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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 23.11.2011

”Arkihuolesi kaikki heitä”
Pudasjärven Osuuspankin järjestämä Joulukonsertti

Pudasjärven kirkossa pe 2.12.2011 klo 19.00

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Esiintyjinä Jorma Hynninen (baritoni)
ja Jouni Somero (piano).

Ei ohjelmamaksua. Linja-autokuljetus
Osuuspankin pihalta klo 18.15 ja
paluu heti konsertin jälkeen.

Tervetuloa!

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

KANNELLINEN
SÄNGYNALUS-
LAATIKKO -liukurit

-kolat
-pulkat
-lapiot

399

Shampoo ja
hoitoaine
Tuplapakkaus

1500

249 pkt

RUISVARRAS
230g

KORVAPUUSTIT

049 pss 199 pss

BROILERIN 
FILESUIKALE
-hunaja
-pehmeän pippurinen

MEETVURSTI
225g siivu

EDAM
9 % 700g

PISTONHEAD
lll olut 0.33l

PEILIT

Lihapullat ja muusi
300g

pkt 2950alk.

pkt 2 kpl

7 kpl /350g

169 pkt

129 pkt 995

795

sis.pantit10tlk

NICE
PESUJAUHE
5kg

695 pkt

400g

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

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

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

www.rautioky.fi

Perjantai 25.11.

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

Ravintolassa palvelemme:

VARAA  
PIKKUJOULUSI

TERVETULOA!

Lauantai 26.11.
Wintti
24-04
Lippu 4€ sis. ep.

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

Pe 2.12. Eero Aven                         
La 3.12.   Nelituuli KvartettiTULOSSA

Pentti Rainer
Lippu 10€ sis. ep.

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

KARAOKE Lippu 2€ sis. ep. klo 20-04

AarreArkku

Mahtavia Tarjouksia! 

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-13 www.AarreKauppa.net
Toritie 2, Pudasjärvi

Huom!
 Avoinna tänään
klo 20 saakka!Tule tekemään löytöjä! :)

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.

Paljon Uutuuksia!

Kaikille teille, pudasjärviset yhdistykset, yrittäjät ja 
messuvieraat Römppäkuhinoiden onnistumisesta! 
Me teimme yhdessä hienon tapahtuman, joka elää 
muistoissamme pitkään ja helpottaa monella tavalla 
työllistävän Kerttu ja Kauko hankkeemme toimin-
taa myös keskustan alueella. 

Römppäkuhinoita suunnitellessamme -  yhdes-
sä yhdistysten, yrittäjien ja muiden tahojen kans-
sa - olemme luoneet parissa kuukaudessa sellai-
set yhteistyöverkostot, joita neljän seinän sisällä 
toimistossa puurtaen olisi saanut rakentaa kenties 
koko  vuoden ajan. Römppäkuhinat on jo nyt ”poi-
kinut” monia uusia ideoita, joita voimme hyödyntää 
työllistäessämme Pudasjärven pitkäaikaistyöttömiä. 
Toki Römppäkuhinoita tehdessämmekin työllistä-
minen kulki koko ajan mukana ja Kerttu ja Kauko 
hanke on jo muutaman kuukauden aikana keskus-
tassa toimiessaan työllistänyt useamman pudasjär-
visen henkilön. 

Kaunis kiitos Römppäkuhinoista!
Jatkossa kutsumme paikallisia yhdistyksiä pie-

ninä ryhminä koolle ja kartoitamme niitä haastei-
ta, mitä paikallisten yhdistysten toiminnassa on.  Yh-
distyksiä on Pudasjärvellä lähes sata ja ne tarjoavat 
hyvin monenlaista toimintaa asukkaidemme iloksi, 
mutta kaikille yhdistyksille lienee tuttua se, että te-
kemätöntä työtä on aina enemmän kuin vapaaeh-
toisia työntekijöitä. Näihin yhdistysten haasteisiin 
pyrimme tuomaan helpotusta hankkeemme avulla 
ja mahdollisesti työllistämällä sopivan henkilön yh-
distysten ”käsikassaraksi”!  Samalla lisäämme toi-
vottavasti työttömän työnhakijan uskoa siihen, että 
Pudasjärvellä VOI  työllistyä ja täältä ei tarvitse vält-
tämättä lähteä minnekään muualle onneansa etsi-
mään! 
Pudasjärvellä on hyvä elää ja tehdä töitä! 

Lämpimästi kiittäen, 
Ulla-Maija Paukkeri,
Kerttu ja Kauko hanke

Metsähallitus luottaa 
puurakennuksiin s. 7

Siuruan Rubens 
palkittiin 

Murmanskissa s. 11 
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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

HÄN SAAPUU 
AASILLA RATSASTAEN

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Otsikko tuo elävästi mieleen muistoja kansakouluajoil-
ta. Olimme samassa luokassa sekä ensimmäisen että toi-
sen luokan oppilaat. Heti syyskuun alussa opettaja jakoi 
toisen luokan oppilaille Ystävä sä lapsien – uskontokir-
jat. Muistan selvästi kirjan kannen kuvan, jossa Jeesus rat-
sastaa aasin selässä, ympärillään lapsia heiluttamassa pal-
mun oksia. 

Kuinka paljon halusinkaan tuota kirjaa itselleni. Ilokseni 
opettaja ilmoitti: ”Heti kun joku teistä ekaluokkalaisis-
ta oppii lukemaan, saa kirjan itselleen.” Opin lukemaan 
reilusti ennen joulua. Luin kirjan kannesta kanteen, aina 
vain uudelleen ja uudelleen. Raamatun kertomukset kieh-
toivat minua suuresti. Kuin uusi maailma olisi avautunut 
eteeni.  Uskontokirja on kulkenut mukanani läpi elämän.  
Tälläkin hetkellä se on auki työpöydälläni kohdasta, Jee-
sukselle lauletaan Hoosiannaa.

Ajatuksissani palaan takaisin entiseen luokkahuonee-
seen. Opettaja sytytti ensimmäisen adventtikynttilän ja 
otti esille Raamattu aiheisen kuvataulun. Omin sanoin 
opettaja alkoi kertoa: ”Tämä kuvataulu kertoo siitä, kun 
Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin. Ihmiset heiluttivat pal-
munoksia, levittivät tielle vaatteita ja lauloivat. Hoosianna 
Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran 
nimeen. Hoosianna korkeuksissa.” Sen jälkeen kajahti luo-
kassa Hoosianna, ja me saimme heilutella vihreitä krep-
pipaperinauhoja. Pienen 7-vuotiaan tytön mieleen se jät-
ti ikuisen jäljen.  

Uusi kirkkovuosi alkaa adventista. Adventista alkaa 
joulun odotus. Yhtä juhlalliselta tuntuu joka vuosi ripus-
taa adventtitähti ikkunaan valaisemaan pimeyttä. Sytyt-
tää ensimmäisen adventtikynttilä hämärtyvään iltaan. Me 
odotamme Jeesusta koteihimme, me odotamme joulua, 
Jeesuksen syntymäpäivää. Me emme näe Jeesusta, mut-
ta kun me luemme ja laulamme hänestä, hän on meidän 
keskellämme. Jeesus saapuu aasilla ratsastaen nöyränä 
ja hiljaisena sekä meidän luoksemme että kirkkoon. En-
simmäisenä adventtisunnuntaina saamme ylistäen laulaa 
Hoosiannaa, ja riemuiten ottaa vastaan Jeesuksen, maa-
ilman Vapahtajan. 

Valmistakaa Jeesukselle tie tasaiseksi, aukaiskaa portit 
Vapahtajalle. Hoosianna, hoosianna, hoosianna, hoosian-
na! Lapset iloisesti laulakaa!   (Lasten virsi 5)

Martti Haapala keräsi levyynsä kaikkien kuorolaisten sekä 
paikalla olleiden, levyn tekoon osallistuneiden henkilöiden 
nimikirjoitukset. Kuvassa hän saa nimikirjoituksen Tallin 
ihme -laulun säveltäneeltä Ari-Pekka Niemiseltä. 

Pudasjärven seurakunnan Vox Margarita -kuoro, 
johtajanaan kanttori Keijo Piirainen,  julkisti 
sunnuntaina 20.11. seurakuntakodilla pidetyssä 
konsertissa ”Jouluenkelin tänne toivoisin” 
–joululevyn, joka sisältää 15 joululaulua. 

Enkeliteema näkyy myös 
kannen kuva-aiheessa, sil-
lä Pudasjärven kirkon kel-
lotapulissa olevat enke-
lit ovat koristamassa levyn 
etukantta. 

Kanttori Keijo Piiraisen johtamassa kuorossa lauloivat edessä: Kirsi Kipinä, Minna Ne-
vanperä-Jokikokko, Pirjo Haapala, Anne Pekkanen ja Sari Nieminen. Takana: Terttu 
Puurunen, Marja-Leena Törrö, Outi Lehtimäki, Aini Seppänen, Terttu Määttä, Sinikka 
Ylilehto ja Taina Ojala. Kuvasta puuttuvat alttoa laulava Suvi Kipinä ja kitaralla levyn 
säestyksistä vastannut Marko Väyrynen. 

Vox Margarita kuoron 
joululevy julkistettiin

Messu seurakuntakodissa su 
27.11. klo 10,  Kimmo Helo-
maa, Juha Kukkurainen, Juk-
ka Jaakkola, kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit. 
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 27.11. klo 
12. 
Kuorot: Vox Margarita ke 

23.11. klo 18, lapsikuoro to 
24.11. klo 17-17.45, kirkko-
kuoro to 24.11. klo 18. Eläke-
läisten musiikkipiiri seura-
kuntakodissa ke 23.11. klo 13 
(arvottavaa mukaan). 
Vox Margarita- kuoron jou-
lulevyä ”Jouluenkelin tän-
ne toivoisin” on myynnissä 
kirkkoherranvirastossa, hin-
ta 12 €. 
Lähetyksen kirpputori  ke  
23.11. klo 10-13.
Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 28.11. klo 18. 
YHTEISVASTUUKERÄ-
YKSEN STARTTIPÄIVÄ 
Pudasjärvellä seurakunta-

kodissa ke 30.11. Päivä al-
kaa lounaalla klo 11 ja päät-
tyy kahviin klo 15. Vuoden 
2012 Yhteisvastuukeräyksen 
kohteiden esittely ja työkalu-
pakkiin tutustuminen. Aikai-
sempina vuosina kerääjinä 
toimineet ja yhteisvastuuke-
räyksestä kiinnostuneet – nyt 
on aika tulla jo valmistautu-
maan tulevan kevään keräyk-
sen toteuttamiseen! Mukana 
myös kerääjiä rovastikunnan 
muista seurakunnista. Ilmoit-
taudu kirkkoherranvirastoon 
(08-8823100) to 24.11. men-
nessä. 
Ystävän kammaria ei ole tiis-
taina 29.11. ja 6.12.  Tiistai-

na 13.12. Ystävän kammarin 
jouluruokailu Juustolassa.  
Lähtö klo 12 ja paluu n. klo 
15. Ruokailun hinta on 10 €.  
Ilmoittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon 7.12. mennessä. 
Syksyn viimeinen  sauvakä-
velyilta ti 29.11.  klo 18 Lie-
peessä. 
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 23.11. ja to 24.11. klo 
10-13  ja Puhoksen koululla 
ma  28.11. klo 10-13. 
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ma 28.11. klo 10-13. 
Rauhanyhdistys: Lähetys-
seurat Yli-Livolla Arja ja 
Mauri Illikaisella ke 23.11. 
klo 19, Kurenalla Sinikka ja 

Timo Luokkasella to 24.11. 
klo 19, Hirvaskoskella Päivi 
ja Kari Tuohimaalla pe 25.11. 
klo 18, Sarakylän kappelis-
sa la 26.11. klo 19, Kurenalla 
seurakuntakodissa su 28.11. 
klo 17 (Teuvo Tanhua, Han-
nu Kinnunen). Myyjäiset ja 
seurat Livolla Soile ja Pek-
ka Törmäsellä pe 2.12. klo 18 
(Samuli Leppänen). 
Kastettu: Huugo Johannes 
Hirvasniemi, Noora Anneli 
Männikkö. 
Vihitty: Markku Tapio Pir-
nes ja Anna-Mari Judith Kos-
tianus. 
Haudattu:  Katri Suvanto 90 
v.

