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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 18.1.2012

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

To 19.1, to 26.1 & to 2.2.

Nyt kirjakaupassa

Pauli siirtyy eläkkeelle

Kiitän asiakkaita, työkavereita ja työnantajaa 
yhteisestä ajasta vaihtaessani vapaalle.

Tervetuloa Paulin päivän kahville Osuuspankin ala-
kertaan keskiviikkona

25.1. klo 9-16
Pauli Rinne

Yhdessä hyvä tulee.

Varaa aika silmälääkäriin!
KIRJA- ALE

Pudasjärven Kirjakauppa p. 044 0821 040 

Paras mahdollinen nopeus 3G-verkosta 21 Mbit/s asti (norm. vaihteluväli 0,4-15M) 24kk:n DNA Huoleton-
sopimuksella, esim. sis DNA Liikkuva laajakaista L DNA + DNA Mokkula E367
6,95 €/4kk, 13,90 €/20kk yht. 305,80 € (DNA-matkapuhelinliittymäasiakkaalle
11,12 €/kk/24kk (norm 13,90 €/kk) + esim. DNA Mokkula E367 0 € (norm. 129 €)
= 266,88 €. Enimmäisnopeus on saavutettavissa rajoitetusti 3G-verkossa. Nopeus
voi vaihdella riippuen mm. samanaikaisten käyttäjien määrästä, yhteyden laadusta
ja tietokoneesta. 3G-verkon ulkopuolella EDGE- ja GPRS-nopeudet. Käyttö ulkomailla
ja normaaliin teleliikenteeseen erillisen hinnaston mukaisesti. Lisätiedot www.dna.fi dna.fi/tarjous

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703 
HUOLTO 0440-821 620KOILLIS-TELE

MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Olemme
suljettuna 

torstaina 19.1. 
inventaarion 

vuoksi.

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

39,-

BROILERIN
MARINOITU
REISIKOIPI
n. 1,2kg

MAALAISHIIVALEIPÄ
350g

HILLOMUNKKI
8kpl/560g

LAUANTAIMAKKARA
SIIVU 225g

LEGGINSIT
”FARKKU”

MIESTEN
COLLEGE
HOUSET

MICROFLEECE
MIESTEN
ALUSASU

LASTEN PUSEROITA
COLLEGE-HOUSUJA
HAJAKOKOJA

NAISTEN
TRIKOO
PUSEROITA

PEHMOLIUKURIT LIUKURIT

PULKAT ALK.

MINISUKSET

ISO

PIENI

2,25

2,25
2,39

-30%

-20%

2,69pss

ALEHINNOIN

1495

-50%
-30%

16,90

39,50

10,-
1990

1890

1,890,79

0,59

2,49 16,90

kgpkt.

pss.

pss.

8,95

8,55

2,05
5,40

15,-

19,50

24-04

Tervetuloa

Lippu 4€ sis. ep.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita ja pizzaa
Tarjoamme

Perjantai 20.1.

Wintti
DJ  LEILA

Lauantai 21.1.
KARAOKE

Lippu 2€ sis. ep.

Wintissä 
uudet tuulet 

puhaltaa

Crystal
Lippu 10€ sis. ep.

auki 24-04

Tulossa :
Pe 27.1 Channel Four

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 12-01
to 15-22 • pe-la 12-04

su 12-18

Sunnuntai 22.1.
VAALIVALVOJAISET

Vaaliteemaa s. 9-13
Mitä yrityksiä 

kaivataan 
Pudasjärvelle s. 15
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Naps” ja ”naps” - ja niin ne kiinnittyivät jälleen näppärästi - 
kun Liepeen pihalla kuului nuo tutut napsaukset.  Tuota toi-
menpidettä onkin saanut odottaa viime kerrasta pitkään. Mut-
ta nyt oli jo vihdoinkin maailmassa kaikki niin hyvällä mallilla, 
että oli aika kiivetä pappilan autotallin vintille ja hakea sieltä 
alas nuo kaks’kuuskymppiset. Löytyiväthän ne sieltä helposti, 
kun ne oli viime vappuna tallin ylisille nostettu talteen kesän 
ajaksi.  Ja löytyi sieltä myös ne aidot rytikepitkin, jotka on tul-
lut hankittua muutama vuosi sitten eräästä pienestä itäisestä 
kirkonkylästä Stephan Jakowlefin perikunnan kaupasta. Kyllä 
rottinki aina lasikuidun voittaa!

