympäristö-
merkittyä. Ruuan raaka-ai-
neissa sesonginmukaisuutta, 
luomua, Reilunkaupan tuot-
teita. MTT Jokioinen –Ruu-
an ympäristövaikutus ko-
titaloudessa on  1/3 eli 
yhtä suuri kuin asuminen 
ja moottorilla liikkuminen 
(lähde: MTT Jokioinen eko-
Centria).

Jätehuolto: Toimi vä-
hintään paikallisten jäte-
huoltomääräysten mukaan. 
Kouluta henkilöstö ja anna 
asiakkaille mahdollisuus la-
jitteluun. (jk)
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Presidenttiehdokas Väyrynen:

Ei täydellinen, eikä kovin 
häävikään - paras tästä porukasta!

Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirijärjestön syysko-
kous pidettiin lauantaina 
12.11 Pudasjärvellä Rim-
minkankaan koululla. Ko-
koukseen osallistui noin 350 
henkeä eri puolilta Pohjois-
Pohjanmaata. Presidenttieh-
dokas Paavo Väyrynen vie-
railun aikana kokousväki 
vielä lisääntyi, kun pudas-
järvisiä saapui häntä kuun-
telemaan. Väyrysen tulo 
kokouspaikalle sähköisti ko-
kouspaikan tunnelmaa jo hä-
nen läsnäolollaan, mutta en-
nen kaikkea esiintymisellään 

ja puheellaan. 
-Ei täydellinen, eikä ko-

vin häävikään, mutta paras 
tästä porukasta, Väyrynen 
totesi. 

-Ei Natoon ja katsokaa 
nyt toisia pohjoismaita ku-
ten Ruotsia, Tanskaa, Islan-
tia ja Norjaa sekä Viroa. Ei 
huolta Euro-kriisistä eikä 
Kreikan veloista kun eivät 
ole Eurossa mukana. 

Ehdokas heitti mielen-
kiintoisen ajatuksen valuut-
tajärjestelmistä: Meillä voisi 
olla kansallisena valuuttana 
yhteispohjoismainen kruu-

nu ja yhteisenä valuuttana 
joku maailmanlaajuinen yh-
teisvaluutta. Näin meillä oli-
si sekä ”oma” että yhteinen 
valuutta ja saisimme mo-
lemmista parhaat edut käyt-
töömme. Nykyisellään maa-
ilman valuutan virkaa hoitaa 
US-dollari, mutta ei täydelli-
sesti. 

Mielenkiintoista nähdä 
mihin asti Paavon siivet kan-
taa. Hän ei ainakaan olisi 
mikään maskottipresidentti  
eikä tyhjän puhuja.

Piirikokous sujui jämp-
tisti ja suunnitellusti Pudas-

Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen tuli Puolangalta Kainuun Keskustan piirikokouksesta ja jatkoi vielä matkaansa 
Pudasjärveltä Lapin Keskustan piirikokoukseen Rovaniemelle. Pudasjärvellä Väyrystä olivat ottamassa vastaan Kes-
kustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jouni Piri, kaupunginvaltuutettu Henrik Hämäläinen ja kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki. 

Piirikokous kokosi useita Keskustan kansanedustajia ko-
koukseen mukaan. Juha Sipilä keskustelemassa kuusa-
molaisen Anitta Vääräniemen kanssa. Taustalla Sipilän 
eduskunta-avustaja Hannakaisa Markkanen. 

Väyrysen autonkuljettajana Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on toiminut toista vuotta linja-auton kuljettajan työstä eläkkeellä ollut Toivo Niemelä Kajaanista. Hän kertoi Väy-
rysellä olleen alkuviikosta kahdeksan tilaisuutta samana päivänä ja perjantaina piirikokousta edeltävänä päivänä kuusi tilaisuutta. Väyrysen kannatus näyttää olevan nousussa 
ainakin yleisömääristä päätellen. Muun muassa Oulussa Kaakkurissa oli Väyrysen tilaisuuteen saapunut noin 400 henkeä. Toivo kertoi, että pitkän alkusyksyn Väyrynen ajoi ti-
laisuuksissa omalla kustannuksellaan ja omalla autolla. Nyt kuvassa oleva auto on Juhan Auton sponsoroima vaalityön ajaksi. -Kyllä Paavosta tulisi hyvä presidentti. Olen häntä 
aina kannattanut, mutta työssä ollessaan ei oikein sitä voinut ääneen sanoa. Nyt uskallan, totesi Niemelä. 

Kokoukseen osallistui noin 350 henkeä. Väyrysen puheen aikana väkeä tuli myös lisää.

järven kunnallisjärjestön jär-
jestämänä. Asiat käsiteltiin 
demokraattisesti ja reilus-
ti, kaikki saivat sanoa sanot-
tavansa ja päätökset olivat 
lopuksi yksimielisiä. Mir-
ja Vehkaperä jatkaa piirin 
puheenjohtajan topakkaan 
aseistariisuvaan tyyliinsä ja 
Taina Vainio Puhokselta jat-
kaa piirihallituksessa.

Jari Jussila
Kuvat Heimo Turunen



8 nro 46PUDASJÄRVI 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 

HEIJASTINLIIVI
lasten ja aikuisten

KESKIVIIKON EXTRA!!

295 kpl

TORSTAIN EXTRA!!

AUTON OHUT
SISÄTILALÄMMITIN
1200w

3995
100 kpl:n erä

kpl

PERJANTAIN EXTRA!!
FINMAN LUMIKOLA
Uudenmalllisen kuu-
pan ansiosta kevyt 
työntää ja helppo tyh-
jentää, leveys 80cm.
Vahva etulevy, ei 
irtoa eikä väänny.2995

Markkinoiden keveinLAUANTAIN EXTRA!!
MYRSKYLYHTY
24,5 cm 15 led

200 kpl:n erä
495 kpl

HEHKULAMPUT
40w ja 60w 39510 kpl Satsi

LADATTAVA
HIUSTEN
LEIKKUUKONE

1995
ITKUHÄLYTIN

3550

EUROLINE
karaoke-dvd +
2 x mikrofonia 5950

LUMILINKO
pyörämalli

2470,-
Alk.

LUMILINKO
telamalli

Alk.

2570,-
AGGREGAATTI
EU 10i

995,-

AGGREGAATTI
EU 20i

1395,-

Saimme lisää!!

LIHAMYLLY
1200w

5950

HOX!! VAKUUMIPUSSIT JA
PUTKET MEILTÄ

KAASULEVY
2 -osainen Ulkokäyttöön 3490

6900
sisäkäyttöön

MILTON
KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kw

8900

SISSI
KAMIINAT

269,-
KOTA KAMIINA

TUPA
TAKKA

+Paksu 
keittolevy

595,-
NARVI
mini takka

595,-
KIITOS KAIKILLE!!

MEIDÄT PALKITTIIN PARHAANA
MYYMÄLÄNÄ SUOMESSA

SEN KUNNIAKSI TARJOAMME 
TÄYTEKAKKU KAHVIT
PERJANTAINA 18.11.2011
KLO 9.00 - 18.00

200 kpl:n erä

100 kpl:n erä

Alk.

HOX!!
SUNNUNTAIN EXTRA!!
TALVIKENGÄT
100 kpl:n erä
koot 34 - 45

495

595,-
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Kaisa Nivala sai onnittelut merkkipäivän johdosta viime kaupunginvaltuuston kokouk-
sessa torstaina 10.11. Onnittelut välitti Eero Oinas-Panuma. 

Kaisa Nivala 60-v:

Ihmisten luottamus antaa voimaa tehtävien hoitamiseen

www.sol.fi

Palveluksessanne!
•	 SOL	Henkilöstöpalvelut
•	 SOL	Kiinteistöpalvelut	
•	 SOL	Kotipalvelut	
•	 SOL	Pesulapalvelut

•	 SOL	Siivouspalvelut	
•	 SOL	Toimitilapalvelut
•	 SOL	Turvapalvelut	

SOL_ilmo_190x120.indd   2 10.10.2011   10.34

Sarakyläläinen emäntä Kaisa 
Nivala täytti 60 vuotta per-
jantaina 11.11.11. Hän juhli 
merkkipäiväänsä perhepii-
rissä. 

-Olen ollut yksinäinen 
tallaaja kahdeksan vuotta, 
jolloin aviomies Pauli kuo-
li 52-vuotiaana. Kolme ai-
kuista lasta 37- ja 34-vuotiaat 
tyttäret ja kolmekymppinen 
poika asuvat muualla, mut-
ta ovat kuitenkin enemmän 
kuin oikea käsi kotitilalla. 
He tekevät muun muassa 

peltotyöt, kertoo Kaisa. Hän 
hoitaa yksin 30 päätä käsittä-
vän karjan, joista lypsäviä on 
kymmenen. Merkkipäivänä 
ei tosin navettaan tarvinnut 
mennä, koska sijaisapua oli 
mahdollisuus saada ja jäi ai-
kaa kotihommille. 

-Minulla on ollut tosi ri-
kas lapsuus, johon on kuu-
lunut kaikin puolin hyvä ja 
turvallinen koti Vainion ti-
lalla. Kotona oli nuoruudes-
sa karjatilan lisäksi kauppa. 
Vaihtelua toivat myös muun 

muassa metsäyhtiöiden mie-
het, jotka olivat usein ma-
joittuneena meillä. Minut 
tunnetaan edelleen Vainion 
Kaisana, vaikka ei enää asu-
kaan synnyinkodissa, tosin 
ei kaukanakaan, sillä Kaisa 
rakensi yhdessä miehensä 
kanssa maatilarakennukset 
ja nykyisen kotinsa synnyin-
tilan mailla. 

Kaisa Nivalaa pitävät jat-
kuvassa liikkeessä lukuisat 
luottamustehtävät, joita ovat 
muun muassa kaupungin-

valtuuston ja hallituksen jä-
senyys sekä Oulunkaaren 
kuntayhtymän hallituksessa 
työskentely. Mieleisin luot-
tamustehtävä on kuitenkin 
meijeripuolella, sillä Kaisa 
on ollut pitkään eli vuodes-
ta 1990 lähtien, Kuusamon 
Osuusmeijerin hallintoneu-
vostossa ja vuosituhannen 
alkupuolelta saakka tuli 
myös hallituksen jäsenyys. 
Pienellä meijerillä on Kai-
san mielestä tavallista suu-
remmat haasteet, mutta aina 
on selvitty. Pienikin pärjää 
omilla vahvuuksillaan no-
peasti muuttuvassa maail-
massa. Pudasjärveltä Kaisaa 
tietää olevan tuottajia, jotka 
lähettävät maidon Kuusa-
mon meijeriin. ¨

-Luottamustehtävien hoi-
tamisessa minulle merkitsee 
paljon se, että ihmiset ovat 
luottaneet minuun. Se on an-
tanut jatkuvasti voimaa ja in-
toa niiden hoitamiseen. 

Uraa uurtavaa  
työtä kotikylällä
Kylän toiminnassa Kaisa pi-
tää tosi tärkeänä Siivousren-
gas omatoimisen toimintaa, 
puhutaan tosin vain omatoi-
misista. Se on yhtymä, jos-
sa Kaisa on ollut alusta pitä-
en vastuuhenkilönä. Hänen 
vas-tuulla on muun muassa 
työntekijöiden pestaaminen 
ja palkkojen maksaminen. 
Pudasjärven Harva-hank-
keessa esiin nousseista ky-
lien palvelumuodoista Sa-
rakylän Omatoimiset on 

tehnyt uraauurtavaa työtä. 
Kaisa on huomannut, että 
siivoojan meneminen taloi-
hin on samalla odotettu sosi-
aalinen tapahtuma. Viestejä 
on kuulunut, että siivoojan 
tullessa kahvit ovat odotta-
massa ja jotain lämmintä-kin 
on leivottuna. 