Sinikka Luokkanen
lapsityönohjaaja

Levylle on otettu sekä perin-
teisiä, jokaiseen suomalai-
seen jouluun kuuluvia klas-
sikoita että myös hieman 
harvinaisempia joululaulu-
ja. Esimerkiksi Paavo Sark-
kaman Kuule - kellot soivat 
-laulu on äänitetty nyt aivan 
ensimmäistä kertaa. 

Mukana levyllä on myös 
kaksi pudasjärveläisten lau-
luntekijöiden tekemää lau-
lua; kuorossa laulavan Tert-
tu Puurusen säveltämä ja 
sanoittama Jouluenkeli ja 
opettaja Ari-Pekka Niemi-
sen säveltämä ja kuorossa 
laulavan Sari Niemisen sa-
noittama Tallin ihme. Le-

vyn äänityksen, miksauk-
sen, masteroinnin ja kannen 
suunnittelun on tehnyt pu-
dasjärveläinen musiikinalan 
ammattilainen Reijo Kossi. 
Levyn on kustantanut Pu-
dasjärven seurakunta, joka 
on ottanut siitä 1000 kpl pai-
noksen. Levyn myyminen 
aloitettiin julkistamistilai-
suuden jälkeen ja 12 euroa 
maksavaa äänitettä on saata-
vana kirkkoherran virastosta 
ja myyntipaikkoja on suun-
nitteilla lisää. 

Julkistamistilaisuuden 
avasi kuoron johtaja Keijo 
Piirainen kertoen levyn te-
kemisen vaiheista sekä joh-
ti kuoroa, kun se lauloi ti-
laisuudessa useita laululuja. 
Yksi laulu kuunneltiin myös 
kovaäänisistä. Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa kertoi le-
vyn valmistumista odotetun 
pitemmän aikaa.

-Odotus on palkittu ja 
tässä se on, näyttäen kädes-
sään olevaa levyä, jotka sit-
ten jakoi kuorolaisille sekä 
Ari-Pekka Niemiselle ja Rei-
jo Kossille. Kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja Tuulikki 
Tihinen käytti myös puheen-
vuoron ja ojensi kuorolaisille 
seurakunnan puolesta joulu-
aiheiset kynttilät. 

Kirkkokuoron puoles-
ta onnittelupuheenvuoron 
käytti puheenjohtaja Mervi 
Sammelvuo ja jakoi yhdessä 
kuoron johtaja Jukka Jaakko-
lan kanssa laulajille ruusut. 

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

KALA-AUTO
Pudasjärven torilla to 24.11 klo 10-17

Tunturivesien aitoa rautua sekä siikaa. 
Lisäksi savukalat, merikaloja 

mm. puna-ahventa leikattuna, fileenä ja 
savustettuna, turskaa, kuningasrapua, 

perattua isoa järvimuikkua, muikun mätiä ym.
Nyt myös poro- ja hirvenlihatuotteita.

Puh. 0400 169 259

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

Kuvat oppilaskortteihin 10 €
Kuvat ajokortteihin 13 €
Kelvolliset passikuvat 15 €
Kuvat Fotokioskista 0,20 € kpl
Kehystyspalvelu

ANNIN PATINAPUOTI & OMPELIMO
KORJAUSOMPELIMO:

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046 582 4610

Verhojen ompelu
Vetoketjujen vaihdot alk. 12,40 e (housuihin)
Lahkeiden lyhennykset ja pidennykset
Vaatteiden suurentamiset ja pienennykset
Kenkien vetoketjujen korjaus
Neppareiden ja nappien laitot
Sisustustuotteiden ompelu (tyynyliinat ja muut tekstiilit)
Kanttaukset ja resorien laitot

KIERRÄTYSMYYMÄLÄ:
Sisustuspuoti (verhoja, liinoja, tuunaustarvikkeita)
Karamelleja 
Tekstiilejä
Kierrätysvaatteita ja koriste-esineitä

UUTTA!!!
OHJAUSTA TIETOKONEPULMIIN:

Patinapuotista löytyy tietotekniikan teknikko 
Harri Inkeröinen 046 592 6377

Tarjoamme uutena palveluna ATK-ohjauspalvelua tietoko-
neen pulmatilanteisiin yksityisille henkilöille, sekä yrityksil-
le ja yhdistyksille. Myös apua ohjelmiin liittyvissä asioissa 
sekä internetin ja sähköpostin käytön opastusta. 

(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA) avoinna ma-pe 
klo 10.00-17.00

SyöteCaravan ja Pärjänkie-
vari järjestävät yhteistyös-
sä Pudasjärven kaupungin 
kanssa Syöte tutuksi -päivän 
lauantaina 3.12. Kurenalta 
saa ilmaisen bussikuljetuk-
sen Syötteelle klo 11, 13, 15 
ja 17 ja illan viimeinen bus-
si takaisin Kurenalle lähtee 
klo 24.

Päivän aikana Syötteel-
lä järjestetään tutustumis-
ta alueeseen kiertoajeluiden 
muodossa. Samalla voi saa-
da tietoa paikallisten yri-

Syöte tutuksi -päivä!
tysten toiminnasta ja nähdä 
kokonaiskuvan Syötteen ny-
kyhetkestä ja tulevaisuuden 
maisemista. 

Kiertoajelulle voivat osal-
listua kaikki halukkaat, mut-
ta ilmoittautuminen pitää 
tehdä ennakkoon. Tarkem-
min päivästä ja sen sisällös-
tä ensi viikon lehdessä. Sa-
malla myös ilmenee mihin 
ennakkoilmoittautumiset tu-
lee tehdä.

Pekka Kimpimäki 

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

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!

Joulupuu-keräys

Paikkakuntamme apua 
tarvitseville 

lapsiperheille

Ohjeet lahjan tuomiseen:
Nouda pakettikortti

K-marketista, Kirjakaupasta tai 
Aarrearkusta 

hanki lahja ja toimita se 
Lähivakuutukseen kuusen juurelle

 Toritie 1, Pudasjärvi

28.11. – 16.12.2011

Pudasjärvelle on muuttanut kuluvan vuoden aikana yli 300 
uutta asukasta, joista lähes puolet on työikäisiä. Nuoria, 15 
- 24-vuotiaita, on yli kolmannes ja alle 15-vuotiaita on lähes 
15 %. Pudasjärvi houkutti asukkaita eri puolilta Suomea, yh-
teensä 47 kunnasta, eniten uusia asukkaita muutti Oulus-
ta, Kiimingistä ja Rovaniemeltä. Ulkomailta Pudasjärvelle 
muutti 50 henkilöä yhteensä 14 eri maasta.

Pudasjärvelle vuonna 2011 muuttaneiden ikäjakauma:

Ikäluokka Miehiä Naisia Yhteensä
0 - 14 v. 5,83 % 9,06 % 14,89 %
15 - 24 v. 18,77 % 18,12 % 36,89 %
25 - 64 v. 25,24 % 18,77 % 44,01 %
yli 64 v.  2,59 % 1,62 % 4,21 %

Vuotuinen Pudasjärven yrittäjien ja kaupungin yhteinen 
joulunavaustapahtuma järjestetään tänä vuonna aiemmasta 
poiketen.  Tilaisuudessa huomioidaan erityisesti tänä vuon-
na paikkakunnalle muuttaneet henkilöt ja taloudet.

Paikkakunnalle on nyt muuttajien myötä rakentunut tänä 
vuonna yhteensä 159 uutta taloutta.  Kaupunki muistaa näitä 
uusia talouksia tervetulokassilla, joista ensimmäiset jaetaan 
joulunavaustapahtumassa kaupungin torilla keskiviikkona 
23.11. Kaupungin esittelyteltat aukaisevat ovensa jo klo 16. 
Varsinainen joulun avajaisohjelma alkaa Pudasjärven yrittä-
jien järjestämänä klo 18 torin esiintymislavalla. 

Vuoden 2011 alussa Pudasjärvellä asui noin 8830 asukas-
ta. Vuosittain väestö on vähin erin vähentynyt ja kaupun-
ki on ryhtynyt kamppailemaan väestön vähenemää vastaan. 
Tavoitteena on korostaa paikkakunnan elinvoimaisuutta ja 
vetovoimaa asuinpaikkakuntana. Tavoitteena on taltuttaa 
väestövähenemä.

Keinoja väestön kasvun aikaansaamiseksi ovat:
uusien työpaikkojen avautuminen yksityiselle sektorille, 
matkailu, puu- ja energiatoimialat lukion ja ammattikoulun 
vetovoiman lisääminen maahanmuuton edistäminen, erityi-
sesti työperäisten muuttajien ja opiskelijoiden houkuttelemi-
nen paikkakunnan ilmeen kohentaminen ja luonnonarvojen 
korostaminen. 

Kaupungin tavoitteena on huomioida paikkakunnal-
le muuttaneet henkilöt ja perheet aiempaa paremmin, jotta 
he viihtyisivät uudella kotipaikkakunnallaan.   Uusien kun-
talaisten odotetaan monipuolistavan väestön ammatteja ja 
hyödyntävän paikkakunnan sekä olevia että syntyviä työ-
mahdollisuuksia. 

Kaupunki muistaa kuntaan muuttaneita 
joulunavauksen yhteydessä

Pudasjärvi houkutti 
työikäisiä ympäri Suomen

Ilahduta ystäväviäsi, sukulaisiasi, 
yhteistyökumppaneitasi 
joulutervehdyksellä
Pudasjärvi-lehdessä
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Pudasjärven mielenterveys- 
ja päihdekuntoutujien työ- 
ja päivätoimintapalvelut on 
keskitetty kesäkuun alus-
ta alkaen saman katon alle 
Osviittaan Kauralantie kol-
meen. Uusien tilojen viral-
lisia avajaisia vietettiin 9.11. 
Aamupäivällä oli tilojen vih-
kiminen käyttöön, jonka toi-
mittivat kappalainen Juha 
Kukkurainen ja kanttori Kei-
jo Piirainen Pudasjärven 
seurakunnasta. Seudullinen 
vastaava ohjaaja Paavo Virk-
kunen muistutti, että mielen-
terveys voi vaihdella ihmi-
sillä. Esimerkiksi masennus 

voi pitkittyä ja ihminen tar-
vitsee apua. 

-Hyvään mielentervey-
teen yhdistetään onnelli-
suus, iloisuus ja hyväntuu-
lisuus. Kaikkien elämään 
kuuluu myös esimerkik-
si häpeän ja surun tunteet. 
Mieleltään terve ihminen on 
valmis kohtaamaan myös 
epäonnistumiset ja hän etsii 
käyttökelpoisia selviytymis-
keinoja pettymysten kohda-
tessa, selvitti Virkkunen. 

Hän kertoi, että vapaaeh-
toistyöllä on pitkät perinteet 
Suomessa ja vuonna 1887 
perustettu Suomen Mielen-

terveysseura on maailman 
vanhin mielenterveysjärjes-
tö. Pudasjärvellä on järjestet-
ty mielenterveysasiakkaille 
työ- ja päivätoimintaa vuo-
desta 1999 alkaen. Osviitan 
ovet olleet avoinna ja kävi-
jöitä on ollut reilut 20 päivit-
täin ja kävijämäärä on ollut 
lisääntymässä. Tukea on an-
nettu myös asumisessa sel-
viytymiseen. Vuoden 2010 
alusta toimintojen järjestä-
minen on kuulunut Oulun-
kaaren kuntayhtymän per-
he- ja terveyspalveluille. 
Toiminnot haluttiin keskit-
tää yhteen paikkaan ja uu-
det tilat löytyivät Pudasjär-
ven kaupungin omistamista 
entisistä Karhupajan ja vii-
meksi 4H-yhdistyksen käyt-
tämistä tiloista Kauralantien 
varresta. 

-Osviitta on kansantalo-
tyyppinen toimintakeskus, 
jonne kaikki ovat tervetul-
leita tekemään työltä, kes-
kustelemaan,  harrastamaan, 
kahville, käyttämään tie-
tokoneita tai muuten vaan 
oleskelemaan. 

-Päivätoiminta on tarkoi-
tettu 16-64-vuotiaille mielen-
terveys- ja päihdekuntou-
tujille. Kävijöille laaditaan 
heidän tarpeitaan vastaava 
kuntoutumissuunnitelma. 