Ja ei muuta kuin menoksi. Mukava hiljainen surina kuului 
260:ten alta, kun suomupinta eteni pitkin jäistä peltipailakan 
jälkeä.  Aurinkokin pilkisti pilven lomasta – ehkä tarkastamaan 
huhua, että joku oli noussut suksille. Ja mikä ettei!

Ladulle - tai umpiselkosille - lähtiessäni ajattelen usein äi-
tiäni, joka oli 1950-luvulla kova kilpahiihtäjä Etelä-Karjalas-
sa.  Hän opetti molemmat poikansa hiihtämään sekä voitele-
maan sukset pitäviksi ja luistaviksi. Äidin kanssa hiihdettäessä 
oli huolehdittava siitä, että itse hiihti hänen edellään, niin vauh-
ti pysyi jotensakin siedettävänä. Pian tulee kuluneeksi 20 vuot-
ta äitini kuolemasta, mutta elämäni hienoimmat laturetket hä-
nen seurassaan Saimaan aurinkoisilla ja vitivalkoisilla selillä 
ovat lähtemätöminä mielessäni.  Äiti avasi edellä latua umpi-
hankeen ja pojat perässä yrittivät pysyä kannoilla. Hiihdetty ei 
pelkästään Saimaan jäisillä selillä ja Salpausselän lumisilla har-
juilla, vaan äiti veti pojille ladun myös kirkkoon.

Suksilla kirkkoon hiihtämistä harrastin vielä opiskeluvuo-
sienkin aikana - eivätkä ne minun sukseni olleet siihen aikaan 
ainoat sukset Ruokolahden kirkon seinustalla.  Kirkon puisilla 
lattioilla hiihtokengillä kävelevä kirkkovieraitten joukko sai ai-
kaan melkoisen kolinan käydessään ehtoollisella. Hienoja ää-
nimuistoja vuosikymmenten takaa!

Eipä ole vielä tullut hiihdettyä täällä Pudasjärvellä jumalan-
palvelukseen. Monesti olen tuota kylläkin suunnitellut, mutta 
kun siellä kirkossa ei ole hiihtokelien aikaan jumalanpalveluk-
sia. Pitäisiköhän rohkaista mielensä ja pyytää pappeja järjes-
tämään hiihtokansalle jumalanpalvelus kirkkoon keväthanki-
en aikaan.

Taivaassa ei ilmeisesti hiihdetä – tähän tulokseen olen tul-
lut – ne Raamatun vihreät kedot, virtaavat vedet ja aurinko vä-
hän vihjaavat siihen.  Mutta nyt on vielä hiihdon aika!  Ei muuta 
kuin sukset varastosta esiin ja ladulle ihmettelemään Jumalan 
luomistyön kauneutta huurteisen luonnon keskelle – ja jos-
pa se latu vaikka poikkeaisi joskus vielä kirkonkin pihalle, että 
voisimme kolistella monoissamme Jumalan Sanan kuuloon. 

     
Juha Kukkurainen

P.S. Ai niin, ne napsaukset kuuluva eräsiteitten napsahtaessa 
kiinni hiihtosaappaan kannan takana ja 260 on suksien pituus.

260:T JA ERÄT

Pudasjärven seurakunta ai-
koo esittää kirkkomusiik-
kinäytelmän 4.-6.5. Kirk-
komusiikkinäytelmä 40 
-päivää sai kantaesityk-
sensä vuonna 2002. Sen 
jälkeen sitä on esitetty 
vuosina 2003 ja 2005. Pu-
dasjärveläisin voimin teh-
ty näytelmä on koonnut 
aikaisempina vuosina jo n 

Kirkkonäytelmää 
esitetään jälleen

3000 katsojaa. Näytelmä on 
nyt seitsemän vuoden tauon 
jälkeen aikomus esittää uu-
delleen. Kaikkia näytelmän 
teosta kiinnostuneita pyy-
detään ensimmäiseen pa-
laveriin seurakuntatalolle 
keskiviikkona 25.1. klo 19. 
Mukaan halutaan niitä, jot-
ka ovat olleet ennen muka-
na, mutta myös uusia teki-

jöitä tarvitaan.  Erityisesti 
miehiä tarvitaan, sillä näy-
telmässä on 15 miesroolia. 
Vaikka kyseessä on mu-
siikkinäytelmä, ei useis-
sa rooleissa tarvitse laulaa. 
Tervetuloa toteuttamaan 
tämän kevään kirkkomu-
siikkinäytelmää.