-Pidetty ja pitkään palve-
luksessa ollut työntekijä Or-
vokki Pelkonen käy yleensä 
yhdessä talossa päivää koh-
den. Nykyisin tosin kaksikin, 
jos ovat lähekkäin. Työtekijä 
tekee työn hyvin itsenäises-
ti ja vastaa itse mm. työlis-
tan tekemisestä, kertoo Kai-
sa. Työpäivän pituus on 3-7 
tuntia. Lyhyempinä päivinä 
työntekijä pyrkii käymään 
kahdessakin talossa, jos ovat 
lähekkäin.

Omatoimisilta saatava työ 
on tarpeesta lähtenyttä koti-
taloustyötä, joka käy kotita-
lousvähennyksenä. Lisäksi 
on tilapäistä miestyövoimaa 
lähinnä kesäaikana. Palvelu-
ja käyttää reilut 20 taloutta. 

Nykyisin Omatoimi-
set renkaan palvelua pysty-
tään myymään Oulunkaaren 
kuntayhtymälle, jota ikäih-
miset käyttävät palvelusete-
lillä. 

-Sekin on otettu ensim-
mäisenä käyttöön Saraky-
lässä. Ensin oli neljä palve-
luseteliä käyttävää ihmistä, 
nykyisin jo tusinan verran. 
Sarakylä on sopivasti kau-
kana kuntakeskuksessa. Mi-
kään ei tule itsekseen, vaan 
kyläläisten pitää toimia yh-

teishengessä, mikäli meina-
taan saada jotain aikaiseksi. 
Ennen kaikkea, että ikäihmi-
set pystyvät asumaan mah-
dollisimman pitkään kotona, 
heille tarvitaan paikallises-
ti palveluapua, toteaa Kaisa 
Nivala.

Vielä virtaa  
virkistyspäivä
Kotikylänsä kyläseurassa 
Kaisa on toiminut pitkään 
ollut muun muassa yhtenä 
puuhanaisena yli 20 vuoden 
ajan Sarakylän Vattumark-
kinoiden järjestelyissä. Ky-
läseuran toimintaan kuuluu 
myös vuosittaiset virkistys-
retket.

Kaisa on ollut pitkään 
myös diakoniapiirin vetäjä 
Sarakylässä. 

Uusin toimintamuoto on 
viime keväänä alkanut, ker-
ran kuussa Sarakylän kou-
lulla kokoontuva, ”Vielä 
virtaa virkistyspäivä”, jos-
sa laitetaan talkoilla ruokaa, 
jota kyläseura myy ikäihmi-
sille ja jota he ostavat myös 
koteihin. 

Tulevaisuuden toivei-
ta kysyttäessä, Kaisa vastaa, 
että kauppa pitäisi saada eh-
dottomasti kylälle. Kyläkou-
lua Kaisa kehuu. 

-Sarakylän koulu on il-
mastoltaan Pudasjärven ter-
vein koulu, joka on pitäjän 
pohjoisen alueen lapsille hy-
vin tärkeä paikka. 

Heimo Turunen

Metsähallitus on muuttanut 
lokakuun alusta Pudasjär-
ven uudelle hirsikorttelialu-
eelle Karhukunnaalle.  Met-
sähallituksen toimitilat ovat 
osa ainutlaatuista Iijoen var-
teen syntyvää hirsitalokylää, 
jossa yhdistyvät hirsitalora-
kentamisen huippuinnovaa-
tiot sekä perinnerakentami-
sen parhaat puolet. 

Kontiotuote Oy:n toimit-
tamista hirsistä Rakennus-
liike Sonell Oy on raken-
nuttanut Metsähallituksen 
käyttöön alueelle Juha Pal-
daniuksen suunnitteleman 
toimistorakennuksen. Se on 
toteutettu ns. monikäyttöra-
kennuksena, jolla voi myö-
hemmässä vaiheessa olla 
muutakin kuin toimisto-
käyttöä. 

Metsähallitus järjestää 
avoimien ovien päivän tors-
taina 17.11 klo 14:00-18, jon-
ne ovat kaikki tervetulleita. 
Paikalla tiloja ja Karhukun-
nasta esittelemässä ovat 
Metsähallituksen edustaji-
en lisäksi myös Pudasjärven 
kaupungin johtoa sekä talon 
rakentajien edustajia. (ht)

Metsähallituksella 
avoimet ovet

www.hautauskukkaräisänen.fi

Kauppatie 4, Pudasjärvi
puh. 08-823 350, gsm. 0400 399 830
mattir@pp.inet.fiPASSIKUVAT!
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Koetko, että elämäsi virtaa 
ohi vailla suuntaa ja tarkoi-
tusta?  Etkö olekaan onnel-
linen?

Painaako mieltäsi jokin 
menneisyydessä? Ovatko 
joskus tärkeänä pitämäsi asi-
at osoittautuneetkin köykäi-
siksi, kun elämä on alkanut 
tositeoin puhaltaa pohjoi-
sesta käsin? Moni on joutu-
nut huomaamaan, ettei enää 
riitäkään ihmisille eikä tälle 
yhteiskunnalle. 

Pohditko, onko Jumalaa?  
Jos on, mitä hän tahtoo mi-
nun ymmärtävän tai teke-
vän? Vai kelpaanko tuolle 
pyhälle alkuunkaan? Tarvit-
seekohan sielusi syvempää 
remonttia, kuulla armah-
duksen ja lohdutuksen sano-
ja? Kaipaako se turvaa, joka 
olisi paljon suurempaa kuin 
mitä toinen ihminen, työ tai 
tavara voi antaa?

Tarvitsetko elämäsi remonttia?

Feija Friman.

Antti Lindgren.

Kiimingin Sykkeen audi-
toriossa on 17.11.11 klo 18 al-
kaen ilta, jonne näiden ky-
symysten kanssa voi tulla.  
Illassa kuullaan tavallisten 
ihmisten kertomuksia siitä 
miten Jumala on kohdannut 
ja auttanut. Evankelista Feija 
Friman, illan pääpuhuja, tii-
vistää vastauksena kipeisiin 
elämänkysymyksiin näin:                

” On kolme asiaa jotka Ju-
mala tahtoo meidän ihmis-
ten tietävän: Hän tahtoo, että 
kaikki ihmiset pelastuisivat 
ja että jokainen ihminen voisi 
olla onnellinen. Syvää onnea 
ei voi kokea ilman yhteyttä 
elävään Jumalaan. Kolmas 
asia, jonka Hän tahtoo ihmi-
sen tietävän, että vaikka ih-
miset ja yhteiskunta hylkää-
vät, Jumala ei hylkää ketään, 
joka tulee Jeesuksen tykö.”

Illassa laulaa ja soittaa 
Antti Lindgren. Antti on ko-
kenut elämässään rankko-
ja vuosia, rankempia kuin 
moni meistä. Kaksi vuotta 
sitten hän löysi Jeesuksen. 
Muutos miehen ja hänen 
perheensä elämässä on ollut 
vaikuttava. Remontti jatkuu 
yhä. Antti perheineen seu-
raa Jeesusta. Komealla lau-
lunlahjallaan Antti haluaa 
kertoa Taivaallisen Remont-
tipäällikön armosta ja voi-
masta.Tule kuuntelemaan 
paikan päälle! Tule sellaise-
na kuin olet ja kaikkien huo-
liesi ja kysymystesi kanssa. 
Illan lopuksi on mahdolli-
suus jäädä keskustelemaan. 
Rukoustukea saa jokainen 
sitä haluava. 
Olet lämpimästi tervetullut.

Oulun helluntaiseura-
kunnan Kiimingin solu

Puhujana evankelista Feija Friman
Musiikki Antti Lindgren

Hengellistä ajankohtaista 
asiaa sisältävä

EVANKELIUMIN 
ILTA

torstaina 17.11 klo 18 
Kiimingin kirjaston auditoriossa

Kirjastokuja 1

Oulun helluntaiseurakunnan Kiimingin solu
Yhteystiedot: Ester Koskela, Esa Koskela

p. 040 461 9056, 050 592 7263

Lämpimästi tervetuloa!

Eräillä Pudasjärven ja Kii-
mingin asukkailla on ollut 
sydän sykkyrällä. Joitain on 
ihan laulattanut. Ja Tuula 
Suomen matkakaveri Tessu 
–koira taisi peräti haukah-
della ilosta. Oulun Helluntai-
seurakunta täytti nimittäin 
hulppeat 80 vuotta. Tapah-
tumaa juhlittiin viikko ja nyt 
on sitten palattu ”normaaliin 
päiväjärjestykseen”. 

Päivänsankari, Oulun 
Helluntaiseurakunta perus-
tettiin 1931. Jo alusta alka-
en työtä tehtiin myös lähi-
kunnissa. Herätysliikkeen 
periaatteena ei ole paperijä-
senten kerääminen. Seura-
kuntaan liitytään vain hen-
kilökohtaisen uskon kautta. 
Niinpä moni Pudasjärven 
ja Kiimingin asukas on tot-

Pudasjärveltä ja Kiimingistä mukana:

tunut siihen, että herkkiä ja 
reippaita lauluja laulavat ja 
Jeesuksesta puhuvat usko-
vat eivät ujostele sanoman-
sa kanssa. Se ei kuulemma 
ole teoriaa, vaan arkipäivän 
omakohtaista todellisuutta.

-Tietystikin me Pudas-
järven seurakuntalaiset läh-
dimme juhlille joukolla mu-
kaan, hehkuttaa aina iloinen 
Tuula Suomi. 

-Työmme on täällä sup-
peammissa puitteissa kuin 
Oulussa, mutta sitä samaa 
perhettä kuitenkin olem-
me. Sain tavata juhlilla en-
tisiä työtovereita Ruotsista 
saakka ja tietystikin kuulla 
sitä Raamatun opetuksen sa-
naa, mitä seurakunnassam-
me viikoittain tarjotaan, tii-
vistää Tuula.

Pudasjärven rukouspiiri 
kokoontuu sunnuntaisin ja 
tiistaisin osoitteessa Kaup-
patie 32. Joulu tuo tullessaan 
uutta sykettä. Joululehtien 
myynti, joululaulut, maa-
hanmuuttajatyö, lapsiker-
ho ja Intian lähetysnäyttely 
antavat evankelista Suomel-
le kädet täyteen työtä. Tuula 
teki nuorempana pitkän päi-
vätyön lähetyskentällään In-
tiassa. Mutta into evankeli-
ointiin ei Pudasjärvelläkään 
ole kaikonnut mihinkään.

-Seurakuntamme elää hy-
vää aikaa. Täkäläisessä toi-
minnassamme on mukana 
paljon uusia kasvoja. Se ker-
too siitä, että Jumala on mu-
kana työssämme. Erittäin 
mielelläni levitän tälläkin 
viikolla Kultalyhde joululeh-

teä ja Hyvää Sanomaa Tes-
sun kanssa niin Kurenalassa 
kuin sivukylilläkin. 

Kiimingin Koskeloita 
kiitättää!
Jos on Pudasjärven Tuulal-
la ja Tessulla sydän ilosta 
sykkyrällä, niin sama tilan-
ne on Kiimingissäkin. Ester 
ja Esa Koskela ajoivat koko 
juhlaviikon kotinsa ja Oulun 
Uudenkadun Helluntaikir-
kon väliä. Helluntaiherä-
tystä ei Suomessa nykyisin 
ohiteta olankohautuksella. 
Monille on kuitenkin yllät-
tävää kuulla, että maailman-
laajuisesti helluntailaisia ja 
heidän kanssaan samalla ta-
valla ajattelevia karismaatik-
koja on jo lähes 600 miljoo-
naa. 

Joululehtien myynti, joululaulut, maahanmuuttajatyö, lap-
sikerho ja Intian lähetysnäyttely antavat evankelista Tuu-
la Suomelle kädet täyteen työtä Pudasjärvellä.