Juhlan juontanut työ- ja avotyötoiminnan ohjaaja Asmo 
Herva kertoi, että päivätoimintaan osallistuvat henkilöt te-
kevät työtiloissa muun muassa huonekalujen entisöintejä 
sekä valmistavat tuotteita, joita on Osviitassa myytävänä. 
Puusta tehtyä kaupungin vaakunaa kysytään jatkuvasti. 

Vihkiäistilaisuuteen osallistui Osviitan toimintaan osallistuvaa väkeä tuvan täydeltä. Vasemmalla avajaispuheen pitä-
nyt Paavo Virkkunen. 

Uudet tilat siunasi käyttöön kappalainen Juha Kukkurai-
nen. Häntä avustivat Osviitan toimintaan osallistuva 
Helena Ylipahkala ja seudullisen mielenterveystyön
esimies Sirkku Fali. 

Uusista tiloista on löytänyt 
sijansa myös kuntouttavan 
työtoiminnan toimintaryh-
mä. Vapaaehtoistoimintaa 
suorittava Mielenterveys-
kuntoutujien yhdistys Pu-
dasjärven Kajastus ry toimii 
myös Osviitassa, kertoi Paa-
vo Virkkunen.

Kelalta matka- 
korvausmahdollisuus
Pudasjärven kaupungin ter-
vehdyksen esittänyt kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja Vesa Riekki kertoi 
tilojen järjestelyn sujuneen 
ripeästi sekä neuvotellen ja 
yhteisymmärryksessä. Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
tervehdyksen esittänyt seu-
dullinen erityisryhmien asu-

Osviitassa matala kynnys - ovet avoinna kaikille 

Täytekakkukahvit maistuivat juhlaan osallistujille, joita avustamassa päivätoiminnan 
ohjaajat Kirsi Ervasti  vasemmalla ja Helena Koivukangas oikealla.

mispalvelujen vastaava Satu 
Palovaara kantoi huolta si-
vukylillä tapahtuvasta mie-
lenterveystyöstä. 

-Päivätoimintaan osallis-
tuvien on mahdollista ha-
kea Kelalta matkoihin kor-
vausta.

Juhlan juonsi työ- ja päi-
vätoiminnanohjaaja Asmo 
Herva. Yhteislaulut johti ja 
säesti kitarallaan työharjoit-
telussa oleva lähihoitajaopis-
kelija Jouni Ahonen. 

Vihkiäistilaisuuden jäl-

keen kaikilla pudasjärveläi-
sillä oli mahdollisuus tulla 
tutustumaan Osviitan uusiin 
tiloihin avoimien ovien mer-
keissä, jotka jatkuivat kello 
viiteentoista saakka kahvit-
telun merkeissä. Avajaisia 
oli juhlistamassa myös mu-
siikillisesti lahjakas vapaa-
ehtoisjoukko. He laulatti-
vat vieraita Kalevi Vattulan 
säestäessä harmonikallaan. 

Heimo Turunen

Veken kaluste avaa perjan-
taina 25.11. klo 10 joululiik-
keen Pudasjärvelle osoit-
teeseen Varsitie 6, entisiin 
Vaatehuoneen tiloihin. Ra-
nualta lähtöisin oleva perhe-
yritys työllistää yhteensä 15 
henkilöä Rovaniemen, Posi-
on, Ranuan sekä nyt myös 
Pudasjärven liikkeissä. Li-
säksi yritys avasi kesäkuus-
sa verkkokaupan, joka toi-
mittaa huonekaluja ympäri 
Suomea.

- Olemme tehneet vuok-
rasopimuksen joulukuun 
loppuun saakka, ja jos Pu-
dasjärvellä on kysyntää huo-
nekaluliikkeelle niin jääm-
me pidempään, ehkä myös 
pysyväksi liikkeeksi, kertoo 
Pudasjärven myymälästä 
vastaava Markus Ranua.

Huonekaluvarastot löy-
tyvät Ranualta ja yrityk-
sen suurin liiketila on Ro-
vaniemellä. Ensimmäinen 

Veken kaluste avaa ovensa

Markus Ranua on saanut veljensä kanssa jo osan Veken kalusteen myyntiartikkeleista 
asetettua perjantaina 25.11 avattavaan liiketilaan. 

lokakuuta avattiin Rova-
niemelle entisestään laajen-
nettu liike, josta löytyy tällä 
hetkellä yhteensä 3000 neliö-
metriä myymälätilaa.

- Koska varastot ovat Ra-
nualla, on Pudasjärvi logis-
tisesti fiksussa paikassa ja 
lisäksi löytyi sopivat tilat. 
Vaikka 350 neliömetrin ti-
lat eivät olekaan järin suuret 
niin verkkokaupan avulla 
voimme palvella asiakkai-
ta erittäin kattavasti. Verk-
kokaupasta saa paremmin 
käsityksen siitä, kuinka laa-
jat valikoimat meillä todel-
la on, kertoo kauppias Vei-
jo Ranua.

Ranua perusti yrityksen 
vuonna 1992 ja huonekalu-
alalta hänellä on kokemus-
ta jo vuodesta -85 lähtien. 
Mielenkiintoa laajentumisel-
le riittää, ja resursseja myös, 
sillä verkkokaupan myötä 
myynti on kasvanut. Lisäksi 

varastot halutaan pitää Ra-
nualla, jotta perhe työllistyi-
si jatkossakin oman kotiseu-
dun lähistöllä.

Yrityksen viidestätoista 
työntekijästä viisi on Veijo 
Ranuan omaa perhettä, mikä 
hänen mukaansa antaa liik-
keelle mahdollisuuksia olla 
muuntautumis- ja kilpailu-
kykyisempi, sillä organisaa-
tio pystyy joustamaan.

Yritys pitää tuotteet hin-
noittelussaan kilpailukykyi-
senä, sillä ne tuodaan itse 
ulkomailta tai tilataan ko-
timaisilta tehtailta. Varas-
tojen suuruus takaa myös 
laajat valikoimat ja nopeat 
toimitukset, jotka miellyttä-
vät monia asiakkaita. Motto 
onkin että tehty kauppa on 
suositus seuraavalle. Veken 
kalusteessa käydään avointa 
ja rehtiä kauppaa!

Jenny Kärki
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www.hautauskukkaräisänen.fi

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

Kauppa pullollaan 
ihania uutuuksia!

Osoitteessa Torikatu 2 kak-
si yritystä juhlii syntymä-
päiviään tällä viikolla. Aila 
Helveen AH-Telepiste ja as-
karteluliike AarreArkku sai-
vat yhteisen väliseinän ke-
sän aikana tapahtuneissa 
muutoissa, ja nyt naapuruk-
set myös juhlivat samoihin 
aikoihin.

AarreArkku  
kahdeksan vuotta
Alunperin Kiiminkiin kah-
deksan vuotta sitten pe-
rustettu lahja-, askartelu-, 
lelu- ja puuhakauppa Aarre-
Arkku juhlii syntymäpäivi-
ään tällä viikolla. Siskosten 
Heli Kemppaisen ja Reija Jo-
kikokon pirteä puoti muut-
ti Pudasjärvelle kaksi vuotta 
sitten kesällä, kun Kiimingin 
palveluvalikoima muuttui 
radikaalisti ja uusi viihtyisä 
työskentely-ympäristö pis-
tettiin hakuseen.

- Perustimme AarreAr-
kun koska Kiimingistä puut-
tui kokonaan vastaavanlai-
nen palvelu. Halu yrittää 
on edelleen suuri, joten tah-

Seinänaapurit

doimme jatkaa omaa juttu-
amme toisessa ympäristössä. 
Toimintaa kehitetään koko 
ajan ja tilaamme uusia tuot-
teita valikoimaan asiakkai-
den toiveiden mukaan, ker-
too Kemppainen.

Kiinteän liikkeen rinnal-
le siskokset perustivat myös 
nettikaupan AarreKauppa.
net, jonka myynti on lisännyt 
tuotteiden menekkiä. Netti-
kaupasta on mahdollisuus 
tilata esimerkiksi valmiita 
lahjapaketteja ja maksaa ti-
lauksensa nettipankissa, tai 
vaikkapa osamaksulla.

- Nyt Pudasjärvellä emme 
varsinaisesti kilpaile kenen-
kään kanssa, vaan yritys-
yhteistyöllä saamme tukea 
myös omalle toiminnallem-
me. Esimerkiksi olemme 
muiden paikallisten netti-
kauppojen kanssa yhteis-
työssä, jossa suosittelemme 
toisiamme nettiasiakkaille 
ristikkäisten linkkien avulla, 
kertoo Jokikokko.

Siskokset pitävät myös 
itse käsitöistä ja askartelus-
ta, ja näissä puuhissa he mie-
lellään neuvovat ja antavat 
vinkkejä asiakkaille. Liik-
keessä on myös esillä mitä 
kaikkea käsillä pystyy teke-
mään AarreArkun tuotteis-
ta.

AH-Telepiste  
19 vuotta
AH-Telepiste juhlii perjan-
taina 25.11. 19-vuotissyn-
tymäpäiviään kahvittelun 
merkeissä. Pudasjärvinen 
Aila Helve muutti takaisin 

Reija Jokikokon ja Heli Kemppaisen AarreArkku-liikkeestä voi käydä ammentamassa 
joululahjaideoita.

- Silloin kun tämä liike pe-
rustettiin, niin myynnissä oli 
autoversioita kannettavis-
ta matkapuhelimista, lanka-
puhelimia ja -liittymiä sekä 
paljon muuta, joista mitään 
ei ole enää myynnissä. Tuot-
teet ovat muuttuneet täysin, 
kertoo Helve.

Kun Telen oma liike lo-
petti Kurenalla vuonna 1992 
Helve alkoi harkita yrittäjäk-
si ryhtymistä. Suuren kyn-
nyksen ylittämiseen kului 
monta viikkoa harkinta-ai-
kaa. Nykyisin päätös tuntuu 
luontevalta, sillä vaihtele-
vassa työssä ei joudu näke-
mään kahta samanlaista päi-
vää.

- Ei sitä osaa enää kuvi-
tella tekevänsä muuta, ellei 
olisi yrittäjä. Tässä hommas-
sa luonnekin on kehittynyt 
niin ja tullut sellaisia ominai-
suuksia, ettei osaisi varmasti 
edes työskennellä enää muil-
le, vaikka palkkatyöläisenä 
saattaisikin olla helpompaa. 
Olen oppinut itsenäiseen 
työskentelyyn ja tällä taval-
la tullaan etenemään jatkos-
sakin, Helve summaa.

Nykyään AH-Telepiste 
on suosittu Soneran jälleen-
myyntiliike ja sieltä löytyy 
kattava matkapuhelinvali-
koima sekä tarvikevalikoima 
muiden muassa matkapuhe-

Aila Helve on elementissään AH-Telepisteen tiskin taka-
na jo yhdeksättätoista vuotta.

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

synttärisankareina

Järjestää Pudasjärven Nuorten Tuki ry

VALOKUVAUSLEIRI
Nuorten

Hilturannan leirikeskuksessa 
3. - 4.12.2011

Lähtö la 3.12. klo 10.00 Nuokkarilta
Opettajana valokuvaaja Piia Väyrynen

Teoriaa ja käytäntöä talvi- ja lehtikuvauksesta. Kuvankäsittelyä. 
Mukaan oma kamera (ja läppäri), taskulamppu ja liinavaatteet 
tai makuupussi. Maksu 15 euroa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset pe 25.11.mennessä
Kari 040 513 9470 Arto 040 871 1717

nutu@pudasjarvelainen.com
facebook/nuortentuki

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

Pudasjärven Yrittäjät ry:n syyskokous
lauantaina 3.12.2011 klo 18

Hotelli-Ravintola Kurenkoski  Kauppatie 7 Pudasjärvi
Esillä sääntömääräiset asiat.

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

Pudasjärven Yrittäjät ry

Pudasjärvelle käytyään mut-
kan Oulussa ja Helsingissä. 
Koko ikänsä Telellä eli ny-
kyisellä Soneralla työsken-
nellyt naisyrittäjä on saanut 
tarkkailla tekniikan muu-
tosta aitiopaikalta, yhdes-
sä miehensä Raimo Helveen 
kanssa.

limiin, tulostimiin, oheislait-
teisiin, tietokoneisiin sekä 
toimistoon. Valikoimaan 
kuuluu myös digikameroita 
ja -videokameroita sekä pal-
jon muuta.