Keijo Piirainen

Opetuslapset kalassa kirkkomusiikkinäytelmässä.

Tiistaina 24.01. klo 18 Pu-
dasjärven kirjastolla vierai-
lee kirjailija Tuomo Horsma 
Taivalkoskelta.

Hän on julkaissut vuon-
na 1999 historiateoksen Suo-
mussalmen Juntusrannassa 
sijaitsevalta rajavartioase-
malta nimeltä Elämää Kart-
timolla sekä useita muita 
historiallisia teoksia ja kaksi 
romaania.

Vuonna 1951 syntynyt 
mies kertoo tilaisuudessa 
kirjoistaan ja kirjoittamis-
harrastuksestaan. Hänen 
esikoisromaaninsa Markan 
matkassa maailmalla julkais-
tiin marraskuussa 2007. Teos 
on veijaritarina Suomen mar-
kan kolikosta, joka on saanut 
kirjailijan kynästä aistit ha-
vainnoidakseen ympäristöä. 
Rahapajassa kolon laitaan-
sa saanut markka matkustaa 
pohtien ja tarkastellen eri-
laisten suomalaisten kulu-
tustottumuksia Kainuun ja 
Koillismaan alueella.

Niinikään samalle seudul-
le sijoittuu myös Horsman 
uusin, hieman ennen joulua 

julkaistu romaani Yksi Lau-
kaus. Tarinan tapahtuvat si-
joittuvat juuri romahtaneen 
Neuvostoliiton jälkituulia 
nuuskivaan aikaan, ja kaksi 
veteraania: suomalainen Jat-
kosodan veteraani sekä ve-
näläinen Afganistanin sodan 
veteraani toimivat jännitystä 
ja huumoria kukkivassa tari-
nassa.

Myös kunnanvaltuutettu-
na tunnettu Tuomo Horsma 
on paljasjalkainen taivalkos-
kelainen sekä Jatkosodan si-
viiliveteraanit ry:n varapu-
heenjohtaja. (jk)

Kirjailijavierailijana Tuomo Horsma

Tuomo Horsma.

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/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. 
Hintaan lisätään alv 9%.

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
äitiyslomalla

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Piia Korvala
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

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärvi-lehden palstoilla.

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
su 22.1. klo 10, Jaakko Sääs-
kilahti, Kimmo Helomaa, 
Jukka Jaakkola.
Kirkkokahvit.

Kuorot: eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 18.1. klo 13, Vox 
Margarita ke 18.1. klo 18, 
lapsikuoro to 19.1. klo 17 ja 
kirkkokuoro to 19.1. klo 18.
Ystävän kammari  seura-
kuntakodissa ti 24.1. klo  12-
13.30.
Sauvakävelyilta  Liepeessä 
ti 24.1. klo 18.
Kuuloyhdistyksen kerho 
seurakuntakodissa ke 18.1. 
klo 11-13,  mukana sihteeri 
Paula Ojala.
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 22.1. klo 12.
Perhekerho seurakuntako-

dissa ke 18.1. klo 10-13 ja to 
19.1. klo 10-13. Perhekerhot 
Livon koululla ja Puhoksen 
koululla ma 23.1. klo 10-13.
Rauhanyhdistys:  seurat Ku-
renalan ry:llä su 22.1. klo 17 
(Jouni Hintikka, Jukka Leh-
to).
Kastettu: Joosua Jeremia Ko-
samo, Emma Hilda Maria 
Juurikka, Roope Eetu Onni 
Alatalo, Aada Bettiina Loh-
vansuu, Linnea Helmiina 
Vänttilä
Haudattu:  Yrjö Aukusti 
Karvonen 75 v, Mikko Juha-
ni Kuurola 56 v.

Iloissa ja suruissa mukana
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046 582 4610

TIETOKONEPULMIA?

Patinapuotista löytyy tietotekniikan teknikko 
Harri Inkeröinen 046 592 6377

Tarjoamme ATK-ohjauspalvelua tietokoneen pulmatilan-
teisiin yksityisille henkilöille, sekä yrityksille ja yhdistyksil-
le. Myös apua ohjelmiin liittyvissä asioissa sekä internetin 
ja sähköpostin käytön opastusta. 