-Täällä Kiimingissä on 
toiminut kotiseurakuntam-
me rukouspiiri jo ainakin 40 
vuotta. Kutsumme itseäm-
me nimellä ”Kiimingin solu” 
Se kuvaa elävää toimintaa ja 
halua kasvaa. Tiistaisin ko-
koonnumme kodeissa Raa-
matun äärelle, laulamaan 
ja rukoilemaan. On tärke-
ää kuulua joukkoon, joiden 
kanssa voi jakaa kuulumi-
sia, pohtia maailman menoa 
ja kristillisyyden periaattei-
ta. Ja välillä nauraa ja itkeä-
kin, paljastavat Koskelat. Ti-
laisuuksissamme käy paljon 
seurakuntaamme kuulumat-
tomiakin. Yli seurakuntara-
jojen menevä kristittyjen yh-
teys on mahtava asia.

Kiimingin helluntailai-
set eivät pidä kynttilää va-
kan alla. Kaikille avoin solu 
järjestää konsertteja, evan-
keliumin iltoja, yhteislau-
luhetkiä ja rukouskokouk-
sia. Koskelat ovat palanneet 
80-vuotisjuhlasta elämän ar-
keen. 

-Hieno juhlaviikko se oli. 
Kaiken ylitse nousee kuiten-
kin Jumalan päättäväisyys ja 
periksiantamattomuus. Aja-
telkaapa nyt! Jumalalla on 
ollut näidenkin vuosien ai-
kana sanansaattajansa lähe-
tettäväksi jokaisen luokse, 
jotka avuksi huutavat Her-
ran nimeä, ihmettelevät Kos-
kelat. 

Oulun Helluntaiseura-
kuntaa ja sen rukouspiirejä 
kannattaa onnitella. Seura-
kunnan ensimmäiset lähe-
tyssaarnaajat Anni Hämeen-
aho Etiopiassa ja Aune Hyny 
Intiassa tunnetaan alan pii-
reissä hyvin. Heidän työnsä 
pohjalle perustetuissa Ethio-
pian Full Cospel Churhesissa 
on miljoonia jäseniä ja Intias-
sa mahdoton määrä lasten-
koteja ja kouluja sekä yli sata 
itsenäistä seurakuntaa.

Eipä siis kumma, että Suo-
mi ja Koskelat luottavat tu-
levaisuuteen. He elävät sen 
mukaan, mistä puhuvat.

Eero Pokela 

ulun helluntaiseurakunnan 80- vuotisjuhlassa kiitettiin Ju-
malaa Hänen uskollisuudestaan. Kuva Antti Karhunen

Oulun Helluntaiseurakunnalla 80-vuotisjuhla

Tarvitsetko elämäsi remonttia?
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ILOA LIIKKUA 
REILUA KAIKILLE 

VASTUULLISUUTTA

Inbody -kehonkoostumusmittausta
Kimmokkeessa viikolla 47 
Aikataulu ja hinnat  www.kiimu.fi 
Kuntosali ja jumpat odottavat sinua. Tule mukaan. 
Ryhmäliikuntalukkari ja kuntosalin aukioloajat  
www.kiimu.fi

• PASSIKUVAT

• PAINOTUOTTEET
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Kainuun ja Koillismaan alueilla on käynnissä Suomussal-
men kunnan vetämä ”Maasuurpetojen vaikutukset, seuran-
ta ja vahinkojen ennaltaehkäisy” – niminen hanke. Sen rahoi-
tus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
2007-2013 kautta, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-kes-
kuksien kanavoimana.

Hankkeen toimeksiannosta toteutettiin Suomen poron-
hoitoalueen neljän eteläisimmän paliskunnan alueella esisel-
vitys, jossa tutkittiin haastattelujen avulla alueen poronhoi-
tajien hyvinvointia ja luodattiin porotalouden tulevaisuutta.

Maasuurpetojen aiheuttamat porovahingot nousivat esi-
selvityksessä keskeiseksi tekijäksi, niin poronhoitajien talou-
den kuin työn kuormittavuudenkin osalta. Esiselvityksen to-
teutti Lapin yliopisto.

Poronhoitajien työhyvinvointi -esiselvityksen lisäksi 
hankkeessa testataan uusimman teknologian hyödyntämistä 
porotaloudessa, kokeillaan erilaisia petovahinkoja ennalta-
ehkäiseviä teknologisia menetelmiä sekä kehitetään koirien 
käyttöä petovahinkojen ehkäisemisessä ja todentamisessa.

Perjantaina 25.11. klo 11 esiselvityksestä sekä muista han-
ketoimista voi tulla kuulemaan lisää Suomussalmen kun-
nantalolle.

Sisätilaisuuden jälkeen osallistutaan maastossa operaati-
oon, jossa asennetaan Tracker Oy:n ja Ultracom Oy:n GPS-
poropannat kahdelle porolle. Samalla kuullaan ohjeet, joiden 
avulla pääsee ajantasalla seuraamaan näiden kahden poron 
liikkumista Kainuun luonnossa!

 Tervetuloa mukaan! Ilmoittauduthan 23.11. mennessä!

Juha Järvenpää
projektipäällikkö
juha.jarvenpaa@suomussalmi.fi

Poronhoito vaikeuksissa 
Kainuun ja 
Koillismaan alueella

Kokkokylän metsästysseura kaatoi lauantaina 5.11 kol-
men aikuisen ja kahden vasan lupakiintiöstä viimeisen 
aikuisen uroshirven. Kuvassa Raimo Prittinen leikkaa-
massa ja Arvo Siurua pitämässä ruhoa, edessä hirven 
kaatanut Pekka Kokko. Oikealla paloittelua seuraamas-
sa metsästyksen johtaja Arto Hinkula, Jukka Tuomaala ja 
Pentti Tuomaala. (s-lt)

Kokkokylässä kaadot 
hyvällä mallilla

Pudasjärven kaupunginval-
tuuston kokousta torstai-
na 10.11 leimasi helpottunut 
ja avoin tunnelma. Uusien 
2. asteen opiskelijoiden saa-
mat 120 stipendiä ja jämp-
tisti hallinnassa oleva talous 
helpottivat kuntapäättäjien 
oloa kummasti. Kun Oulun-
kaaren puolella vielä suurin 
menoerä eli terveydenhuol-
lon menot näyttävä pysyvän 
raamissaan niin on syytä-
kin ryypätä kahvikupponen 
ihan rauhassa. Ensi vuoden 
talousarvio on rakennettu 
nykyiselle 20,5 tuloveropro-
sentille ja entisille kiinteis-
töveroprosenteille mikä on 
erittäin huomionarvoista. 
Talouskuuri kaikkine riesoi-
neen ja hankaline päätöksi-
neen alkaa purra.

Haasteet eivät kuitenkaan 
ole vielä ohi kuntatalouden 
osalta. Tulevina vuosina olo 
tiukentuu entisestään ja on 
pystyttävä satsaamaan elin-
voimakoriin riittävästi pal-
velukorista selvitäksemme. 
Ilman elinvoimaa ei palve-
lutkaan toimi.

Valtuusto valitsi uusia 
henkilöitä luottamustehtä-
viin eroavien tilalle. Oulun 
käräjäoikeuden lautamie-
hentehtävään Virpi Syrjäpa-
lon tilalle valittiin Tuulikki 
Kettunen. 

Rakennuslautakunnan 
varapuheenjohtajan Heikki 
Putulan tilalle valittiin Tai-
na Vainio ja hänet valittiin 
myös ko. lautakunnan vara-
puheenjohtajaksi. Heikki Pu-

Kaupungille nykyinen tulovero-  ja 
kiinteistöveroprosentti

tula on valittu kaupungin-
hallituksen jäseneksi.

Rakennuslautakunnan 
varajäsenen Kari Laakko-
sen tilalle valittiin Eero Hyt-
tinen.

Valtuuston iltakoulus-
sa Oulunkaaren seutukun-
nan ihmiset Kirsti Ylitalon 
johdolla esittelivät toimin-
taansa ansiokkaasti.  Viimei-
siä julkisia esiintymisiä tässä 
tehtävässä ennen eläkkeelle 
jääntiään tekevä Olavi Timo-
nen esitteli ansiokkaasti to-
teutettuja ja tulevia kehittä-
mistoimenpiteitä. 

Valtuutettu Jari Jussilan 
kysymykseen koskien Ou-
lunkaaren työntekijöiden 
työhyvinvointia ja miten sii-
tä huolehditaan, ei vielä tul-
lut selkeää vastausta. 

Jari Jussila 

Venäjältä Pudasjärvelle 
ammattikoulun matkailu-
linjalle saapunut opiskelija 
Igor Ibadov sai ensimmäi-
senä Pudasjärven kaupun-
gin luovuttaman stipendin. 
Stipendejä luovutettiin am-
mattiopistolle 87 ja lukion 
ensimmäiselle luokalle 33 
eli kaikkiaan 120 kpl. Pai-
kalla sitä oli hakemassa 84 
oppilasta. 

Valtuuston kokouksen jälkeen oli valtuuston iltakoulu, 
jossa oli mukana reilut kymmenen Oulunkaaren viranhal-
tijaa.  Valtuustosaliin pääsyä odottamassa johtava lääkä-
ri Hannu Honkanen, uusi Oulunkaaren ylilääkäri H. Ta-
pio Hanhela, johtava hammaslääkäri Ismo Kaivorinne ja 
eläkkeelle vuoden vaihteessa siirtyvä ylilääkäri Olavi Ti-
monen. 

Musiikkia valtuustosalissa esittivät ammattiopiston he-
vostalouslinjalta Emma Martimo ja opettaja Juha-Pekka 
Sillanpää. 
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Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy 
on valmistautunut alkavaan 
talvikauteen miljoonaluokan 
investoinneilla, jotka ovat 
yrityksen vuotuiseen liike-
vaihtoon nähden erittäin 
huomattavia. Uusien tilo-
jen rakentaminen, lumetus-
järjestelmien tehostaminen, 
rinteiden parantaminen sekä 
monet muut sijoitukset kus-
tansivat yli miljoona euroa.

Historiallisista investoin-
neista ensimmäiset ajatuk-
set heitettiin ilmaan maalis-
kuussa, mutta varsinaiset 
työt aloitettiin vasta touko-
kuussa. Toimitusjohtaja Jor-
ma Terentjeff kertookin, että 
viime aikoina 3-henkinen 
suunnitteluorganisaatio on 
saanut tehdä hyvin pitkiä 
päiviä, jotta seuraava lasket-
telukausi saadaan avattua 
ajoissa ja hyvällä menestyk-
sellä.

Odotukset tulevasta tal-
vesta ovat korkealla, sil-
lä esimerkiksi paranneltu 
Snow Park houkuttelee var-
masti enemmän lautailijoita. 
Rinteiden lumetusjärjestel-
mää on kehitetty siten, että 
laskettelukausi voidaan au-
kaista entistä aikaisemmin. 
Poikkeuksellisen pitkistä, 
lähes kilometrin mittaisis-
ta rinteistä voidaan lumet-
taa kauden aluksi vain osa. 
Näin innokkaimmat pääse-
vät laskemaan aikaisemmin, 
vaikkapa rinteen puolesta 
välistä.

Kansainvälinen  
Iso-Syöte
Huippuvuosinaan Iso-Syö-
te veti vuosittain noin 1500 
brittiläistä laskettelijaa. Tu-
ristit ovat laskettelukeskuk-
selle korvaamattomia, ja 
tänä talvena brittiläisten vir-
rat rinteiden ääreen näyttä-
vät olevan elpymään päin.