Jenny Kärki

www.hautauskukkaräisänen.fi

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

NAISTEN
TOPPAPUKU

NAISTEN 
COLLEGETAKKI

NAISTEN 
VILLAKANGAS-
TAKKI

MIESTEN TAKKI

69,-
OVH. 84,95,-

4950

4990

LASTEN TOPPATAKKI

TOPPAHOUSUT

TAKKI JA HOUSUT 
YHT.

69,-

39,-

3690

92-122 cm TOPPAHOUSUJA 130-170 cm
 1990

LAKKI 850
NAISTEN 
HENKSELI-
TOPPAHOUSUT

3690

59,- -musta
-lila

NAISTEN
TOPPATAKKI

3990

49,-

MIESTEN HENKSELI-
TOPPAHOUSUT

3990

KERRASTO

1450

ALUSHOUSUT

790

alk.

NYT

100% 
Puuvillaa
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Metsähallitus muutti Pudas-
järvellä lokakuun alusta uu-
delle hirsikorttelialueelle 
Karhukunnaalle Hirsikun-
nas toimitaloonsa, jonka ni-
meksi on annettu Teräväpää. 
Perjantaina 18.11 Hirsikun-

Hirsikunnaalla avoimet ovet:
Metsähallitus luottaa puurakennuksiin

nalla järjestettiin avoimet 
ovet, jonka aikana tiloihin 
kävi tutustumassa 400-500 
henkeä. 

Arkkitehti Juha Paldani-
uksen suunnitteleman Konti-
otuote Oy:n hirsitalo edustaa 

modernia puurakentamista, 
jota Metsähallitus on viime 
vuosina suosinut toimitila-
ratkaisuissaan. Viime vuon-
na valmistui Rovaniemelle 
Pilke-talo Metsähallituksen 
omana investointina ja työn 

alla on parhaillaan uudet 
puurakenteiset luontokes-
kukset Nuuksioon, Pyhätun-
turille ja Liminganlahdelle.  

Karhukunnaan toimisto-
rakennus on toteutettu ns. 
monikäyttörakennuksena, 
jolla voi myöhemmässä vai-
heessa olla muutakin kuin 
toimistokäyttöä. Metsähalli-
tuksella on pohjoisessa Suo-
messa 32 toimipistettä, joista 
suuri osa sijaitsee Pudasjär-
ven tapaan vuokratilois-
sa. Metsähallituksen poh-
joisen toimitiloista vastaava 
Ari Kurth Rovaniemeltä ke-
hui uusia tiloja ja hyvää yh-
teistyötä sekä Pudasjärven 
kaupungin että Kontiotuote 
Oy:n kanssa.

-On ollut erittäin mielen-
kiintoista olla mukana ke-
hittämässä Karhukunnasta. 
Puusta rakentamisen edis-
täminen on arvojemme mu-
kaista, joten päätös kehittä-
mistyöhön lähtemisestä oli 
helppo tehdä.

Tiimiesimies Jorma Kou-
van mukaan Pudasjärven 
metsähallituslaiset ovat erit-
täin tyytyväisiä uusiin ti-
loihin, jotka on rakennettu 
juuri käyttäjän tarpeita vas-
taaviksi. 

-Pohjaratkaisuja muo-
kattiin suunnitteluvaihees-
sa toiveidemme mukaisesti, 
minkä huomaa päivittäises-
sä työssä. Valoisuudesta ja 
värienkäytöstä olemme saa-

Kahvitarjoilua oli sisällä ja myös ulkona oli metsureiden Ari-Pekka Ylitalon ja Timo Lam-
minkankaan keittämää nokipannukahvia sekä myös makkaranpaistoa.

Avoimien ovien päivänä ala-aulassa keskustelemassa Metsähallituksen, Pudasjärven kaupungin ja Kontiotuotteen edustajat: toimistonhoitaja Raimo Moilanen, pohjoisen toimis-
totiimin tiimiesimies Ari Kurth, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma, kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, Kontiotuotteen toimitusjohtaja Jalo Poijula, Kontio-
tuotteen asiakasvastaava Heikki Herukka, maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, tiimiesimies Jorma Kouva ja kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä. 

Metsähallituksen työntekijänä pitkään toimineella Oiva 
Lasasella ja tiimiesimies Jorma Kouvalla oli monia yhtei-
siä muistoja menneiltä vuosilta. 

neet myönteistä palautetta 
myös asiakkailtamme. Uu-
det, avarat tilat vaikuttavat 
myös työssä viihtyvyyteen 
ja työilmapiiriin.

Hanke eteni vauhdikkaas-
ti, mistä erityiskiitos kuuluu 
urakoitsijana toimineelle So-

nell Oy:lle sekä Pudasjärven 
kaupungille ripeästä päätök-
senteosta. Metsähallituksen 
toimitilat valmistuivat viime 
kesänä reilussa neljässä kuu-
kaudessa. 

Heimo Turunen

Koti maalla on yhteisö- ja mo-
nikulttuurisuushanke, joka 
toimii Pudasjärven, Limin-
gan, Kärsämäen ja Raahen 
seutukunnan alueilla. Toi-
minta on käynnistynyt kesäl-
lä 2011 ja se jatkuu vuoden 
2013 loppuun saakka. 

Hanke on mukana Pudas-
järven torilla keskiviikkona 
23.11 ennen joulun avaus-
ta kello 17 alkaen järjestetys-
sä jouluisessa tapahtumassa. 
Siellä projektikoordinaatto-
ri Anu-Maarit Moilanen ke-

Koti maalla -hanke torilla
rää asukkaiden kehitysideoi-
ta kaupungin kehittämiseksi 
Piirrä Pudasjärvi kartalle 
–tapahtumassa. 

Koti maalla -hankkeen 
tavoitteena on tarjota tilai-
suuksia ja vaikuttaa lähi-
ympäristönsä ajankohtaisiin 
asioihin, vahvistaa maaseu-
dun elinvoimaisuutta asuin-
ympäristönä ja tukea yh-
teisöllistä toimintaa, lisätä 
alueiden monikulttuuris-
ta toimintaa ja luoda hyvää 
henkeä sekä lisätä kuntien 

vetovoi-maisuutta.
Hankkeen toimenpitei-

nä ovat muun muassa erilai-
set työpajat ja kuntakohtai-
set foorumit sekä asuk-kaille 
suunnatut paikalliset materi-
aalit. Näiden lisäksi pyritään 
luomaan erilaisia alueellisia 
tukiver-kostoja. Toimenpi-
teillä lisätään alueen asuk-
kaiden yhdessä tekemistä 
sekä saatetaan eri toimijoita 
ja organisaatioita yhteen ja 
kanssakäymiseen toistensa 
kanssa. Hankkeen toiminta 

lähtee siitä ajatuk-sesta, että 
omaan alueeseen sitoutumi-
nen tapahtuu arjen vuoro-
vaikutuksessa ja kokemuk-
sissa.

Koti maalla -hankkeen 
kohderyhmänä ovat erityi-
sesti alueiden nuoret, nuoret 
lapsiperheet, maa-hanmuut-
tajat ja uudet asukkaat, jot-
ka pyritään saamaan osaksi 
yhteisöä ja toimimaan siinä 
aktiivisesti. Toiminta tähtää 
siihen, että mukana olevat 
kunnat ja kaupungit kehittä-

vät omaa asuin- ja elinyhtei-
söä niin että ne houkuttele-
vat myös uusia muuttajia ja 
jäseniä toimintaansa, ja että 
uudet asukkaat, nuoret ja 
maahanmuuttajat juurtuisi-
vat omaan alueeseensa.

Hanke toimii yhteistyössä 
kuntien johdon, luottamus-
henkilöiden ja työntekijöi-
den sekä erilaisten kolman-
nen sektorin toimijoiden 
kanssa. 

Koti maalla on Maaseu-
dun Sivistysliiton hallinnoi-

ma ja Euroopan Sosiaalira-
haston ja valtion rahoittama 
hanke. Hankkeen muita ra-
hoittajia ovat Maaseudun Si-
vistysliitto sekä lisäksi hank-
keessa mukana olevat 
kunnat. 

Koti maalla -hanketta on 
edeltänyt Muutoksessa Mu-
kana -hanke, jossa luotuja 
hyviä käytänteitä hyödyn-
netään uusien toimintamal-
lien luomisessa. (ht)
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Verkkokauppa avattu!  www.vekenkaluste.fi 24h!

Kuljetukset ympäri Suomen joustavasti!

Joustavat maksuehdot.

Maksa joustavasti!
Osta nyt, saat 6 – 30 kk korotonta maksuaikaa. 

6 ja 10 kk maksuaikasopimuksissa vain 4 e / kk tilinhoitopalkkio. 
12, 24 ja 30 kk sopimuksissa 30e avausmaksu ja 4e/kk tilinhoitomaksu.

Veken Kaluste avaa Pudasjärvelle 
joulun ajaksi huonekalumyymälän, 
johon olemme koonneet parhaat 
sisustusherkkumme sekä tarjoustuotteita 
suoraan varastosta. Tule avajaisiin, ehdit 
hyvin uudistaa kotisi jouluksi juhlakuntoon!

Tervetuloa!
Veken Kaluste on pohjoissuomalainen perheyritys, jolla on myymälät 
Rovaniemellä, Ranualla ja Posiolla. Tutustu myös verkkokauppaamme 
osoitteessa www.vekenkaluste.fi .

Veken Kaluste vierailee   Pudasjärvellä 25.11.–30.12.
Vain 5 
viikkoa!

Veke Pudasjärvellä: 
Varsitie 6, 93100 PudasjärviAvoinna: ma–pe 10–17, la 10–14

Tutustu koko 
valikoimaamme 

verkko-
kaupassamme!

RIINAmoduulisohva
SEVERI sohvakalusto 3+2

Mustalla kankaalla

599
•

SEVERI kulmadivaani
Mustalla kankaalla

399
•

Ruskea ja valkoinen. Korkeus 185 cm•

Sis. patjan ja vuodelaatikon•
Koivua. Värit: pähkinä ja pyökki. Patjaan eri värejä•
Vuodekoko 140*190 cm•

,- 449,-

,-

nahkakalustoCLAUDIA
• Musta ja ruskea, saatavana myös

muita värejä.

•

1190
ovh.1750,-

,-

SAMIyöpöytä
Pähkinän väriin petsattua mäntyä

• Milano kankaalla
• Siro kokoinen ja laadukas kalusto

AIRISTO levitettävä laveri

KIMMELI levitettävä laveri

EMMAruokailuryhmä MAGNUM ruokailuryhmä

MADRID CASTELLO 1581 tv-taso

Tiheä pussijousitus
sis. paksun petarin

ovh.795,-

ovh.39,-

ovh.455,-

499
160*200 cm

•
•

Kätevä lastenkoko 70*155 cm
Mäntyä, 5 eri väriä
Patja 39 €/kpl

•
•

150 cm leveä•

Koivua, 40 mm kannella
Tukeva ja laadukas

•
•
•

Puuta, väri: ruskea
Pöytä 90*180

•
•

395
120*200 cm

ovh.695,-
,-

,-

AMALIA sohvakalusto 3+1+1

LUMI jenkkisänky

ovh.2017,-

1590,-39,-
29,-

29,-

295,-
160*200*4 cm

75*190*8 cm

KOTIMAINEN
petauspatja
30 kpl ERÄ!

KOTIMAINEN
NOVA vaahtomuovipatja

60 kpl ERÄ!

KOIVULA divaanisänky 
Koivua
Värit: Pähkinä, pyökki ja valkoinen

ovh.449,-
ovh.98,-

199
160*200 cm

•
•

,-

joustinpatjapakettiROMA

• sis. 2 patjaa 80*200 cm + 160*200 cm petari

ovh.347,-
269

160*200 cm

,- ,-

ovh.850,-

Sis. patjan ja vuodelaatikon•
Mäntyä.Leveys 197 cm, vuodekoko 140*190 cm•
kuultovalkoinen ja antiikkipetsattu.
Patjaan eri värejä

•

379,-
ovh.690,-

695,-
ovh.1150,-

kuvan akron kankaalla

• Divaaniosan puoli vaihdettavissa
• Vuodekoko 150*200 cm, divaaniosan alla säilytystilaa

NEEA vuodekulmadivaani sohva

599-20% ,-ovh.1050,-alk.