(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA, PATINAPUOTI)

 

Ilmoita Pudasjärvi-lehdessä!
040 1951 732

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

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

Pudasjärven lukion teatte-
ritaiteen ryhmä esitti loppi-
aisena 6.1. jokavuotiseen, jo 
perinteeksi muodostunee-
seen tapaansa vauhdikkaan 
lastennäytelmän. Tällä ker-
taa esitettäväksi näytelmäk-
si valikoitui varmasti monel-
le Disney-elokuvana tuttu 
Mulan, josta oppilaat olivat 
itse käsikirjoittaneet oman-
näköisensä version. Tämä 
oli ensimmäinen oppilaiden 
itse käsikirjoittama näytelmä 
koko lukion teatteritaiteen 
21-vuotisen historian aika-
na. Esitystä katsomaan saa-
pui sankoin joukoin ihmisiä, 
jotka pääsivät tunnin ajaksi 
matkaamaan aivan toisenlai-
seen kulttuuriin, muinaiseen 
Kiinaan, seuraamaan Mulan-
tytön jännittävää seikkailua. 
Näytelmään mahtui sekä 
ilon, että surun hetkiä ja tot-
ta kai roppakaupalla toimin-
taa. Lopuksi yleisö palkitsi 
kovan työn tehneet näytteli-
jät runsain aplodein.

Teatteritaiteen ryhmäläi-
set ovat saaneet hyvin pal-
jon positiivista palautetta 
mainiosti onnistuneesta näy-
telmästä. On kehuttu miten 
hyviä näyttelijöitä Pudas-

Vauhdikkaasta lastennäytelmästä 
hyvää palautetta

järveltä löytyykään, miten 
todentuntuisia lavasteet ja 
roolivaatteet olivat ja miten 
musiikit loivat näytelmään 
ainutlaatuisen säväyksen. 
Kaikki tämä positiivinen pa-
laute on paras kiitos mitä 
näyttelijät voivat saada ko-

van ja aikaa vievän työnsä 
palkaksi.

Tämän yleisöesityksen 
lisäksi näytelmä esitettiin 
21.12.2011 Rimminkankaan 
koulun oppilaille, 10.1.2012 
Lakarin koulun oppilaille ja 
11.1.2012 Kurenalan koulun 

oppilaille. Yleisöesitykses-
tä ja alakouluesityksistä saa-
duilla tuotoilla kustannetaan 
näyttelijöille teatterimatka 
Ouluun, joka tehdään myö-
hemmin keväällä.

Elisa Liukko

Teatteritaiteen näyttelijät yhteisessä kuvassa.

Lihankäsittely Juotasniemi
Lihaa jalostetaan rahtityönä kevättalven aikana 

HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA YM.
Asiakkaiden omista raaka-aineista.

-Tuorelihojen leikkuu- ja
 pakkauspalvelu
-Kylmäsavulihaa
-Lämminsavulihaa
-Lämminsavumakkaraa
-Lämminsavuleikettä
-Kylmäsavumeetvurstia
-Säilykkeitä

Lihankäsittely Juotasniemi

SAVUSTAMON PALVELUAJAT 1.2.2012 ALKAEN
Palvelemme Ma & Pe 9-17, Ti -To SULJETTU

Muuna aikana sopimuksen mukaan.

Uittomiehentie 16
93100 Pudasjärvi

0500 907 819/Katri
040 170 1348/Juha

English Café idean takana 
on keskustelumme lukio-
laisten tyttöjen kanssa, jotka 
harmittelivat sitä, etteivät he 
tunne ketään, jonka kanssa 
voisivat puhumalla harjoitel-
la englantia tulevia kirjoituk-
sia varten. Eräässä seminaa-
rissa esiteltiin Kittilän Kafe 
Russka, jonka tarkoitukse-
na on toimia paikkakunnan 
venäläisten sekä kieltä opis-
kelevien kantasuomalaisten 
kohtauspaikkana. Saman-
suuntaista olimme itsekin 
ajatelleet ja Kafe Russkan in-
noittamana pidimme 16.12. 
ensimmäisen English Cafén 
nuorisotiloissa. 