- Yhden brittiläisen asiak-
kaan arvo tulee kertoa viidel-
lä suomalaista päiväkäyttä-
jää kohden, sillä ulkomailta 

Hiihtokeskus 
Iso-Syöte teki 
miljoonainvestoinnit

tänne saapuva tahtoo käyt-
tää palveluita kokonaisval-
taisemmin ja yleensä myös 
pidemmän ajan kerrallaan. 
Uskoisin, että tänä vuonna 
brittejä saapuu yli tuhat, ker-
too Terentjeff.

Lisäksi Iso-Syötteen kan-
sainvälistymistä edesaut-
taa uudet puitteet suuria ki-
soja varten. Uudet korkeat 
tuomaritornit, parempi va-
laistus sekä rinteeseen asen-
netut kamerat auttavat suo-
ritusten arvioinnissa. Lisäksi 
uusilla valokaapeliyhteyk-
sillä pystyy välittämään re-
aaliaikaista HD-kuvaa maa-
ilmalle.

Uudet nettiyhteydet mah-
dollistavat myös valvonta-
järjestelmän rinteeseen, mikä 
parantaa asiakkaiden turval-
lisuutta. Myös hissejä pysty-
tään tulevaisuudessa hallit-
semaan etänä.

Palvelut yhden  
katon alle
Entistä vuokraamoraken-
nusta on jatkettu lähes 50 
metriä, mikä antaa mahdol-
lisuuden keskittää kaikki 
laskettelijan tarvitsemat pal-
velut saman katon alle. Uu-
det noin 440 neliötä on suun-
niteltu logistisesti niin, että 
asiakkaan on helppo kulkea 
ja löytää haluamansa. 

Asiakaspalvelutilanteita 
nopeuttaa myös uudet tieto-
järjestelmät, joihin asiakas voi 
itse naputella lasketteluväli-
neiden vuokraamista varten 
tarvittavat tiedot. Tämä lisää 
myös henkilötietointimiteet-
tiä, kenenkään ei tarvitse ää-
neen sanella muiden kuullen 
omia tietojaan.

Lasketteluliput voi ostaa 
nyt myös netistä. Uusi äly-
käs lippujärjestelmä takaa 
sen, että ostettuasi esimer-
kiksi kolmen tunnin lasket-
telulipun, aika lähtee juok-
semaan vasta siitä hetkestä 
kun ensimmäisen kerran lei-
maat lippusi portilla. (jk)

Jorma Terentjeff esitteli Iso-Syötteellä tehtyjä investointe-
ja keskiviikkona 9.11. Oulun ydinkeskustan Technopolik-
sessa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Taitokeskus Pudasjärvi juh-
li perjantaina 11.11. klo 11 
avajaisiaan Kauppatie 3:n ti-
loissa. Pohjois-Pohjanmaan 
Käsi- ja taideteollisuus ry:n 
toiminnanjohtaja Liisa Tör-
mänen kertoi, että tapahtu-
ma sujui ihanasti ja liike oli 
jatkuvasti täynnä käsitöiden 
ystäviä. Myös liiketilan uusi 
sijainti sai vierailijoilta kehu-
ja.

- Ihmiset olivat todella 
iloisia, että olemme takai-
sin Kurenalla ja lähellä ih-
misiä. Nyt on helppo tul-
la tekemään ja hankkimaan 
tarvikkeita, kertoo liikkeen 
uusi työntekijä Tarja Parkki-
senniemi.

Taitokeskuksessa myy-
dään laadukkaita Pohjois-
Pohjanmaan alueen käsityö-
yrittäjien töitä sekä paljon 
erilaisia villalankoja ja ma-
tonkuteita. Myymälän lisäk-
si samassa paikassa toimii 
kurssitila sekä vielä remon-
tissa oleva kutomo, jonne 
tulee kuudet kangaspuut. 
Yhteensä Taitokeskukses-
ta löytyy siis kahdeksat kan-

Taitokeskuksen avajaisissa kävi 
runsaasti käsitöiden ystäviä

gaspuut vaativampiakin har-
rastajia varten.

Taitokeskukset ovat Taito 
Pohjois-Pohjanmaa ry:n kes-
keisintä toimintaa. Keskuk-
sen ammattilaiset tekevät 
yhteistyötä käsityöyrittäjien 
kanssa, osallistuvat mark-
kinointiin, tiedotus- ja jul-
kaisutoimintaan, järjestävät 
näyttelyitä sekä osallistuvat 
erilaisiin tapahtumiin.

Yhdistys edistää käsityö-
kulttuuria myös lisäämäl-
lä harrastuneisuutta sekä in-
noittaen uusia käsityöläisiä. 
Taitokeskuksen järjestämille 
käsityökursseille tuli jo per-
jantaina mukavasti ilmoit-
tautumisia. Taito-torstait 
ovat Taitokeskuksen kurssi-
päiviä ja ennen joulua kurssi-
en ohjelmassa on jouluiseen 
teemaan sopivia kranssi-
en sekä huivien tekemistä. 
Pimeitä iltoja valaisemaan 
kursseille voi tulla tekemään 
myös origamikukkavalai-
simia, jotka ovat olleet sekä 
nuorten että varttuneempi-
en käsitöiden ystävien suo-
siossa.

Pohjois-Pohjanmaan Käsi- ja taideteollisuus ry:n toimin-
nanjohtaja Liisa Törmänen kertoi, että avajaistapahtuma 
sujui ihanasti ja liike oli jatkuvasti täynnä käsitöiden ystä-
viä. Taitokeskuksen työntekijänä toimii Tarja Parkkisen-
niemi oikealla.

Taitokeskuksen avajaisis-
sa kävi perjantaina 11.11 
runsaasti väkeä. Liiketilan 
uusi, keskeinen sijainti sai 
kävijöiltä kehuja. 

Avajaisten arvonnassa 
kurssipaketin voittivat Han-
na-Riitta Hanhisuvanto, 
Sirkka Mustakangas, Raili 
Siuruainen, Eeva-Liisa Nis-
kasaari sekä Sirpa Hänni-
nen. (jk)
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Pudasjärven Energiaosuus-
kunnalla vietetään 18.11. 
klo 10 – 16 Bioenergiapäivää 
sekä samalla avoimet ovet 
antavat yleisölle mahdolli-
suuden tutustua laajemmin 
paikan toimintaan.

Osuuskunnan Matti Vil-
jamaan suunnittelemiin hal-
leihin rakennetut lämpölai-
tokset ovat nyt ensimmäistä 
talvea on käytössä.

Pudasjärven Energia-
osuuskunta syntyi Oulun-
kaaren Uusiutuvan energi-
an yrityskeskus -hankkeen 
tuloksena, yhtenä neljästä 
uudesta lämpö- ja hakeyri-
tyksestä. Osuuskunnan toi-
mialana on enerdiaraaka-
aineen hankinta, jalostus ja 
myynti, harvennuspuun ja 
hakkuujätteen korjuu sekä 
nuorien metsien kunnosta-
minen. Osuuskunnan tarkoi-
tuksena on tukea jäsentensä 
ammattia ja talouden pitoa 
edistämällä kotimaisen ener-
gian käyttöä.

Uusiutuvan energian yri-
tyskeskus -hankkeen avul-
la metsähakkeen käyttö on 

Energiaosuuskunta edistyy hakkeen käytössä
lisääntynyt Oulunkaarella 
vuodessa noin 20 000 MWh, 
mikä korvaa vuosittain noin 
kaksi miljoonaa litraa kevyt-
tä polttoöljyä. Pudasjärven 
Energiaosuuskunnan teolli-
suuskylän lämpölaitos otet-
tiin käyttöön juhannuksen 
aikaan ja on nyt syksyn ai-
kana tuottanut jo 202 MWh 
sähköä. 

Puolessa vuodessa Ener-
giaosuuskuntalaiset sai-
vat rakennettua Teollisuus-
kylän lämpölaitoksen sekä 
Hirvaskosken ja Aittojärven 
lämpökontit. Kummassakin 
lämpökontissa on 80 kW:n 
biokattilat ja Teollisuusky-
lästä löytyy 700 kW:n bio-
kattila, jonka tueksi on kovi-
en pakkasten varalle laitettu 
1 MW:n öljykattila. Viimei-
set säädöt laitoksiin saadaan 
tehtyä ensimmäisten kovien 
pakkasten aikaan, jolloin ko-
neet käyvät täydellä teholla.

Osakkaiden joukosta eli 
Urpo Viljamaan, Matti Vil-
jamaan, Eero Puurusen, Ahti 
Väyrysen, Pirkka Ylikosken 
ja Hannu Nissin muodosta-

masta porukasta löytyy mo-
nipuolista osaamista, jonka 
turvin lämpölaitokset saa-
tiin nopealla ja laadukkaalla 
työllä kasaan.

Haketoimitukset osak-
kailta ovat vielä alkuvaihees-
sa ja myöhemmin hankintaa 
tehdään myös ulkopuolisil-
ta. Lämpölaitosten vuotui-

Hannu Nissi esittelee Pudasjärven Energiaosuuskunnan 
lämpölaitosta teollisuuskylässä.

nen tarve ylittää 30 hehtaa-
rin ensiharvennushakkuusta 
tulevan puumäärän.

Pudasjärven Energia-
osuuskunnan suunnitelmis-
sa on rakentaa myös Lakarin 
koululle lämmityskontti.

Jenny Kärki

Mauri Kavalus järjesti eilen 
tiistaina uuden golfsimu- 
laattorinsa avajaiset entisen 
leipomo Jokikokon tiloissa. 
Golfharrastajat saavat vihe-
riöiden ollessa lumen peitos-
sa käydä hiomassa taitojaan 
maailman pohjoisimman golf- 
simulaattorin avulla.

Golfsimulaattorin 
avajaiset!!!

Simulaattori analysoi ja 
havainnollistaa sekä kaavi-
oiden että videokuvan avul-
la pelaajan suoritusta, joten 
informaatiota oikeatyylises-
tä lyönnistä saa paljon te-
hokkaammin kuin paljaalla 
silmällä arvioiden. Analy-
sointiteknologia on erittäin 

harvinaislaatuista.
- Monet golfopettajat ei-

vät arvosta simulaattorin 
teknologiaa, mutta sekä ope-
tuksen että simulaattorin yh-
teisellä avulla pelaajan ke-
hittyminen ja oppiminen 
on moninkertaisesta, kertoo 
golfin parissa toimiva yrittä-

jä Pekka Kinnunen.
Paikalla saa käydä tree-

naamassa pientä vuokra-
maksua vastaan.

Jenny Kärki

Yllä: Mauri Kavalus esitteli Pohjois-Suomessa harvinais-
ta teknologiaa golfsimulaattorin avajaisissa.

Vas.: Avajaisissa Pekka Kinnunen opasti kävijöitä, mm. 
Pudasjärvi-lehden uutta työntekijää Piia Korvalaa, oikea-
oppisen golfotteen kanssa.

Ilahduta ystäväviäsi, 
sukulaisiasi, 

yhteistyökumppaneitasi 
joulutervehdyksellä
Pudasjärvi-lehdessä 

Joulupuu-keräys
Paikkakuntamme apua 

tarvitseville 
lapsiperheille

Ohjeet lahjan tuomiseen:
Nouda pakettikortti

K-marketista, Kirjakaupasta tai 
Aarrearkusta 

hanki lahja ja toimita se 
Lähivakuutukseen kuusen juurelle

28.11. – 16.12.2011
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Metsähallituksen tuore selvitys pal-
jasti koskikunnostusten onnistuneen 
vaihtelevasti Iijoen vesitöissä. Jokialu-
eilla harjuksen ja taimenen luontainen 
lisääntyminen oli monin paikoin vä-
häistä, ja koskien uudelleen kunnos-
tukseen näyttäisi olevan tarvetta. 