FLASH tv-taso

LIISA pieni kerrossänky

SALOvaatekaappi

PUINEN jalkanaulakko

499
ovh.698,-

,- 795
ovh.1270,-

,- 259
ovh.378,-

,-
95*180 pöytä + 6 tuolia

995
ovh.1610,-

,-
100*210 pöytä + 8 tuolia

Värit: pähkinä, valkoinen/pähkinä, valkoinen

ovh.59,-
29,-

ovh.526,-
199,-

Harmaa•
Osina paketissa•

Mitat: 170*52*52 cm•
Toimitetaan valmiiksi kasattuna•

49

Todella monipuolinen, räätälöitävä sohva
13 eri käsinojavaihtoehtoa

•
•

3 eri istuintyynyvaihtoehtoa•
3 eri selkätyynyvaihtoehtoa•
Heti varastosta•

Tehtaan edustaja 
myymälässä

MA 28.11
TI 29.11

Puh. 044 731 8767

Severi sohvan ostajalle 140*200 cm nukkamatto 
KAUPAN PÄÄLLE!
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-Radioamatööriharrastukseen 
sain kipinän jo nuorena kun 
kuuntelin ulkomaisia DX-ase-
mia putkiradiolla. Antenneja 
tuli rakenneltua ja ensimmäi-
sen tutkinnon tein armeijas-
sa Oulun 1.ERVK:ssa 1985. 

-Sain silloin kokelasluo-
kan luvan ja pidettyäni sil-
loin vaadittavat 300 yhteyttä 
sähköttämällä pääsin yleis-
luokan tenttiin ja sain yleis-
luokan luvan. Yleisluokka-
laisena sain käyttööni uusia 
taajuuksia ja enemmän lä-
hetystehoa. Yhteyksiä on-
kin tullut sekä puheella että 
sähkötyksellä ympäri maa-
pallon mm. Japaniin, Bra-
siliaan, Yhdysvaltoihin ja 
Swazimaahankin. Pidetyis-
tä yhteyksistä lähetetään 
yleensä kuittaus- eli QSL-
kortti vasta-asemalle tai in-
ternetin kautta esim. eQSL 
-sivustolla. Radioyhteyksi-
en kautta olen saanut myös 

Lasse Aaltonen mukana:

Radioamatööreille voitto Suomeen
Pudasjärveläinen radioamatööriharrastaja 

Lasse Aaltonen oli mukana, kun suomalaiset 
radioamatöörit kunnostautuivat katkaisemalla 

Ruotsin voittoputken mittavassa pohjoismaisessa 
kilpailutapahtumassa. Lasse kertoo omin sanoin 

harrastuksestaan ja kilpailun kulusta:

uusia facebook -ystäviä sekä 
email -kontakteja. Internetin 
kautta myös voidaan sopia 
yhteys vasta-aseman kans-
sa etukäteen tai vaikkapa pi-
tää yhteyksiä. SSTV:n avulla 
voidaan lähettää ja vastaan-
ottaa livekuvaa ja ääntä il-
man suuria viiveitä eivätkä 
tyypilliset ”mokkulaongel-
mat” haittaa.

Radiokilpailuihin olen 
osallistunut aiemminkin ja 
tähän SAC-kisaan päätin 
osallistua Suomen maajouk-
kueessa.

Kilpailussa Pohjoismaat 
kilpailevat keskenään siitä, 
mikä maista saa eniten yh-
teyksiä Pohjoismaiden ul-
kopuolelle. Kyseessä on siis 
maaottelu, jonka voitto on 
useina viime vuosina men-
nyt Ruotsiin. Tänä vuonna 
kuitenkin ”Ilmaveivi” -hen-
gessä lähdettiin putsaamaan 
palkintopöytää ja lopputu-

los oli huikea. Pelkästään 
Suomen pistemäärä oli suu-
rempi kuin kaikkien Pohjois-
maiden yhteensä ja lisäksi 
yksilösarjoissa suomalaiset 
veivät kolmoisvoitot.

Alunperin kisaan oli tar-
koitus lähteä mukaan pa-
rin-kolmen kaverin tiimillä 
Kainuussa, mutta tiimisuun-
nitelmat kariutuivat lähem-
pänä kisan alkua muiden 
menojen vuoksi. Päätin sil-
ti osallistua kisaan ”single 
operator” -sarjassa täällä Pu-
dasjärvellä. 

Oman radioasemani ra-
kensin autoon, jotta pääsisin 
korkealle paikalle ja välttäi-
sin taajaman aiheuttamia ra-
diohäiriöitä. Radiona käytin 
Kenwoodin putkilähettimel-
lä varustettua radiota, jossa 
on tehoa noin 200W taajuu-
della 14Mhz.

Antenniksi valitsin dipo-
lin, joka muistuttaa T-kirjain-

ta ja rakennetaan johdoista. 
Virransyöttö tuli auton akus-
ta invertterin avulla. Ensim-
mäinen yhteys syntyi miltei 
heti aloitettuani, vasta-ase-
mana romanialainen YP7P. 
Kisan edetessä alkoi vahvis-
tua tunne Suomen voitos-
ta, sen verran paljon kuulin 
suomalaisia asemia äänes-
sä. Kaukaisin vasta-asema-
ni oli RK9UN (Oleg) 4550 
km:n päässä Aasiassa. Ilok-
seni kuulin myös Arkalassa 
sijaitsevan radioaseman kil-
pailevan OH8X -tunnuksella 
useiden muiden suomalais-
ten asemien joukossa. Nyt 
haaste on heitetty naapuri-
maahan Ruotsiin! 

Ensivuoden kisaa odotelles-
sa

73 de OH8FBD Lasse.
Aaltonen

Radioamatööritoiminnasta kiinnostuneiden kannattaa vierailla Suomen Radioamatööriliiton sivuilla www.sral.fi tai mei-
lata minulle oh8fbd@sral.fi Mikäli toiminnasta kiinnostuneita on tarpeeksi, voitaisiin mahdollisesti järjestää kansalais-
opiston kurssi, jonka avulla voi suorittaa tutkinnon. Nykyisillä määräyksillä radioaalloille voi päästä ääneen vaikkei lupaa 
vielä olisi ns. second operatorina, kun paikalla on luvan omaava henkilö. (Lasse Aaltonen OH8FBD)

Kilpa-asema Radio Kenwood TS-520. Kuva aiemmasta operaatiosta vuodelta 2009.

Kanada QSL-kortti Kanadasta.

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys ry:n kerhopäivänä 
tiistaina 15.11. Palvelukes-
kuksen sali täyttyi ruokai-
lemaan ja keskustelemaan 
tulleista eläkeläisistä. Aivan 
ensimmäiseksi ruokailtiin ja 
kahviteltiin porukalla, min-
kä jälkeen kerhotilaisuus al-
koi.

Alkulauluksi kajautettiin 
Villiruusu ja sitten yhdis-
tyksen puheenjohtaja Heikki 
Heikkilä kertoi piirin syys-
kokousreissusta Ylivieskaan 
sekä yhdistyksen tulevista 
tapahtumista. Esitelmäosuu-
dessa Kaisa Manninen kävi 
kertomassa kirjaston palve-
luista.

Tiistaina 29.11. EL Pu-
dasjärven yhdistys viettää 

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen puheenjohtaja Heik-
ki Heikkilä kerhopäivänä viime tiistaina.

40-vuotisjuhlaansa Pudas-
järven seurakuntakeskuk-
sessa. Maaherra Eino Siu-
ruainen pitää juhlapuheen 
ja kaupungin puolesta ter-
vehdyksen tulee esittämään 
kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila ja tilaisuudes-
sa kuullaan myös kansalais-
opiston mieskuoroa Keijo 
Piiraisen johdolla sekä Pirk-
ko Polven runonlausuntaa. 
Seurakunnan puolesta kap-
palainen Juha Kukkurainen 
käy puhumassa ja Olavi Pa-
loniemi kertoo yhdistyksen 
historiasta.

Joulukuussa on tulossa 
myös kestosuosikki Eläkelii-
ton joulupuurotilaisuus.

Jenny Kärki

40-vuotispäiviään
Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys juhlii

Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston ylijohtaja Tert-
tu Savolaisen mukaan tarvi-
taan tehokkaita toimia, joilla 
perusterveydenhuollon am-
mattitaitoisen työvoiman 
saanti voidaan tulevaisuu-
dessa turvata. Savolainen 
puhui kuntien ja kuntayhty-
mien sosiaali- ja terveyden-
huollon johdolle ja luotta-
mushenkilöille suunnatussa 
seminaarissa torstaina 17.11. 
Oulussa.

-Sosiaali- ja terveyden-
huollon henkilöstön, erityi-
sesti lääkäreiden, liikkuvuus 
kunnallisista palveluista yk-
sityisiin palveluyrityksiin on 
kasvanut. Erityisesti syrjä-
seuduilla on ollut vaikeuksia 
rekrytoida ammattitaitoista 

Terveydenhuoltoon tehokkaita 
toimia työvoiman saamiseksi

ja koulutettua henkilöstöä. 
Kysymys on paitsi sosiaali- 
ja terveysalan vetovoimai-
suudesta myös riittäväs-
tä alan koulutuksesta.  On 
tärkeää huolehtia siitä, että 
tällä alueella koulutetaan 
tasapuolisesti sosiaali- ja ter-
veydenhuollon henkilös-
töä.  Uusi terveydenhuolto-
laki mahdollistaa potilaiden 
vapaan liikkuvuuden niin 
alueellisesti kuin valtakun-
nallisestikin. Tällä voi olla 
eriarvoistava vaikutus pal-
veluyksiköiden toiminta-
edellytyksiin. Palveluraken-
teiden uudistamisen rinnalla 
on keskeistä uudistaa myös 
palvelujen tuottamistapoja.

Ulla Niemelä

Julkisten ja hyvinvointialo-
jen liiton Pudasjärven osas-
ton syyskokoukseen osal-
listui keskiviikkona 16.11. 
kiitettävä joukko yhdistyk-
sen jäseniä. Aluepäällikkö 
Saila Pirnes JHL:n Oulun 
aluetoimistosta selvitti ajan-
kohtaisia neuvottelukuulu-
misia sekä tulevia edustajis-
tovaaleja.

Tarja Perttunen jatkaa 
JHL:n puheenjohtajana

Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi seuraavalle kaksivuo-
tiskaudelle valittiin Tarja 
Perttunen ja pääluottamus-
mieheksi Laila Siekkinen-
Virtanen. Työmaakohtaisiksi 
luottamusmiehiksi valittiin 
Lea Holappa, Aira Ervasti ja 
Raili Riihiaho.

Hallitukseen vuosil-
le 2012-2013 valittiin Asmo 

Herva, Hilkka Haanela, In-
keri Herukka, Inkeri Timo-
nen, Lea Holappa, Leena 
Rantala, Raili Riihiaho, Sep-
po Arvola, Seija Soronen, 
Laila Siekkinen-Virtanen, 
Tarja Perttunen, Aira Ervas-
ti, Heikki Erkkilä sekä varal-
le Pirjo Stenius.

Hilkka Haanela

Ensi viikon maanantaina 
28.11. järjestetään Niemi-
talon juustolan tiloissa Ky-
läkuhinat, jonka teemoina 
ovat kuntasuunnitelma ja 
tietoliikenneyhteyksien ke-
hittäminen. Tilaisuudessa 
esiintyy asiantuntijoita, joil-
ta on mahdollista kuulla uu-
sinta tietoa aiheista.

Kaupunginhallitus käyn-
nisti huhtikuussa Pudas-
järven kaupungin kunta-
suunnitelman päivityksen 

Juustolan kuhinoissa esillä kunta-
suunnitelma ja tietoliikenneyhteydet

tavoitteena löytää ne avain-
keinot, joilla Pudasjärven 
elinvoimaisuutta, asukkai-
den viihtymistä ja yritys-
ten työpaikkojen säilyvyyttä 
ja lisäämistä voidaan edis-
tää. Joulukuussa valmistu-
van kuntasuunnitelman ta-
voitteena on löytää keinot 
uuden elinvoimaisen Pu-
dasjärven tulevaisuuden ra-
kentamiseksi.

Pudasjärvelläkin selvitel-
lään mahdollisuuksia siir-

tyä käyttämään valokuitu-
verkkoa. Kiinteä ja tehokas 
valokuituyhteys korvaa tu-
levaisuudessa nykyiset hi-
taammat tietoliikenneyh-
teydet. Nopeammilla 
yhteyksillä on tarkoitus mm. 
lisätä kaupungin elinvoimaa 
ja kilpailukykyä.

Jouni Puhakka
Kerttu ja Kauko -hanke
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Pudasjärvisestä kuvanveis-
täjästä ja videotaiteilijasta 
Kari Tykkyläisestä tehty do-
kumentti ”Siuruan Rubens” 
palkittiin perjantaina 18.11. 
Murmanskissa kansainväli-
sesti arvostetulla dokument-
tielokuvien ja televisio-oh-
jelmien Norther Character 
–festivaalilla. Erkki Määt-
täsen ohjaama Siuruan Ru-
bens voitti televisio-ohjelmi-
en sarjan.

- Rubens oli taiteilija, joka 
käytti teoksissaan pelkkiä 
naisia. Siitä tulee myös do-
kumentin nimi. Arvostan 
suuresti näitä pudasjärvisiä 
rohkeita naisia, jotka uskal-
tavat esiintyä malleina vide-
oissani ja taideteoksissani, 
ylistää Tykkyläinen maalais-

Siuruan Rubens 
palkittiin Murmanskissa

romantiikkaa uhkuvia muu-
siaan. 

Siuruan Rubens -doku-
mentin tekoprosessi läh-
ti liikkeelle, kun Yle Asian 
ohjaaja ja toimittaja Erkki 
Määttänen pysähtyi sattu-
malta Sodankylän elokuva-
festivaalilta tullessaan Tyk-
kyläisen pihaan Siurualla, ja 
tunnisti miehen Youtube-si-
vustolla temmeltäväksi tai-
teilijaksi.

- Määttänen esitteli idean 
dokumentista Ylen ohjelmis-
tojohtajalle ja sieltä tuli heti 
myönteinen vastaus. Olen 
tosi otettu, sillä ei ne ala ke-
nestä tahansa dokumenttia 
tekemään. Dokumentti saa 
aikaan hyvää mieltä – ihmi-
set ovat kai mieltyneitä mi-

nun hullunkuriseen elämää-
ni, Tykkyläinen tuumailee ja 
yllyttää myös muitakin ih-
misiä irrottelemaan tavalla 
tai toisella.

Dokumenttia tehtiin vuo-
si, ja se on elämänkerrallinen 
kuvaus Tykkyläisestä ja hä-
nen teoksistaan. Ylen oma 
ryhmä on kuvannut osan, ja 
teoksessa nähdään myös tai-
teilijan itse kuvaamia video-
pätkiä. Youtubessa rutkasti 
suosiota niittäneet tykylevits 
-nimellä julkaistut videot 
ovat saaneet yhteensä lähes 
15 miljoonaa katsojaa, ja ym-
päri maailmaa on myös pe-
rustettu faniklubeja Siuruan 
miehelle. Dokumentin mu-
siikki on myös Tykkyläisen 
omaa käsialaa.

Norther Character -festi-
vaalilla suomalaiset teokset 
voittivat myös kolme muuta 
sarjaa, ja lisäksi kaikki doku-
menttisarjan kunniamainin-
nat tulivat Suomeen. Kilpai-
levia teoksia oli yhteensä 42 
yhdeksästä eri maasta, Poh-
joismaiden lisäksi mm. Ve-
näjältä ja Kanadasta.

Tykkyläinen kiittää suo-
siosta erityisesti Erkki Määt-
tästä, sillä hänen tinkimä-
tön tyylinsä tehdä siivittää 
aiheen huippuunsa. Siuru-
an Rubens palkittiin myös 
Tampereen elokuvafestivaa-
lilla kunniamaininnalla. Do-
kumentin televisioesitys sai 
keväällä yhdellä heitolla yli 
miljoona katsojaa! Nyt teos 
on katsottavissa Ylen Eläväs-
sä arkistossa, sekä Youtube-
sivustolla Rubens of North 
-nimellä.

 
Jenny Kärki

Tykkyläisestä kertova dokumenttielokuva Siuruan Ru-
bens esitettiin TV1:ssä 3.5 ja uusintana 9.5 ja sai yli mil-
joona katselijaa. Nyt elokuva voitti TV-ohjelmien sarjan 
Murmanskin kansainvälisillä TV-ohjelmien festivaaleilla. 

Vapaaehtoisten pelastus-
palvelun (VaPePa) Foorumi 
2011 järjestetään Pikku-Syöt-
teellä 26.-27.11. Vapepa on 
osaavien auttajien verkosto, 
joka osallistuu vuosittain sa-
toihin hälytystehtäviin ym-
päri maata. Yleisin tilanne, 
jota varten Vapepa koulut-
taa vapaaehtoisiaan on ka-
donneen ihmisen etsintä.

Muita tehtäviä, joihin Va-
pepa voidaan hälyttää, ovat 
muun muassa liikenneon-
nettomuudet, tulipalotilan-
teet sekä ympäristöonnetto-
muudet, kuten tulvat.

Koulutetut vapaaehtoi-
set antavat loukkaantuneille 

VaPePa -Foorumi 
Pikku-Syötteellä

ensiapua, järjestävät onnet-
tomuuksien uhreille ensi-
huoltoa, kuten majoitusta ja 
vaateapua sekä henkistä tu-
kea. Pudasjärvellä nähtiin 
viimeksi Vapepan toimintaa 
Römppäkuhinoiden aikaan, 
jolloin Vapepa järjesti etsin-
tänäytöksiä taivalkoskelai-
sen Ahti Jurmun johdolla. 

Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun maakuntatoimi-
kunnan puheenjohtaja Tau-
no Bräysy Tyrnävältä ker-
too, että tärkeänä asiana 
Vapepan foorumissa on hä-
täkeskusuudistus ja miten 
se vaikuttaa VaPePan hälyt-
tämiseen, varsinkin entisen 

VaPePan toimintaan ahkerasti osallistuva tyrnäväläinen 
puuseppäalan yrittäjä Tauno Bräysy kävi myös viime vii-
konvaihteessa Syötteellä, kun siellä järjestettiin Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokoustapahtuma. 

Oulun läänin ja Lapin raja-
alueella. Kummallakin alu-
eella on oma hälytysnumero 
ja tilanne on tarkoitus säilyt-
tää.

Hälytysjärjestelmässä 
on vain yksi numero viran-
omaisille, missä on aina päi-
vystämässä kaksi tai kol-
me ihmistä, jotka hälyttävät 
apua oikealle paikalle. VaPe-
Pan kantaa toimintaan selvi-
tellään tapahtumassa viikon-
lopun aikana. Lauantaina 
kuullaan viranomaisten pu-
heenvuorot ja sunnuntaina 
aamulla on työryhmät, jois-
sa käsitellään päivien ohjel-
maan kuuluvia teemoja.

Toisena yhteisenä asiana 
keskustellaan poliisin johto-
keskuksesta virka-ajan ulko-
puolella. Poliisi esittää asias-
ta selvityksensä lauantaina. 
Johtokeskus perustettiin en-
simmäiseksi Oulun alueella 
ja toiminta on laajenemassa 
pohjoisen alueelle.

Foorumiin on tulossa yli 
70 Vapepa-aktiivia Pohjois-
pohjanmaan, Kainuun sekä 
Lapin alueilta. Vuosittain 
järjestetty foorumi on pidet-
ty ennen valtakunnallisel-
la tasolla, ja nyt ensimmäis-
tä kertaa neljällä alueella 
samanaikaisesti Suomessa. 
Pitkien matkojen vuoksi ta-
pahtuma on tällä seudulla 
kaksipäiväinen.

Vapepan keskustoimisto 
on hyväksynyt uuden strate-
gian, joka nyt tiedotetaan pe-
lastuspalvelun väelle ja josta 
aiotaan myös keskustella.

Heimo Turunen

Kaamos Kaatuu tapahtu-
man jälkimainingeissa on 
järjestetty päiväkoti-ikäisil-
le oma Pikku Kaamos ta-
pahtuma. Tänä vuonna oli jo 
kolmas kerta.  Olemme jär-
jestäneet tapahtuman aina 
vuorovuosina joko Ritolan-

III Pikku Kaamos
tien tai Kauppatien päivä-
kotien lapsille. Tänä vuonna 
oli Ritolantien vuoro. Yleen-
sä Osao:n Pudasjärven yk-
sikkö on järjestänyt tapah-
tuman opettajavetoisesti. 
Tänä vuonna tapahtuman 
järjestivät opinnäytetyönään 
matkailulinjan vanhimman 
kurssin opiskelijat Henna Il-
likainen ja Suvi Valkola.

He suunnittelivat, organi-
soivat ja toteuttivat tapahtu-
man itsenäisesti alusta lop-
puun saakka. Apu heillä oli 
matkailulinjan toisen vuosi-
kurssin opiskelijat. He avus-
tivat eri tapahtumapisteissä 
kuten kasvomaalauksessa, 

kuljetuksessa ja tarjoiluko-
dassa. Apua tarvittiin myös 
Joulupukin ja –muorinroo-
leissa. 

– Tämä on kivaa vaihte-
lua meidänkin arkeemme, 
totesi eräs kasvattaja.   

- Tätä autoa sanotaan 
meidän vanhaksi rouvaksi. 
Vaikka tämä on vähän van-
ha auto, niin täältä saa sin-
ne takaosaan valot niin kuin 
lentokoneessa, selitti kuski. 
Niin sitten kahdella pikku-
bussilla tultiin turvallisesti 
Jyrkkäkosken hiekkamontul-
le. Siellä lapset vetäjien joh-
dolla saivat leikkiä ketjuhip-
paa, hännänryöstöä, käydä 

kasvomaalauksessa ja kuva-
arvoituksia katsomassa. Sit-
ten mentiin toiseen kotaan. 

– Kuka tulee vierailemaan 
jouluaattona kodeissa? 

–Joulupukki oli lasten kir-
kas vastaus. 

– Entä ketkä kurkistavat 
ikkunoista? 

–Tontut, vastasi tosi moni 
yhteen ääneen ja Joulupuk-
ki, lisäsi vielä joku sanoa. 
Sitten olikin vuorossa pikku 
odotusta. 

– Voipi olla, että saam-
me vieraaksi Joulupukin, jos 
hyvin käy. Lapset lauloivat 
Joulupukki, joulupukki… ja 
metsän siimeksestä ilmestyi 
kaksi hahmoa. 

– Ketäs täällä oikein on, 
kysyi muori? 

– Me ollaan Ritolantien 
päiväkodista. 

– Me jätettiin poro tuonne 
metsään…Pukilla on vähän 
ääni flunssainen, mutta ha-
lusimme silti tulla käymään 
ennen Joulua täällä, selitti 
muori. 

– Tulkaapa tänne lähelle, 
niin saatte meiltä pienet lah-
jat, sanoivat Korvatunturin 
vanhat. Kaikki lapset kirma-
sivat Pukin ja Muorin ym-
pärille ilman minkäänlaista 
pelkoa. 

– Me lähdemme nyt, että 
Pukki saa sairastaa flunssan-
sa pois, sanoi Muori.

-Hei mennääpä nyt tuon-
ne tarjoilupisteeseen, jossa 
muut opiskelijat paistoivat 
lettuja ja tarjosivat kuumaa 
mehua. Niinpä siinä kaksi-
tuntinen mennä hujahti ja oli 
paluumatkan aika. Isot kii-
tokset Henna ja Suvi saivat 
lapsilta. 

–Kiitos teille,  kun tulitte!

Teksti ja kuvat 
Ape Nieminen
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Pudasjärven kaupunginta-
lolle saapui 24.9. 15 hengen 
ryhmä toiminnalliseen ensi-
apupäivään, missä aiheena 
oli lasten tapaturmien ensi-
apu. Päivähoidon ammatti-
laiset olivat tulleet päivittä-
mään ensiaputaitojaan.