Vuosikymmeniä kestänyt seuran-
ta kertoi myös suomalaisten kalastus-
tapojen muuttuneen. Verkkokalastus 
järvissä väheni, ja eritoten talvikalas-
tus menetti suosiotaan. Muutokset 
heijastuivat myös kalakantoihin. Seu-
rannan aikana saadut haukisaaliit kas-
voivat, kun taas muikkujen ja siikojen 
osuudet saalistilastoissa laskivat. 

Koskien uudelleen kunnostami-
seen tarvetta
Iijoen vesistön uittoperattujen joki-
en kunnostukset saatiin päätökseen 
vuonna 2010. Lähes 25 vuotta kestä-
neen urakan aikana kunnostettiin 24 
jokea ja lähes 400 koskialuetta. Koski-
en kunnostuksista vastasivat Pohjois-
Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun ympä-
ristökeskukset.

Kunnostusten jälkeen Metsähalli-
tuksen tekemissä sähkökoekalastuk-
sissa havaittiin taimenen ja harjuksen 
luontaista lisääntymistä kaikilla joki-
alueilla. Luontaisessa lisääntymisessä 
oli kuitenkin suuria vaihteluita ja kes-
kimäärin lisääntyminen oli vähäistä. 
Parhaiten taimen ja harjus lisääntyivät 
luontaisesti Posion puoleisessa Livo-
joessa, Kuusamon Raatejoessa ja Tai-
valkosken Kostonjoessa sekä tietyillä 
alueilla Taivalkosken Korvuanjoessa 
sekä Pudasjärven Askanjoessa ja Pu-
hosjoessa. Kostonjoen vesistön Kuoli-
on-, Harja- ja Korpuanjoessa, Livojoen 
vesistön Mänty-, Pärjän- ja Kouvanjo-
essa sekä Näljängän reitin Korpi-, Näl-
jänkä-, Naamanka- ja Lylyjoessa oli 
sekä harjuksen että taimenen lisäänty-
minen vähäistä ja satunnaista.

”Syy heikkoon luonnontuotantoon 
on lähinnä liian varovasti tai puutteel-
lisesti tehdyissä koskikunnostuksissa, 
joissa on usein tehty liian vähän kutu- 
ja poikastuotantoalueita. Monilla joil-
la poikastuotantoa vähentävät myös 
alamittaisiin ja sukukypsiin kaloihin 
kohdistuva liian kova kalastuspaine, 
sekä vesistön voimakas säännöstely 
ja vaellusesteet. Heikosti onnistunei-
den koskien uudelleenkunnostami-
nen tulisi saada mahdollisimman no-
peasti käyntiin. Kunnostuksissa tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota kutu- ja 
poikasalueiden rakentamiseen” tote-
aa toinen raportin laatijoista, Metsä-
hallituksen eräsuunnittelija Pirkko-
Liisa Luhta.

toi uutta tietoa koskikunnostusten onnistumisesta 
ja suomalaisen kalastusperinteen muutoksesta

Muutokset kalastus-tavoissa 
voivat  
heijastua kalakantoihin
Selvityksessä mukana olleiden ka-
lastuskirjanpitäjien kokonaissaaliis-
sa hauen osuus kasvoi ja vastaavasti 
muikun osuus pieneni.

Myös taimenen ja siian osuudet saa-
listilastoissa laskivat. Ahven-, made-, 
särki- ja lahnakannoissa ei tapahtunut 
selvää muutosta puoleen tai toiseen. 
Jokialueilla taimen, harjus, hauki ja 
ahven olivat tavallisimmat saaliskalat, 
Kostonjoella myös istutettu kirjolohi.

Kalastus väheni lähes kaikissa ve-
sistöissä aiempiin tarkkailujaksoihin 
verrattuna. Myös kalastuksen ajalli-
suus muuttui; järvissä talvikalastus 
väheni ja kalastus painottui entistä 
enemmän avovesiaikaan. Verkkoka-
lastus oli edelleen suosittua, mutta sen 
osuus kokonaispyyntiponnistukses-
ta laski ja tilalle tulivat muut kiinteät 
pyydykset, kuten katiskat ja koukut 
sekä vapakalastus.

”Haukikannan selkeään lisäänty-
miseen voi olla syynä verkkokalas-
tuksen, varsinkin talvikalastuksen vä-
heneminen. Vanhojen talvikalastajien 
pyynti on vähentynyt tai loppunut 
eikä uusia kalastajia ole juurikaan tul-
lut tilalle. Taimenen ja siian osuuden 
pienentymiseen on puolestaan vaikut-
tanut istutusten väheneminen ja lop-
puminen”, arvioi Metsähallituksen 
suunnittelija Eero Moilanen.

”Verkkopyynti väheni selvimmin 
järviltä, joista puuttuu nykyisin jokin 
erityisesti verkkokalastukseen hou-
kutteleva laji tai pyydettävä kalalaji 
on niin pientä, ettei se houkuta verk-
kopyyntiin. Verkkokalastus, etenkin 
talviaikaan, on lisäksi melko työläs-
tä ja ajallisesti sitovaa. Kalastustavan 
valintaan näyttäisikin seurannassa 
olleilla vesialueilla vaikuttavan en-
tistä enemmän sen vaivattomuus ja 
sitomattomuus. Monilla järvillä ta-
vallisimpia kaloja onkin alettu pyy-
tämään ”helpommilla” pyyntitavoil-
la, ja pyynti kohdistuu valikoivammin 
vain muutamaan lajiin. Halvalla, vai-
vattomasti ja ympäri vuoden kaupan 
tiskiltä saatava punalihainen lohi on 
todennäköisesti vähentänyt myös ko-
titarvekalastuksen määrää”, Moilanen 
jatkaa. 

Lisätietoja raportin tekijöil-
tä: Eero Moilanen 040-5314969  
eero.t.moilanen@metsa.fi

Pirkko-Liisa Luhta  0400-293 023  
pirkko-liisa.luhta@metsa.fi

Iijoen vesistöalueen kunnostettujen jokien kalataloudelliset istutus- ja seurantavelvoit-
teet ovat kuuluneet Metsähallitukselle, jolle jokien uittosäännön kumoamisen yhtey-
dessä on määrätty kunnostuksen jälkeen 5 vuotta kestävä istutus- ja tarkkailuvelvoite. 
Istutuksia kunnostetuille koskialueille on tehty 1- ja 2-vuotiailla taimenilla ja 1-kesäisil-
lä harjuksilla.  Tarkkailuvelvoitteen seurantamenetelminä ovat olleet kalastuskirjanpito, 
kalamerkinnät, kalakantanäytteet ja sähkökoekalastukset. Raportissa esitetään kalastus-
kirjapitotuloksia 10 järvestä ja 17 joesta. Järvien kalastuksesta ja saaliista on tietoja pi-
simmillään lähes 25 vuoden ajalta. Sähkökoekalastustuloksia on eri jokialueilta kertynyt 
vuodesta 1997 lähtien yli 100 koealalta.

”Iijoen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 2005-2010” on saatavilla säh-
köisenä:
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Eraasiatjaretkeily/Kalastus/Sivut/Kalastus.aspx

Metsähallituksen tuore selvitys

Pudasjärveläinen nettikaup-
payritys Mahetsu Oy on laa-
jentanut toimintaansa uudel-
la nettikaupalla marraskuun 
alusta alkaen. Aikaisem-
min kauko-ohjattavien auto-
jen harrastajille suunnatus-
ta nettikauppasivustostaan 
tunnettu yritys otti käsiinsä 
aivan eri alan nettikaupan. 
Uusi kauppa sukkasillaan.fi 
myy kotimaisia sukkia koko 
perheen tarpeisiin ja lapsil-
le legginssejä, sukkahousuja 
sekä kerhotossuja.
- Hartsu.fi on suunnattu vaa-
tivimmille harrastajille suun-
nattu nettikauppa, joten 
asiakaskunta on melko sup-
pea. Tahdoimme perustaa 

siihen rinnalle nettikaupan, 
joka tarjoaa kulutustavaraa 
jokapäiväisiin ja aivan kaik-
kien tarpesiin, kertoo yrityk-
sen toinen pyörittäjä Hanne 
Vähäkuopus.
Sukkasillaan.fi -sivuston 
palvelut on suunniteltu hel-
poksi etenkin syrjäseutujen 
asukkaille. Muutaman suk-
kaparin tilatessaan tuotteet 
saa vaivattomasti postin mu-
kana kannettuna suoraan ko-
tiin todellisilla postikuluilla, 
eli painon mukaan hinnoi-
teltuna – parhaillaan tavalli-
sen postimerkin hinnalla. Li-
säksi tuotteiden kotimaisuus 
on yrittäjille hyvin tärkeää!
Myös Vähäkuopus kertoo 

unohtavansa välillä sukat 
muiden olennaisten ostosten 
joukosta, ja pelkästään suk-
kien vuoksi ostoksille ei tule 
lähdettyä. Pudasjärveläisille 
erityisenä palveluna Mahet-
su Oy tarjoaa sukkien toimi-
tusta ilman postimaksua: ha-
lutessaan asiakkaalle sukat 
voidaan toimittaa noudetta-
vaksi Koillisparkin liikkees-
tä Kurenalta.
- Nettinäkyvyyden saaminen 
vie aikaansa, mutta muutoin 
toiminta on lähtenyt lupaa-
vasti liikkeelle. Minä ja Mer-
ja Herukka suoritamme tällä 
hetkellä molemmat yrittä-
jän ammattitutkintoa, uskon 
että koulutuksella ja internet-
markkinointia opiskelemalla 
saamme lisää eväitä kehittää 
yritystämme, kertoo Vähä-
kuopus, joka haluaa innos-
taa pudasjärvisiä työllistä-
mään itsensä.
Nettikaupan voi perustaa 
suhteellinen pienellä alku-
pääomalla ja kasvattaa va-
rastoa pikkuhiljaa. Netti-
kauppayrittäminen sopii 
myös näille nuorille äideille 
loistavasti, sillä vaikka pape-
ri- ja postitushommissa me-
nee aikaa, niin työnteko ei 
ole ajasta ja paikasta riippu-
vaista.

Jenny Kärki

Yrittäjä Merja Herukka edusti Hirvaskosken kyläseuraa 
sekä Mahetsu Oy:tä Römppämarkkinoilla. 

MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen syyskokous pidettiin 
torstaina 10.11. Puikkarin 
kokoustilassa. Sääntömää-
räisten asioiden lisäksi ko-
kouksessa käsiteltiin Hyvä 
joulumieli -kampanjaan 
osallistumista. 

Yhdistys on saanut ai-
kaisempien vuosien tapaan 
jaettavaksi kaksikymmentä 
kappaletta 70 euron arvois-
ta lahjakorttia paikkakun-
nan apua tarvitseville lapsi-
perheille.

Lisäksi kokouksessa 
ideoitiin tämän vuoden Jou-
lupuu-keräystä. Keräyksen 
ideana on jakaa lahjoitettuja 
joululahjoja pudasjärveläisil-
le vähävaraisten perheiden 0 
– 12 -vuotiaille lapsille. Ke-
räys toteutetaan yhteistyös-
sä Lähivakuutuksen kanssa, 
ja lahjoja voi antaa hyvään 
tarkoitukseen 28.11. - 16.12. 
välisenä aikana.

MLL:n joulukirppis pide-
tään lauantaina 19.11. klo 10 
- 14 nuorisotiloissa.

Hallitus hiukan uudistui 
pitkään mukana olleen vara-
puheenjohtajana toimineen 
Piia Savelan jättäydyttyä 
hallituksesta. Annika Mat-

MLL:n toiminta jatkuu aktiivisena

tinen ja Sirpa Nurmela tuli-
vat uusina hallitukseen. Pu-
heenjohtajana jatkaa Hely 
Forsberg-Moilanen ja Eeva 
Harjun luovuttua sihteeriy-
destä uudeksi sihteeriksi va-
littiin Mervi Rautio. 

Muut hallituksen jäsenet, 
jotka jatkavat entisillä pai-

koillaan ovat Sari Pähtilä ra-
hastonhoitajana sekä Päivi 
Salmela, Anne Iinattiniemi, 
Jonna Puhakka, Maria Pe-
rander, Teija Niemelä ja Tar-
ja Isoniemi istuvina jäseni-
nä. (jk)

Kuvassa etummaisena syyskokouksen sihteeri Eeva 
Harju, keskellä hallituspaikasta luopunut Piia Savela ja 
vasemmalla rahastonhoitaja Sari Pähtilä.

Sukat sujahtavat 
suoraan postilaatikkoon
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Ensihoidon  
kustannukset  
kasvamassa liikaa 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
ei hyväksy Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin eh- 
dotusta ensihoitopalvelui-
den järjestämisestä. Kustan-
nusten nousu on liian suuri, 
eivätkä uudistukset tuo mer-
kittävää parannusta todelli-
seen lähtövalmiuteen. 

Sairaanhoitopiirin ehdot-
tamat lähtövalmiudet nos-
taisivat Iin ja Vaalan kus-
tannukset kaksinkertaisiksi 
ja Pudasjärven kustannuk-
set kolminkertaisiksi. Utajär-
ven kustannukset pysyisivät 
lähes ennallaan, mutta öisin 
ei olisi omaa sairaankuljetus-
yksikköä lainkaan. Yhteensä 
lisäkustannuksia tulisi Ou-
lunkaarelle lähes miljoona 
euroa vuodessa. 

Jos palvelutasoa noste-
taan yhtäkkiä, pitäisi maa-
kunnassa palkata noin sata 
hoitotason sairaankuljettajaa 
ja pelkästään Oulunkaarella 
noin 15 työntekijää. Henkilö-
kunnan löytyminen on vai-
keaa, ja ensihoitoon palkatut 
ovat pois muun peruster-
veydenhuollon potentiaali-
sista työntekijöistä. Yhtäkki-
nen kysynnän kasvu nostaisi 
myös palkkatasoa. 

Oulunkaaren kunnissa 
palveluita ovat perinteises-

ti tuottaneet yksityiset sai-
raankuljetusyrittäjät, ja hei-
dän toimintaansa on oltu 
pääsääntöisesti tyytyväisiä. 
Päivystykseen on sisältynyt 
paljon varalla oloa, mikä on 
vähentänyt kustannuksia. 
Lähtöviiveet ovat olleet pal-
jon 15 minuutin takarajaa ly-
hy-emmät.  

Kuntayhtymä vaatii sai-
raanhoitopiiriltä tarkempia 
selvityksiä ja kustannusar-
vioita. Ehdotuksessa jäävät 
epäselviksi muun muassa 
kaluston ja toimitilojen han-
kintakustannukset. Nykyään 
yksityiset toimijat vastaavat 
itse kalustohankinnoista ja 
asemapaikoistaan. 

Oulunkaari haluaa, että 
ensihoitoa kehitetään vai-
heittain pitemmällä siirtymä-
ajalla. Uudessa mallissa on 
otettava huomioon kuntien 
talous- ja työvoimaresurssit 
sekä kohdeltava tasapuoli-
sesti kaikkia sairaankuljetus-
palveluiden tuottajia. 

Valtakunnallisen muu-
toksen mukaan ensihoito-
palveluiden järjestäminen 
siirtyy sairaanhoitopiiril-
le vuoden 2013 alusta läh-
tien. Kuntayhtymä esittää 
kiireellisiä jatkoneuvottelu-
ja sairaanhoitopiirin ja kun-
tayhtymän välillä ja kutsuu 
mukaan muutkin samoilla 
linjoilla olevat sairaanhoito-
piirin kunnat.

Terveyspalvelujohtaja 
Hanhelasta  
Oulunkaaren  
ylilääkäri 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
ylilääkäriksi on valittu lää-
ketieteen tohtori, yleislää-
ketieteen erikoislääkäri H. 
Tapio Hanhela. Oululainen 
Hanhela toimii tällä hetkellä 
kuntayhtymän terveyspal-
velujohtajana. Hän on työs-
kennellyt aiemmin muun 
muassa Malmin terveyden-
huoltoalueen johtajana, Ou-
lun lääninlääkärinä, Oulun 
seudun yhteispäivystyk-
sen ylilääkärinä ja Kiimin-
gin kunnan johtavana lää-
kärinä. 

Ylilääkäri toimii kun-
tayhtymän järjestämiskes-
kuksessa terveydenhuollon 
asiantuntijana ja vastaa yh-
teistoiminta-alueen terveys-
palvelujen järjestämisestä. 
Nykyinen ylilääkäri Olavi 
Timonen jää eläkkeelle vuo-
den vaihteessa. 

Matkailutulo  
kaksinkertaistui  
Oulunkaarella
Vuonna 2009 Oulunkaaren 
alueen suora matkailutulo 
oli lähes 65 miljoonaa euroa. 
Se on 69 prosenttia enem-
män kuin vuonna 2006. Lu-
vut selviävät Oulunkaaren 
kuntayhtymän teettämis-

Oulunkaari haluaa lisäneuvotteluita 
sairaanhoitopiirin kanssa

tä matkailutulo- ja talvimat-
kailutuloselvityksistä, joissa 
olivat mukana jäsenkunnis-
ta Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja 
Vaala.

Välillinen matkailutulo 
oli vuonna 2006 vajaa 10 mil-
joonaa euroa, ja vuonna 2009 
se nousi lähes 18 miljoonaan 
euroon. Välillinen matkailu-
tulo tarkoittaa suoraa mat-
kailutuloa saavien yritysten 
ostoja muilta toimialoilta.

Suoraa matkailutuloa an-
saitsivat eniten huoltamo- 
ja ravitsemistoiminta, vähit-
täiskauppa sekä majoitus- ja 
ravitsemistoiminta, joiden 
kaikkien osuus oli noin 27 
prosenttia. Valtaosa tulosta 
syntyi kotimaanmatkailusta.

Pudasjärven matkailutulo 
oli 42 miljoonaa eli yli puo-
let koko alueen matkailutu-
losta. Iin osuus oli 18 miljoo-
naa, Utajärven 15 miljoonaa 
ja Vaalan 8 miljoonaa. Tulot 
nousivat eniten kaupan alal-
la sekä majoitus- ja ravitse-
mistoiminnassa.

Merkittävä  
työllistäjä
Matkailun palkkatulovaiku-
tukset olivat alueella yhteen-
sä 22 miljoonaa euroa. Niistä 
Pudasjärvelle kertyi 14 mil-
joonaa, Utajärvelle 4, Iille 3 ja 
Vaalalle 1 miljoona. Verotu-
lovaikutukset olivat yhteen-
sä 5,2 miljoonaa euroa.

Korpisen seniorikerho suuntaa 
toiselle vuosikymmenelle
Korpisen seniorikerho on 
toiminut syksystä 2001. Tänä 
syksynä kerhoratas pyöräh-
ti uudelle vuosikymmenel-
le, joka alkaa uusin ideoin, 
sillä kyläseura on päättänyt 
palkata kerhopäivien vetä-
miseen kylälle kolme vuotta 
sitten Haukiputaalta muut-
taneen Riitta Alamartimon. 
Hänen ideoidensa myö-
tä kerhoihin saadaan uutta 
potkua ja sisältöä.

Riitta Alamartimo on mo-
niosaaja. Hänen repertuaa-
riinsa kuuluvat sekä käden-
taidot että kulttuuripuolen 
osaaminen. Jo usean vuo-
den ajan hän on ollut muka-

na Askan Ahertajien toimin-
nassa sekä puvustajana että 
näyttelijänä. Hänen osaamis-
alueeseensa kuuluvat myös 
näytelmien ohjaus ja kerho-
jen vetäminen. 

- Jos kerho toimii vuo-
desta toiseen samoin evä-
in ja ideoin, eihän se ketään 
virkistä, tuumailee eräs ker-
holainen, joille vakiintunut 
kerhotoiminta on tullut jo 
tutuksi.

Uutta vuosikymmentä 
lähdetään Korpisen senio-
rikerhossa järjestämään uu-
sien toimintojen avulla. Sii-
tä saatiin esimakua jo viime 
perjantaina 28.10, jolloin 

11. toimintavuosi käynnis-
tyi. Alamartimo toi vipinää 
senioreiden aivonystyröi-
hin, jotka pantiin töihin. Mi-
ten saadaan tikasta itikka, 
oli monelle mukana olleelle 
pohtimisen arvoinen asia.      

Alustavien suunnitelmi-
en mukaan Maaseudun si-
vistysliiton tuella ryhdytään 
pyörittämään ensi vuoden 
puolella Riitan ohjauksessa 
käsityökerhoa ja näytelmä-
piiriä. Koska Riitta on käsi-
työn ammattilainen, hänen 
ammattitaitoonsa luottaen 
ryhdytään kutomaan räsy-
mattoja kylätalon lattioille. 
Kukin kerholainen voi kutoa 

Diakoni Leena Loukko sai seniorikerholaisilta useita ta-
pahtumatoiveita seurakuntaan vietäväksi. 

Korpisen seniorikerho pyörähti jälleen kerran käyntiin vii-
me viikolla. Riitta Alamartimo kertomassa ajatuksiaan se-
niorikerhotoiminnan virkistämiseksi.

myös omiin tarpeisiinsa.
Näytelmäpiirin tavoittee-

na on esittää ensi kesän kylä-
juhlassa pienehkö näytelmä, 
jossa kaikki esiintyjät ovat 
seniori-ikäisiä kyläläisiä. Rii-
tan arkistosta löytyi tarkoi-
tukseen sopiva ”Sittenhän 
sen näkee” -näytelmä, jon-
ka juoni on peräisin vuodel-
ta 1931. 

Seurakunnalle  
useita toiveita
Seniorikerhon alkajaispäi-
väksi oli saatu mukaan Pu-
dasjärven seurakunnan dia-
koni Leena Loukko, jolle 

saatiin esittää toivomuksia 
seurakunnan suuntaan. Toi-
veiden joukossa olivat ke-
krinä oleva Puolangan ja 
Pudasjärven seurakuntien 
yhteiskirkko Askanmäessä 
ja pääsiäisen toisena pyhänä 
Korpisen kylätalolla. Virsi-
iltaa halutaan viettää kyläta-
lolla helmikuussa, nuotioil-
taa Jaurakalla toukokuussa, 
kesäkirkkoa kylätalolla hei-
näkuussa, nuotioiltaa thai-
maalaisten kanssa Korpisella 
syyskuussa ja kauneimmat 
joululaulut -tilaisuutta jou-
lukuussa. 

Yhteistyötä naapuriky-
lien kuten Puhoksen kylän 
kanssa halutaan myös jatkaa 
ja monipuolistaa. Suunnitel-

missa on muun muassa yh-
teisen äitienpäiväjuhlan viet-
täminen toukokuussa.

Kylätoimijoiden kannalta 
tilanne on hyvä, kun seniori-
ikäinen pääväestö esittää ta-
pahtumatoivomuksensa jär-
jestelyjen suuntaan. 

Ensi vuoden kerho-ohjel-
miin on ehditty suunnitel-
la ohjelmaa sen verran, että 
Näkövammaisten keskus-
liitosta saapuu tammikuun 
kerhopäivään senioriohjaa-
ja Heidi Siira Oulusta puhu-
maan iän myötä tapahtuvas-
ta näön heikkenemisestä ja 
sairauksista. Helmikuulla on 
tarkoitus osallistua Kuulon-
huoltoliiton tapahtumaan 
Kurenalle. (rr)

Matkailu työllisti alueel-
la suoraan tai välillisesti 719 
kokopäiväisen työpaikan 
verran. Pudasjärvellä työllis-
tämisvaikutus oli 457 henki-
löä, Iissä 95, Utajärvellä 129 
ja Vaalassa 38 kokoaikaista 
työ-paikkaa. Kansallispuis-
tot ja retkeilyalueet ovat tär-
keitä työllistäjiä. Esimerkiksi 
Vaalassa 38 henkilötyövuo-
desta retkeilyalueen vaiku-
tus oli 15 henkilötyövuotta.