Ensiapupäivän sisäl-
lön valinnassa innoitti Kari 
Tiirikaisen kirja ”Tapatur-
mat Suomessa”, Kouvo-
lan seudulla tehty tutkimus 
1.5.2006–30.4.2008 välise-
nä aikana, jossa on selvitetty 
yleisemmin lasta kohtaavat 

Harjoitusta lasten tapaturmien ensiapuun

tapaturmat sekä päivähoi-
don henkilökunnan toiveet. 
Koulutus sisälsi seuraavat 
lapsen ensiapuun liittyvät 
osa-alueet: lapsen elvytys, 
aivotärähdys, kylkiasen-
toon kääntäminen, puremat 
ja pistot, anafylaktinen sok-
ki, sokki, murtuma ja nyr-
jähdys, haavat, vieras esine 
hengitysteissä, nenäveren-
vuoto ja hätänumeroon soit-
taminen. 

Kahvittelun jälkeen kä-
vimme läpi teoriaosuuden 
materiaalin unohtamatta ai-

heeseen liittyvää vuorovai-
kutteista osallistujien kans-
sa käytyä keskustelua, jota 
syntyikin mukavasti ohjel-
man edetessä. Osaa aiheis-
ta, kuten oikeat puhallus- 
ja painallustekniikat sekä 
vierasesineen poistaminen 
hengitysteistä, havainnol-
listimme juniori- ja baby-el-
vytysnukeilla. Ruokailun jäl-
keen siirryimme Kauppatien 
päiväkodille, jossa toteutim-
me ensiapu-harjoitusrastit. 
Lyhyen ohjauksen jälkeen 
päästiin ”tositoimiin” ja nai-
set alkoivat kolmen hengen 
ryhmissä harjoitella rasteilla 
lapsen ensiapua. 

Toiminnallisia rasteja oli 
kuusi ja jokaisella rastilla oli 
ohjaaja seuraamassa ja opas-
tamassa toimintaa. Mukaan 
olimme suunnitelleet myös 
muutaman kirjallisen rastin, 
joissa päivähoitajat joutuivat 
miettimään tehtäviin oikean 
ratkaisun. Yhdelle rastille 
olimme saaneet autettavak-
si lapseksi 7-vuotiaan Roo-
sa Rönkön, jota osallistujat 
kääntelivät harjoitellessaan 
tajuttoman kylkiasentoon 
laittamista. Rastien toteutta-
miseksi tarvitsimme lisäksi 
kolme ensiaputaitoista ras-
tivalvojaa, jotka olivat Tarja 
Huhtela, Suoma Ojala sekä 
opiskelukaverimme Raili 
Vainikainen, joita kiitämme 
onnistuneesta yhteistyöstä.

Rastitehtävien jälkeen oli 
vuorossa kirjallisen ja suul-

Arja Tauriainen harjoittelee kylkiasentoon kääntämistä, 
autettavana Roosa Rönkkö.

lisen palautteen vuoro toi-
minnallisen ensiapupäivän 
onnistumisesta. Palautteen 
mukaan päiväkodin henki-
lökunta koki järjestämäm-
me päivän tarpeelliseksi ja 
hyväksi, koska he pääsivät 
käytännössä kokeilemaan 
harjoitustehtäviä ja asiat oli 
näin helpompi sisäistää ja 
painaa mieleen, kuin pelkän 
luennon avulla. Osalla osal-
listujista edellisestä ensiapu-
koulutuksesta oli jo useampi 
vuosi ja senkin vuoksi kou-
lutustamme pidettiin tärkeä-
nä, koska tieto ja toiminta-
mallit ensiavussa muuttuvat 
jatkuvasti. Nyt saatiin tiedot 
ja taidot päivitettyä.

Toiminnallinen ensiapu-
päivä Pudasjärven päiväko-
din hoitajille oli sairaanhoi-
tajaopintoihimme kuuluva 
opinnäytetyö, jonka myö-
tä olemme saaneet harjoitel-
la projektityöskentelyn eri 
vaiheita ja sen tiimoilta teh-
dä yhteistyötä Pudasjärven 
päivähoidon ohjaajien sekä 
päivähoidon henkilökunnan 
kanssa. Kiitokset vielä kai-
kille, jotka mahdollistivat 
päivämme toteutumisen.

Oulun seudun ammatti-
korkeakoulun sairaanhoita-
jaopiskelijat:

Sari Honkanen-Rönkkö 
ja Airi Kokko

Yhdellä rastilla harjoiteltiin 1-8 vuotiaan lapsen painelu-
puhalluselvytystä juniori-kokoisella elvytysnukella. Silja 
Piri harjoittelee.

Terttu Manninen on kääntämässä ”tajuttomaksi” mennyt-
tä Roosa Rönkköä kylkiasentoon. 

Pudasjärven Rauhanyhdis-
tys ry järjestää lauantaina 
26.11. perinteiset joulumyy-
jäiset Juhontie 6:ssa klo __ al-
kaen. Joka vuosi myyjäisil-
le on ideoitu oma teemansa 
ja tänä vuonna vuorossa on 
joulukatu -teeman myyjäi-
set, jonne siis kujan varrelle 
tulee paljon eri pisteitä.

Myyjäisiin on valmistau-
duttu askartelemalla, lei-
pomalla ja pähkäilemällä 
kaikenlaista toimintaa eri-

Rauhanyhdistyksen 
joulukatu-myyjäiset

laisissa piireissä, kerhoissa 
ja jotkut myös itsekseen ko-
tosalla. Myyjäisten yhtenä 
puuhanaisena Leena Heikki-
nen kertoo, että hyvät myy-
jäiset saadaan aikaan kun 
kaikki puhaltavat yhteen hii-
leen!

Ehdottomasti suosituinta 
myyjäisissä on jo legendaa-
risiksi herkuiksi muodos-
tuneet RY:läisten lanttu- ja 
porkkanalaatikot. Vuosi-
en saatossa viimeisen päälle 

hiotut laatikkoreseptit ovat 
nousseet jo useiden paikal-
listen suosioon. Valmistus-
ohjeet eivät kuulemma ole 
salaisia: parhaista raaka-ai-
neista tulee paras tulos, joka 
saa veden herahtamaan kie-
lelle.

Tapana on ollut järjestää 
myyjäiset keskustan- ja laka-
rinalueen rauhanyhdistys-
läisten kesken vuorovuosin, 
mutta tällä kertaa molem-
mat porukat suorittavat pro-
sessin yhdessä. 

Myyjäisiin jokainen on 
tervetullut osallistumaan ja 
etsimään joululahjavinkkejä 
sekä hankkimaan pöytäänsä 
maukkaimmat herkut. (jk)

Rauhanyhdistyksen myyjäisissä on mm. lanttu- ja porkkanalaatikoita, monenlaisia lei-
vonnaisia sekä käsitöitä. (Kuva Antti Lehto)

Joulun valoa ja 
lämmintä mieltä torilla

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:

www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärven kaupunki osal-
listuu Joulunavaus -tapah-
tumaan Pudasjärven toril-
la keskiviikkona 23.11. klo 
16 alkaen. Erityisesti paikal-
le on kutsuttu uudet yrittäjät 
esittäytymään ja verkostoi-
tumaan muiden paikallisten 
yritysten sekä asukkaiden 
kanssa. Kuluneen vuoden 
aikana Pudasjärvelle muut-
taneet saavat tapahtumasta 
tervetulopaketin!

- Verkoston luominen 
auttaa ratkaisevasti uuden 
yrittäjän pärjäämistä ja ta-
pahtumassa annamme mah-
dollisuuden solmia uusia 
tuttavuuksia. Kaiken tämän 
lama-puheen keskellä halu-
amme luoda positiivisen ta-
pahtuman, ja tarkastella va-
loisia asioita: Pudasjärvelle 
on muuttanut kuluneen 

vuoden aikana yli 300 uut-
ta asukasta, kertoo tapahtu-
man puuhanainen Ulla-Mai-
ja Paukkeri.

Esittäytymään tapahtu-
maan saapuu muiden mu-
assa Kurenalle tänä syksynä 
lounasravintolan perustanut 
SunCafe, joka tarjoaa maisti-
aisia valikoimastaan. Lisäksi 
Kansalaisopisto ja Taitokes-
kus ovat luvanneet järjestää 
aktiviteetteja jouluisten käsi-
töiden parissa paikalle saa-
puville. 

Vaikka keli olisikin kyl-
mä, niin joulumielen lisäksi 
paikalle saapuvia lämmittä-
mään tulee Bioklapi Oy.

Lisäksi Koti maalla –han-
ke on mukana Joulunava-
uksessa keräten asukkaiden 
kehitysideoita kaupungin 
kehittämiseksi kello 17 al-

kaen Piirrä Pudasjärvi kar-
talle –tapahtumassa. Ideoita 
kartalle kerää projektikoor-
dinaattori Anu-Maarit Moi-
lanen.

Koti maalla -hankkeen 
tavoitteena on tarjota tilai-
suuksia ja vaikuttaa lähi-
ympäristönsä ajankohtaisiin 
asioihin, vahvistaa maaseu-
dun elinvoimaisuutta asuin-
ympäristönä ja tukea yh-
teisöllistä toimintaa, lisätä 
alueiden monikulttuuris-
ta toimintaa ja luoda hyvää 
henkeä ja samalla lisätä kun-
tien vetovoimaisuutta.

Kaupungin tapahtuman 
jälkeen samassa paikassa jär-
jestetään perinteinen Pudas-
järven yrittäjien joulun ava-
us, kello 18 alkaen.

Jenny Kärki
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

HENKILÖKOHTAISTA

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/os-
tamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt 
ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä 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 ilmoituk-
seen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista). 

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

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

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PeLtItyöt seKä tarVIKKeet

TAKSEJALUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

VUOKRAKONEITA

LAHJATAVAROITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

KAUNEUDENHOITOA
FYSIOTERAPIAA

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

avoinna  ma-pe  10-17
Puistotie 2, Pudasjärvi

040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KyNttILätaLO

pajamyymälä
Pudasjärven Hautaustoimisto ja 

Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

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

P E L T I N E L I Ö 
RAKENNUSPELTITYÖT

Urakkatie 17 Ranua
Puh. 0400 448 905

peltinelio@gmail.com peltityo-ranua.fi

Myytävänä halkosirkkeli (kat-
kaisu) 2200W/400mm 125€, 
sekä selkä-vatsa kuntolaite 
30€ P. 0400-234495.

Talvi tulee! Myydään kuivaa 
koivuhalkoa, 40cm 50cm. Ko-
tiinkuljetus, p. 0400 384 485.

JOULUKUUSIA! Lapsiperheet 
huom! Hakekaa kuusimetsästä 
itsellenne joulukuusi! Hinta 10€ 
itse haettuna. Puh. 041 433 
8162.

Yksiö tai pieni kaksio. kesk. 
alueelta. Työssäkäyvä, savuton 
nuori mies, p. 0400 – 285 660.

Savuton vanhempi naishenkilö
etsii vuokralle yksiötä keskus-
tan tuntumasta.Myöhemminkin 
vapautuva huomioidaan.Soita 
numeroon 040 502 4303.

HALUTAAN VUOKRATA

Ota yhteys 040 1951 732

Honda Civic vm 96, uudempi 
malli. 2 renkaat. Kats. voimas-
sa. Kansiremontti tehty. Siisti 
kunto. Hp 680 €. P. 0400 914 
8508.

13” talvirenkaat Nissanin van-
teilla, hp.  85 €. 15” talvirenkaat 
hp.100 €. P. 0440 923 946.

Continental nastarenkaat 4kpl, 
155/70R13. Ford Ka:n vanteil-
la. Uudet, ajettu 1500km.  Hp. 
250 e. Tekstaa: 046 5949 184.

Moottorisaha Stil, pieni. Hp. 60 
€. P. 0440 923 946.

Pudasjärvi-lehden ja Minnan 
Bodysportin vetämä painon-
hallinta- ja kuntopiiri aloit-
ti viime keskiviikkona 16.11 
uuden 10 viikon jakson. Mu-
kaan tuli viisi uutta jäsentä ja 
lähes kaikki alkuperäispiiri-
läiset ovat edelleen mukana. 

Punnituksessa suurimmat 
pudotukset olivat yli kaksi 
kiloa viikossa, mutta muuta-
man sadan gramman pudo-
tuksestakin oltiin tyytyväisiä. 
Minna kannusti piiriläisiä en-
tistä parempiin suorituksiin.