Tilastokeskuksen mu-
kaan vuonna 2009 Oulun-
kaaren alueella kertyi reilu 
160 000 majoitusvuoro-kaut-
ta. Suosituin majoitusmuoto 
oli vuokrattu lomamökki.

Vapaa-ajan asukkaat toi-
vat Oulunkaarelle yhteen-
sä 34 miljoonaa euroa. Ky-
selyn mukaan vapaa-ajan 
asukkaat jättivät Pudasjär-
velle noin 14 miljoonaa eu-
roa, Iihin vajaa 9 miljoonaa, 
Utajärvelle vajaa 5 miljoo-
naa ja Vaalaan 7 miljoonaa. 
Vapaa-ajan asukkaat viettä-
vät mökeillään paljon aikaa. 
Lähes joka viides vapaa-ajan 
asukas viihtyy mökillään yli 
sata vuorokautta vuodes-
sa, ja lähes puolet vastaajis-
ta viipyy yli 50 vuorokautta. 
Kesällä mökkiläisten suosik-
kiharrastuksia ovat luonnon 
tarkkailu ja kalastus, talvella 
ykkönen on hiihto.

Pudasjärvi on  
talvimatkailun  
ykkönen
Matkailu on tärkeä tulon 
tuoja kaikissa alueen kunnis-
sa, mutta sen rakenne poik-
keaa kunnittain. Iissä mat-
kailutulo syntyy pääosin 

ohikulkijoiden jättämistä eu-
roista. Summaa on kasvatta-
nut esimerkiksi Kärkkäisen 
kauppakeskus. Pudasjär-
vellä ykköskohde on Syöte, 
Utajärvellä Rokua ja Vaalas-
sa Oulujärvi. Pudasjärvel-
lä suosituin matkailukuu on 
maaliskuu ja Vaalassa heinä-
kuu. 

Yrityskyselyn kautta seu-
dun yhteenlasketuksi välit-
tömäksi talvimatkailutulok-
si saadaan noin 35 miljoonaa 
euroa. Pudasjärvellä 73 pro-
senttia yöpymisistä ajoittuu 
talvikaudelle, marras-huhti-
kuulle. 

Yritykset suhtautuvat tu-
levaisuuteen positiivisesti. 
Selkeä enemmistö, 77 pro-
senttia, ennustaa, että mat-
kailukysyntä nousee joko 
jonkin verran tai huomatta-
vasti.

Tutkimuksiin haastatel-
luilla matkailijoilla oli myös 
kehittämisehdotuksia. Vaa-
laan toivotaan lisää majoi-
tusmahdollisuuksia ja muita 
kaupallisia palveluita. Myös 
Iihin toivotaan lisää majoi-
tusta. Vastaajien mielestä 
Rokualle tarvitaan pankki-
automaatti ja kauppa ja Syö-
te kaipaa kylpyläpalveluita 
ja yhteistä hissilippua.

Innolink Research Oy:n ja 
Ramboll Management Con-
sulting Oy:n toteuttamat 
selvitykset ovat osa Oulun-
kaaren kuntayhtymän KO-
KO-ohjelmaa. KOKO on 
työ- ja elinkeinoministeriön 
rahoittama koheesio- ja kil-
pailukykyohjelma.

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Palveluhakemisto

0400 251 671

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695
www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

HUOM! Puhelinpäivystys
joka päivä

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

Tule käymään!
VUODENVAIHDE LÄHESTYY!

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Kotitalkkari-
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

KORUT JA KELLOT

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

• Konttien vuokraus

• Uudis- ja 
  korjausrakentaminen

• Vaihtolava-auto nosturilla

• Jätevesijärjestelmät

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

PALVELUHAKEMISTO ON 

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Metallilangasta käyttö- 
ja koriste-esineitä

Kurssilaiset Sirpa Lehtola, Sirkka Kouva ja Marja-Leena Kaijala edessään metallilan-
kakurssilla tehtyjä käyttö- ja koriste-erineitä. Kurssin vetäjä Leila Kyngäs-Teeriniemellä 
on kädessään katiskaverkosta tehty sydän, joka on koristeltu veteen liukenevista ves-
sapaperirullien massasta. 

Kansalaisopistolla muotoil-
tiin kahtena viikonloppuna 
pidetyllä kurssilla katiskan-
verkosta ja uusista eripak-
suisista metallilangoista sekä 
vanhoista piikkilangoista 
mitä erilaisimpia käyttö- ja 
koriste-esineitä. 

Työt ohjasi taivalkoske-
lainen kulttuurialan opetta-
ja Leila Kyngäs-Teeriniemi. 
Hän kertoi alkaneensa ko-
keilla pääasiassa uusista ja 
käytetyistä metallilangoista 
muotoilla esineitä ja tulokse-
na oli metalliverkosta tehty 
kettu, joka oli myös malliesi-
neenä Pudasjärven Metalli-
lankapiirissä. Pudasjärveläi-

set piiriin osallistuneet olivat 
muotoilleet katiskaverkos-
ta myös kanoja, kettuja sekä 
myös ulos koriste-esineek-
si sopivia perhosia, samoin 
käyttöesineiksi hedelmäko-
reja. Valkoista koristetta me-
tallilangan päälle oli saatu 
veteen liukenevista vessa-
papereiden rullista. Marja-
Leena Kaijala Iinattijärvel-
tä kertoi tehneensä käsitöitä 
aikaisemmin muun muas-
sa pajusta. Nyt hän muotoili 
hedelmäkoria metallilangas-
ta, joka materiaalina oli hä-
nelle uusi kokemus. 

Sirkka Kouva samoin Ii-
nattijärveltä oli tehnyt kuu-

kausi sitten viikonloppuna 
perhosen koriste-esineek-
si ja muotoili hedelmäkorin 
lisäksi katiskaverkosta sy-
dämen muotoisen koristeen 
sekä pikku esineitä. 

Kurenalla asuva Sirpa 
Lehtola oli tehnyt muun mu-
assa kynätelineitä. 

Leila Kyngäs-Teeriniemi 
kertoi tulevansa Pudasjär-
velle seuraavan kerran jou-
lukuun alussa 2011, jolloin 
on Jouluhömpötystä kurssi. 
Keväällä 2012 Kyngäs-Tee-
riniemellä on tulossa Kiehto-
vat hopeakorut, tekstiiliveis-
tosaiheinen kurssi ja kurssi 
betonista ja mosaiikista. (ht)
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

LAHJATAVAROITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät 

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

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PeLtItyöt seKä tArVIKKeet

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Tilaukset: 

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

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

PARTURI-KAMPAAMOJA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

Ota yhteys 040 1951 732avoinna  ma-pe  10-17
Puistotie 2, Pudasjärvi

040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KyNttILätALO

pajamyymälä

VUOKRAKONEITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

TAKSEJA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

P E L T I N E L I Ö 
RAKENNUSPELTITYÖT

Urakkatie 17 Ranua
Puh. 0400 448 905

peltinelio@gmail.com peltityo-ranua.fi

Kuntokeskus-Apollo, 3 eri toi-
mintaa ja 70 kg painoilla, p. 040 
587 2272.

Nissan Micra vm.1989 Puh. 
040 577 5811.

4 kpl Ford Fiestan peltivanteita 
yht.h. 50€, puh 040 376 6628.

Paalattua kuivaa heinää. P. 041 
704 9764.

Toyota Corolla HP vm. -99 aj. 
230 t, kats., 2 renkaat, pieniruo-
kainen käyttöauto, ruosteeton, 
Hp. 2500,-. P. 044 914 8508.

Auton renkaita yksittäisiä kap-
paleita että pareja 15,-/kpl, tal-
ven alta pois. P. 0440 923 946.

Pudasjärven seurakunnan 
Vox Margarita –kuoro on 
äänittänyt joululevyn. Jou-
luenkelin tänne toivoisin - 
niminen äänite sisältää 15 
joululaulua. Levylle on otet-
tu sekä perinteisiä, jokaiseen 
suomalaiseen jouluun kuu-
luvia klassikoita että myös 
hieman harvinaisempia jou-
lulauluja. Esimerkiksi Paa-

Jouluenkelin tänne toivoisin -joululevy
vo Sarkkaman Kuule- kel-
lot soivat- laulu on äänitetty 
nyt aivan ensimmäistä ker-
taa. Mukana levyllä on myös 
kaksi Pudasjärveläisten lau-
luntekijöiden tekemää joulu-
laulua. Nimensä mukaises-
ti enkeleistä ja nimenomaan 
jouluenkeleistä kertovat lau-
lut ovat tällä levyllä esil-
lä. Enkeliteema näkyy myös 

Vox Margarita -kuoro esiintymässä LC Hilimojen 5-v juhlassa.

kannen kuva-aiheessa. Pu-
dasjärven kirkon kellotapu-
lissa olevat enkelit ovat ko-
ristamassa levyn etukantta. 
Levyn julkaisutilaisuus jär-
jestetään tulevana sunnun-
taina 20.11. klo 18 Pudasjär-
ven seurakuntakodilla.

Keijo Piirainen

MB 200B vm. -96 2R CD-soitin, 
väyrys malli, hyvä huolto histo-
ria, myös halpa auto vaihdos-
sa diesel autoon siirtymisen 
vuoksi. Hp. 4000,-. P. 0440 923 
946.

Kalaverkkoja; lanka- ja suoni-
verkkoja. Useita eri silmäko-
koja. Hp. 10-15€/kpl. Puh. 040 
577 9570.

MYYDÄÄN MYYDÄÄN



18 nro 46PUDASJÄRVI lehti

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoiminen 
käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Kurenkoskessa tanssit: 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 Syötteen 
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 satuihin Taide-
huone Pudikissa Lukiontie 4, 11.-17.11.
MLLn kirppis 19.11. Nuorisotiloissa (kirjaston talo)
Kaamos kaatuu tapahtuma to 17.11. klo 18 Jyrkkäkosken hiekkamontulla. 
Koko perheen tunnelmallinen illanvietto.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella torstaina 
17.11. klo 19.00.
Virkistyspäivä. Vielä virtaa virkistyspäivä ti 22.11. klo 10.30 Sarakylän koululla.
Joulunavajaiset Pudasjärven Torilla keskiviikkona 23.11.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet: Tiistai 6.12. klo18-21.
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 9-14 Liikuntahallilla. Järj. Pudasjärven Urheilijat 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

 Gluteenitonta ravintoa käyttävät henkilöt
eli keliaatikot olette tervetulleita 
leikkimieliseen tuumausiltaan 

perjantaina 18.11 klo 18 Kantokuja 1 A 3
Mietitään ja keskustellaan löytyisikö meille jotain 
yhteistä toimintaa Pudasjärvellä.
Tarjoilu nyyttikestien merkeissä.
Seija Mäntykenttä
Etukäteen voi ottaa yhteyttä puh. 040 543 9133

Konttilan Erä ry
Hirvipeijaiset hirvituvalla
su 20.11. alk. klo 11.00
Seuran jäsenet ja  
maanomistajat perheineen
Tervetuloa!!

Hirviporukka

* Oletko innostunut kuntoilusta ja 
juoksemisesta?

* Kiinnostaisiko sinua juosta maraton, mutta 
matka tuntuu liian haastavalta?

* Haluatko haastaa itsesi/ kaverisi / 
työporukkasi parantamaan kuntoaan?

* Kaipaatko tsemppiä valmistautuessasi 
esim. ensi kevään Pudasjärven veteraanien 
(yli 30-vuotiaiden) Suomen mestaruusmaas-
toihin ja elokuussa Oulussa järjestettäviin 

veteraanien yleisurheilun SM-kisoihin? 
Haluammehan ”omiin” kisoihimme paljon 

urheilijoita?!
Syitä voi olla monia ja kaikki ovat tervetulleita mukaan 
kivaan sekä kilpaurheilijoille että kuntoilijoille /nuorille 
ja vanhoille suunnattuun JUOKSUSARJAAN! Myös 
yksittäisiin tapahtumiin voit toki osallistua.

Juoksusarjaan kuuluu alustavan suunnitelman 
mukaan vähintään 4 eri tapahtumaa:
- 19.1.2012 klo 20 Ouluhallissa juostava 5000 m tes-
tijuoksu (järj.Oulun Ikiliikkujat)
- Huhtikuussa extreme-maastojuoksu (matka 6097,5 
m) Oulu, (järj. Kuivasjärven Aura)
- Huhti-syyskuun aikana juostava puolimaraton, jo-
hon itse voi valita sopivan juoksutapahtuman. Ilmoita 
sitten tulos: riitta.kallio-kokko@pp.inet.fi.
- Loppukesällä radalla Kaiken Kansan Kymppi
Näiden juoksujen yhteismatkaksi muodostuu mara-
ton eli 42,195 m 
Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisista, osallistu-
mismaksuista, palkinnoista ja tietoja itse tapah-
tumista ja muuta infoa löydät lähiviikkoina osoit-
teista: 

http://otc.kompassi.com/ ja 
www.kuivasjarvenaura.fi.

Vinkkejä muista alueemme juoksutapahtumista:
17.11. klo 20 Oulun Ikiliikkujien järjestämä testijuok-
su, Ouluhalli, 3000 m
26.11. Iin testijuoksu klo 11; matkat 5 km ja 10 km
1.12. klo 20 Ikiliikkujien testijuoksu, halli, 800m  
(huom! testijuoksut hallissa jatkuvat myös v. 2012 
puolella)
17.12. Iin testijuoksu klo 11
31.12. Limingan Uudenvuoden juoksu
28.1.2012 Iin Testijuoksu klo 11
Helmikuussa Kaiken Kansan Cooper, Ouluhalli 
25.2. ja 31.3. Iin Testijuoksu (5 km ja 10 km)
28.4. Iin Testijuoksu 1/2 –maraton
Toukokuussa Iin ratakymppi
26.5. Terwamaraton, Oulu

KAIKEN 
KANSAN 

JUOKSUSARJA

KOKOUSKUTSU
Pudasjärven Kajastus Ry:n 

sääntömääräinen SyySKOKOUS 
pidetään ma 28.11.2011 klo 16.00

OSVIITASSA, Kauralantie 3.
Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat.

Hallitus kokoontuu klo 15.00
TERVETULOA

Kuurainen aamu

Taivas on selkeä.
Maan peittää kuura.
Ilmassa on häivähdys
syksyistä raikkautta.

Kävelen 
metsäpolkua pitkin.

Polun varrella 
on punaisia ja
keltaisia puita.

Väriloisto on kaunis.

Pysähdyn ja katselen 
ympärilleni.

Edessä on suuri kivi.
Istahdan siihen 

hetkiseksi.

On ihan hiljaista.
Kuulen vain 

joutsenten laulun.
Ne ovat muuttamassa 

etelän lämpöön.

-Anna-Riikka Huhta-
Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa esiintyi viime lauan-
taina 12.11. Suomen ensim-

Täyden kympin kuningatar Sipola Kurenkoskessa

mäinen tangokuningatar 
Arja Sipola. Säestäjänä oli 
Sateenkaari –tanssiorkeste-

ri. Vapaana taiteilijana eri 
orkesterien säestyksellä ny-
kyisin esiintyvällä Sipolal-
lä on edelleen ”täyden kym-
pin” ääni.

-Tavallisesti en näin rea-
goi tansseissa, kun laula-
ja esiintyy, mutta kun Arja 
nousi lavalle ja alkoi laulaa, 
ihoni tuli kananlihalle. Niin 
upea ääni hänellä on, sanoi 
eräs tanssista pitävä nais-
henkilö ja kävi välijalla sano-
massa Arjalle itselleen että 
”nainen, sinä olet tähti”.

Arja osaa ottaa yleisön-
sä. Rento ja yleisöystävälli-
nen esiintyminen pitää ylei-
söä otteessaan ja luo hyvän 
menon ja  meinigin.

-Rakastan tangojen lau-
lamista, kertoi Sipola. Ku-

Arja Sipola esiintymässä Kurenkoskessa.
Anne Simonen esiintyy 
ensi perjantaina Kurenkos-
kessa.

renkoskessa hän kertoi käy-
neensä edellisen kerran 
oman orkesterinsa kanssa 
-80 luvulla. 

Illan aluksi ja lopuksi lau-
loi nuori laulaja Anne Simo-
nen, joka kiertää tanssila-
voja ja yksityistilaisuuksia 
tanssiorkesteri Sateenkaaren 
kanssa. Simonen kertoi ot-
tavansa aina yleisön toiveet 
huomioon laulaessaan mo-
nipuolista iskelmä- ja tanssi-
musiikkia. 

–Tykkään myös tanssia 
välillä, kuten hän Kurenkos-
kessakin pyörähti muuta-
man pelin ajan Sipolan esiin-
tymisen aikana. 

Anne Simonen tulee esiin-
tymään Kurenkoskeen myös 
ensi perjantaina 18.11. (ht)

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
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

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

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

Maatilan 
sukupolvenvaihdos 
teemapäivä
 to 8.12. klo 9.30-15.00 
Jäälihalli, Kiiminki (Keskuspuisto 2) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 25.11.mennessä:
Anita Mäkipelto, puh. 0400 218 720
anita.makipelto@mtk.fi

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-,koordinaatio-
ja aktivointihanke - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pudasjärvi
  
Ilmoitus Livojoen rantayleiskaavoituksen vireille tu-
losta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pi-
dosta sekä mahdollisuudesta osallistua yleiskaavan val-
misteluun

Pudasjärven kaupunginhallitus on 15.06.2010 § 226 päät-
tänyt ryhtyä laatimaan rantayleiskaavaa Livojoen ran-
ta-alueelle, Iijoelta Posion rajalle. Yleiskaava laaditaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeus-
vaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää raken-
nusluvan myöntämisen perusteena. Kaupunginhallitus 
on samalla päättänyt periä yleiskaavoituksesta aiheutu-
vista kustannuksista puolet alueen maanomistajilta hei-
dän kaavoituksesta saamansa hyödyn suhteessa. Mak-
sun perimisajasta ja –tavasta päätetään erikseen.
Yleiskaavoituksen valmisteluun liittyen järjestetään asu-
kas- ja maanomistajatilaisuus 

Perjantaina 18.11 2011 klo 18:00 Livon koululla, osoi-
te Kirsiojantie 31, 93220 LIVO. 

kaavoitukseen liittyvään perusselvitysmateriaaliin voi tu-
tustua samasta ajankohdasta alkaen Pudasjärven kau-
pungin kotisivuilla www.pudasjarvi.fi.  
Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma pidetään nähtävänä 18.11.2011 alkaen Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä 
internetissä www.pudasjarvi.fi.  Osallisilla on ennen kaa-
vaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdol-
lisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua 
suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvellä 26.10.2011 
Kaupunginhallitus

Yhdistyksemme viettää 
40-vuotisen toimintamme vuosijuhlaa 

tiistaina 29.11.2011 Pudasjärven 
seurakuntakeskuksessa.

Ohjelma: 
klo 11.00 -12.30 ruokailu ja tervehdysten 
vastaanotto

klo 12.30 yhdistyksen 40-vuotisjuhla 
Ruokailu ja juhlakahvi 14 euroa. 
Ruokailua varten pyydämme ilmoittamaan 
21.11.2011 mennessä läsnäolostanne juhlassamme, 
puh. 040 534 5827. 

Hallitus

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys ry

JOULUMYYJÄISET
Pudasjärven Rauhanyhdistyksellä
lauantaina 26.11. klo 11.00-13.00

* Joulukadulta ostettavaksi mm.
 - porkkana- ja lanttulaatikkoja
 - herkullisia joululeivonnaisia
 - hienoja käsitöitä
 - joulukuusia

* Arvontaa, ongintaa, narutusta
* Ruokaa, myös kotiin ostettavaksi

* Kahvia ja leivonnaisia
Tervetuloa!

Kävijöiden kesken 
arvotaan palvikinkku!

PIKKUJOULU
Pudasjärven syöpäkerhon 
pikkujoulu pidetään sunnuntaina 
11.12.2011 klo 15 alkaen 
Palvelukeskuksessa (Kauppatie 25). 
Ilmoittautumiset 30.11.2011 mennessä 
Ainolle puh. 040 578 6912 tai 
Liisalle puh. 040 547 1455. 
Jouluruokailun hinta on 10 euroa/hlö/jäsen ja 
16 e /hlö/ei jäsen. Ken lahjan tuo hän lahjan saa.
Tervetuloa!                      Pudasjärven syöpäkerho

Aittojärven koulun oppilaat 
joutuvat evakkoon koulura-
kennuksen sisäilmaongelmi-
en vuoksi. Koulun toiminta 
sijoitetaan väliaikaisesti Tai-
tokeskuksen edellisiin toimi-
tiloihin Pietarilaan, kunhan 
tilat vapautuvat pieniä käyt-
täjiä varten.

- Olemme tehneet selvi-
tyksiä ruokahuollon, luku-

Aittojärven koululaiset 
evakkoon Pietarilaan

järjestysten sekä kuljetusten 
järjestelyä varten. Tasais-
ta hässäkkää on ollut, mutta 
nyt alkaa paletti olla selvillä 
muuttoa varten, kertoo Ait-
tojärven koulun rehtori Mari 
Ritola. 

Hän kertoi Aittojärven 
koulun sisäilmaongelmis-
ta sivistyslautakunnan ko-
kouksessa 2.11. ja korvaa-

vat väliaikaistilat päätettiin 
hankkia mahdollisimman 
pian tulevia sisäilmaongel-
mien selvityksiä varten.

Pudasjärven sivistyslau-
takunnan tekemän vuoden 
talousarvioon tulee vain 
pieniä ylityksiä, mm. Aitto-
järven koulun järjestelyjen 
vuoksi. (jk)

Perinteinen Pudasjärven yrittäjien
 joulun avaus klo 18.00

Joulun valoa Ja lämmintä mieltä 
kaikille pudasJärvisille!

Pudasjärven torilla keskiviikkona 23.11. klo 16 alkaen
Tervetuloa uudet ja vanhat kaupunkilaiset, 

sekä tietenkin joulu!

Paikalla tuote-esittelyjä ja maistiaisia paikallisilta yrittäjiltä; 
leikkimieliset turnajaiset, joissa ratkotaan luutapallon 

kaupunginmestaruus; tonttujumppa; 
kynttilöiden koristelua ym.  mukavaa puuhaa koko perheelle. 

Lue tarkemmat tiedot tulevista paikallislehdistä!
Lämpimästi tervetuloa! 

Pudasjärven kaupunki ja yrittäjät
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Avoimet ovet Metsähallituksen  
uudella toimistolla Karhukunnaalla!

Tervetuloa tutustumaan Metsähallituksen uusiin tiloihin 
Pudasjärven Karhukunnaalle (Karhukunnaantie 2)

torstaina 17.11. klo 14:00-18:00!

Paikan päällä voit tutustua uuteen toimitaloon ja 
Metsähallituksen toimintaan ja ihmisiin.

Tarjolla nokipannukahvia ja makkaranpaistoa.

Tervetuloa!

R
eijo K

uosm
anen

VC
A

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

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

HUOM! Kotitalousvähennykseen
tulossa muutoksia vuodenvaihteessa.