-Ylimääräiset lisäkilot 
muodostuvat Fit-lehdessä 
julkaistun tutkimuksen mu-
kaan hiilihydraateista ja ras-
voista. Kalorit varastoituvat 
ensimmäisenä maksaan ja li-
haksiin lihassokeriksi, joka 
sitoo vettä. Mikäli energian-
saanti jatkuu samanlaisena, 
varsinkin hiilihydraattien 
osalta, vähentää keho auto-

maattisesti rasvojen käyttöä 
energiaksi. Tämä siksi, että 
hiilihydraattivarastot ovat 
jatkuvasti täynnä ja sieltä on 
helppo ottaa kehon vaati-
ma energia, rasvaa kehon ei 
tarvitse kuluttaa energian-
tuotantoon eli se jää kehoon. 
Kun lihassokerivarastot ovat 
täynnä herkuttelujen jälkeen, 
alkaa myös ylimääräisistä 
hiilihydraateista muodostua 
rasvaa tehokkaammin kuin 
yleensä. 

Edellinen puhuu hyvin 
vahvasti jälleen proteiini-

en puolesta sillä proteiini-
en muuttaminen rasvaksi on 
vaikeampaa. Eli esim. kalalla, 
lihalla ja palkokasveilla ”her-
kuttelu” vahvistaa sen, että 
rasvan kertyminen hidastuu. 

Hikiset treenit pidettiin 
punnituksen, keskustelun 
ja tietoiskun jälkeen Jyrkkä-
kosken maastossa. Jokaises-
ta näkyi tunnin treenin jäl-
keen tekemisen meininki ja 
terve väsy. Ensi kerralla tree-
nit ovat uimahalli Puikkaris-
sa. (ht)

Proteiiniherkut suositeltavia

Parraassa iässä mukava ja me-
lekosen näköinen mies yksin. 
Ilmoita jotakin itsestäsi mukava 
nainen. Soita tai lähetä viesti 
046 567 6021.

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

Palveluhakemisto
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 27.11.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

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

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

25.11.- 26.11. Sway
2.-3.12. Dreams
10.12. Naseva

VARAA PIKKUJOULUT

Snapsibaarissa karaoke ja disco

Pikkujoulutansseissa soittaa

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: 26.11.  Pentti Rainer; 2.12. Eero Aven; 3.12. Nelituuli 
Kvartetti.
Iso-Syöte hotellilla tanssit: 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.
Joulunavajaiset Pudasjärven Torilla keskiviikkona 23.11.
Joulumyyjäiset työkeskuksessa Kauralantie 3, to 24.11 klo 10.30-14.30.
Joulumyyjäiset Hirvaskosken koululla la 26.11.klo 11. Leivonnaisia, joulukoris-
teita, arvontaa, puffetti. Järj. Hirvaskosken koulun oppilaat ja vanhemmat.
Bingot Iinattijärven koululla 27.11. klo 12, bingo 11.12. klo 12, Tapaninpäi-
vän bingo 26.12. klo 12.
Kauko Röyhkä: Solo pe 2.12. klo 18-19 Pudasjärven kaupunginkirjastolla. 
Kauko Röyhkä kertoo omista suosikkikirjailijoistaan, omasta tuotannostaan 
sekä esittää musiikkikappaleita.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet: Tiistai 6.12. klo18-21 kirkossa ja seurakunta-
keskuksessa.
Kirkkokonsertti Vesa-Matti Loiri Pudasjärven kirkossa 8.12. klo 19. Ohjelma 
25 € ennakkoon kirkkoherranvirastosta tai kirjakaupasta.
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 9-14 Liikuntahallilla. Järj. Pudasjärven Urheilijat ja 
kaupunki.
Koirasuunnistustapahtuma su 11.12. klo 10-14 Pudasjärvellä taajamalueella 
(Kurenalla). Ilmoittautumiset ennakkoon p. 040 767 8355.

 

 

 

Perheiden toiminnallinen 
pikkujoulu Puhoksella

Puhoksen vanhalta koulul-
ta alkaa koko perheen Jou-
lunodotus lauantaina 3.12. 
klo 11-15. Puhoksen vaara-
maisemista on mahdollisuus 
hakea joulun tunnelmaa ja 
ehkä nähdä vilaus jo muu-
tamasta tontustakin. Kou-
lulla ja sen ympäristössä on 
mahtavat puitteet kokoon-
tua viettämään joulukuista 
päivää monipuolisen puu-
han merkeissä. 

Toimintapisteitä löytyy 
niin sisältä kuin ulkoa. Tar-
jolla on mm. tunnelmallinen 
kynttiläpolku, piparien lei-
vontaa, sirkustelua, tanssi-
työpaja ja askartelua. Koko 
perhe voi osallistua työpa-
ja-tyyppiseen päivään ja 
halutessaan kiertää kaikki 
toimintapisteet. Touhun lo-

massa tarjoillaan myös pien-
tä korvausta vastaan tont-
tuenergiaa eli riisipuuroa. 
Tapahtumaan voi tulla kat-
sastamaan myös joitakin jou-
lulahjaideoitakin. 

Tonttuina tapahtumas-
sa häärää Harva-, Osallise-
na Suomessa-, Koti maalla-, 
Liikuntaa kaikille ja Elämän-
tapa-hankkeet sekä Hirvas-
kosken kyläyhdistys. Muka-
na on myös ahkera joukko 
aputonttuja. Kaikki perheet 
niin läheltä kuin kauempaa-
kin ovat lämpimästi terve-
tulleita viettämään iloista 
päivää!  Linja-autokyydillä 
pääset perille asti. Seuraa il-
moittelua!

Mira Kemppainen

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Ilmoittautuminen ma 28.11. mennessä 
Timo Vähäkuopus puh. 0400 184 541
timo.vahakuopus@luukku.com

MTK Pudasjärven pikkujoulu
pe 2.12 alk. klo 20 Hotelli-Ravintola Kurenkoski

Jouluillallinen omavastuu 10 e/hlö

Jäsenet perheineen tervetuloa!

EERO AVEN
saapuu esiintymään
KURENKOSKEN yleisiin
pikkujoulutansseihin 2.12.

www.eeroaven.fi

Pärjänkievari on 
tunnelmallinen paikka 
järjestää pikkujoulut, 

vielä vapaita aikoja, kysy!

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte 
0400 499216

Romekievarintie1, 93280 Syöte

HERKUTTELE 
JA VIIHDY

SYÖTTEELLÄ!

- pe 25.11. 
klo 16-02 (keittiö 16-22)

Illalla Karaoke

-la 26.11. 
klo 11-02 (keittiö 11-22)

Fazer-karkkibingo klo 18
Lauantain karaoket 

klo 21 alkaen

- su 27.11 
klo 11-16 (keittiö 11-16) 

Pärjänkievari:

Romekievari:
-la 26.11. klo 10-
- su 27.11 klo 10-

Romekievarin 
SaunaBaari:
- pe 25.11. klo 20-
-  la 26.11. klo 20- 

0400 499216

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:

www.pudasjarvi-lehti.fi

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
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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

Suomen Keskustan
Pudasjärven kunnallisjärjestön 

syyskokous 
pidetään kaupungintalolla

ma 28.11.2011 alk. klo 19.00
Kahvitarjoilu alk. klo 18.30

Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaisia asioita!

Suomen Keskustan 
kansanedustaja
Antti Rantakangas
tavattavissa kaupungintalolla
pe 25.11.2011 klo 19.00
Kahvitarjoilu alk. klo 18.30

HUOM!   
Kirjasto on suljettu tiistaina 29.11.2011

henkilökunnan koulutuksen vuoksi 
Pudasjärven kirjasto, puh. 040 826 6434

kirjasto@pudasjarvi.fi

Joulupuu on hyväntekeväi-
syyskeräys, jonka tavoittee-
na on antaa joululahja niille 
pudasjärveläisille lapsiper-
heille, jotka muuten jäisi-
vät ilman Joulupukin tuomi-
sia. Keräys toteutetaan nyt 
neljättä kertaa Pudasjärvel-
lä. Edellisenä vuonna kerä-
ys tuotti lähes sata pakettia 
jaettavaksi apua tarvitsevil-
le lapsiperheille.

Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Pudasjärven 
osasto toteuttaa keräyksen 
yhteistyössä Lähivakuutuk-
sen kanssa.  Joulupuun kerä-
ysaika on 28.11. – 16.12.

JOULUPUU-KERÄYS PUDASJÄRVELLÄ
Ohjeet lahjan  
tuomiseen
Nouda K-kaupassa, Aarre-
arkussa tai Pudasjärven kir-
jakaupassa olevasta Joulu-
kuusesta pakettikortti, joka 
kertoo lahjansaajan suku-
puolen ja iän. Tyttöjen kor-
tit ovat punaisia ja poikien 
sinisiä. Esimerkiksi tyttö 6 v. 
Näin saamme paketit todelli-
sen tarpeen mukaan eri-ikäi-
sille tytöille ja pojille. Lah-
jaksi käy uusi ostettu tai itse 
tehty paketti (lahjavinkkejä 
on kuusen luona). 

Pakettikortti kiinnitetään 

lahjaan ja se tuodaan Lähiva-
kuutuksen toimistolle, joka 
toimii Joulupuun keräyspis-
teenä arkisin klo 9 – 16.30.

Lähivakuutus löytyy 
osoitteesta Toritie 1, 2. kerros 
(käynti Kelan oven vierestä). 
Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto toimittaa lahjat kotei-
hin ennen Joulua.

Lisätietoja Joulupuu-ke-
räyksestä löytyy osoitteesta 
www.joulupuu.info.

Sari Pähtilä

Työkeskuksen joulupajan väki on ahkeroinut ja tuotteita 
on myytävänä joulumyyjäisissä 

torstaina 24.11.  klo 10:30 - 14:30 osoitteessa Kauralantie 3

Olet lämpimästi tervetullut!

Lähimmäksi määrän arvasi Tea Lehmikangas, 257 kpl

Kiitos osallistumisesta!
Mll Pudasjärven yhdistys Pudasjärven yhdistys

Mll:n kirppiksen karkkipurkin 
sisällön määrä oli 245 kpl

Matkailuopaskurssi kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 
29.11 klo 18 kansalaisopiston auditoriossa Lukiontie 4.  
Vielä mahtuu mukaan! Mukana alueopas Hilkka Kangastie.

Pudasjärven kansalaisopistoTervetuloa vaikka tutustumaan!

Aitoja, ihania puutöitä, tekstiilejä, koruja, kortteja, 
saunatuoksupussukoita, kransseja, taidekalentereita, 

tyynyjä, ym. mukavaa. 
Kaikkien 
kävijöiden 
kesken 
arvotaan 
autopesu!

Piparia ja kahvia! 
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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.

Sunnuntaina 20.11 kokoon-
tui Konttilan erän Hirvitu-
valle noin 50 henkeä viettä-
mään hirvipeijaisia. 

Emäntä Raili Juttula oli 
taas kerran valmistanut 
suussa sulavan käristyksen 
ja perunamuusin kaikkine li-
sukkeineen  Käristystä teh-
dään aina noin 40 litraa, josta 

Peijaiset Konttilan erän Hirvituvalla

Hirvipeijaiset ovat Kempeleestä saapuneille Ilmari ja Ilo-
na Tykkyläiselle muodostuneet jo perinteeksi.

ruokailuun menee reilut kol-
masosa ja loppu ruoka myy-
dään huutokaupalla.

-Lupakiintiöstä on am-
muttu neljä hirveä ja nel-
jä vielä on juoksemassa. Ai-
kaa on joulukuun loppuun, 
toivottavasti saamme lo-
put neljä siihen mennessä, 
vaikka hirvet tuntuvat kai-
konneen jonnekin metsäs-
tysmailtamme, totesi hirvi-
porukassa itsekin mukana 
oleva Raili Juttula

Konttilan erän hirvitu-
pa on kauniilla paikalla Siu-

ruanjoen rannalla. Peijaisia 
edellisenä päivänä valmista-
massa ollut porukka oli saa-
nut ihastella muuttomatkal-
la olevia joutsenia uimassa 
mökkirannassa.

Hirvitupaa voi vuokra-
ta erilaisiin tilaisuuksiin, joi-
ta viime kesän aikana olikin 
runsaasti. 

Konttilan erän hirvipo-
rukka haluaakin kiittää kaik-
kia järjestelyihin ja peijaisiin 
osallistuneita. (s-lt)

Hirvikäristyksellä oli väkeä tuvan täydeltä. 
Raili Juttula on toiminut peijaisten kokkina jo useiden 
vuosien ajan.