Tunnelma oli mukava ja 
keskustelua syntyi kahvitte-
lun lomassa paljon. Englan-
nin puhuminen oli luonnol-
lista, sillä paikalla oli kolme 
henkilöä, jotka eivät vie-
lä puhu suomea paljoa. Oli 
vaikuttavaa nähdä niin suu-
ri motivaatio kielen oppi-
miseen ja sen opettamiseen 
keskustelun kautta. Oli mu-
kava myös seurata näiden 
aikaisemmin toisilleen tun-
temattomien ihmisten vil-
kasta keskustelua ja yhteis-
ymmärrystä eritasoisista 
kielitaidoista huolimatta.

Viime perjantaina pide-
tyssä toisessa English Cafés-
sa kieltä opeteltiin enemmän 
biljardin ja pingiksen pe-
laamisen kautta. Tällä ker-

Kielenoppimista puhumalla
taa useimmille meistä suo-
mi oli vahvempi kieli, joten 
kieli vaihtui useimmiten 
suomeksi, mutta englantia-
kin puhuttiin. Vaikka kah-
vilatoiminta on vähemmän 
liikunnallista, olen kokenut 
sen myös Liikuntaa kaikil-
le -hankkeen tärkeäksi toi-

mintamuodoksi. Kahvilassa 
olemme suunnitellet tule-
via tapahtumia ja muuta lii-
kunnallista toimintaa yh-
teiskumppaneiden Nuorten 
Tuki ry:n ja kaupungin nuo-
risotoimen kanssa. Kahvila 
on ollut myös hyvä paikka 
kuulla nuorten mielipiteitä 
sekä informoida hankkeen 
järjestämistä muista aktivi-
teeteista. Positiivisena olem-
me kokeneet myös sen, että 
English Cafén myötä nuo-
risotilat ovat saaneet uusia 
käyttäjiä ja nykyisin aktiivi-
sesti nuorisotiloja käyttävät 
ovat voineet perjantai-iltai-
sin olla nuorisotiloissa kau-

emmin. 
Liikunnanohjaajana mi-

nua ilahdutti erityisesti se, 
kun osallistujat itse suunnit-
telivat omatoimisesti omia 
yhteisiä liikunnallisia asi-
oita: suomalaiset lupasivat 
opettaa maahanmuuttajil-
le hiihtämistä, luistelua ja 
moottorikelkalla ajamista. 
Nuoret myös aikoivat tehdä 
kävelylenkkejä, joissa samal-
la opettelevat suomea ja eng-
lantia kertomalla ympäris-
töstä mieleen tulevia asioita 
sekä kertomalla omasta koti-
maastaan; suomalaiset eng-
lanniksi ja ulkomaalaistaus-
taiset suomeksi. 

Ensi perjantaina 20.1 jär-
jestetään kolmas English café 
nuorisotiloissa kello 20-22, 

jonne kaiken ikäiset ja -tasoi-
set englannin kielen oppimi-
sesta kiinnostuneet ihmiset 
ovat tervetulleita tutustu-
maan toimintaan. Kahvilan 
tulevaisuus on vielä auki, 
mutta mikäli kiinnostusta ja 
osallistujia riittää, on suun-
nitelmissa jatkaa toimintaa 
ja kehittää sitä vastaamaan 
parhaiten osallistujien tar-
peita. Ulkomaalaistaustaiset 
osallistujat ovat toivoneet, 
että joskus voitaisiin opetel-
la vain suomea. Vastaanot-
tokeskuksesta on myös eh-
dotettu, että English Café 
vierailisi jonakin kertana 
heidän luonaan ja he ovat lu-
vanneet järjestää sen asuk-
kaiden kulttuuriin liittyvää 
toimintaa ja tarjoilua.

Elina Uusi-Illikainen

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-13. Toritie 2 (ent.postin tila)

AarreArkussa
Kanta-Asiakkaan etupäivät!

Mahtavia tarjouksia koko viikon !
Ke-La Poistotuotteet + Erä Leluja -50% Ale!

Yllätystarjouksia !

Ke-To Onnittelukortit ja Kaikki Kirjat OTA 3, MAKSA 2
Pe-La Lautapelit, Palapelit ja Lelut OTA 3, MAKSA 2

Arvonta !
Tervetuloa mukaville, edullisille ostoksille !

Kangas ja Ompelimo
Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu
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Ovipuhelin mustavalkokameralla

Viinilaatikon
jäähdytin

Erä talvikenkiä

Prego Pölynimuri
1600w

2590

159,-

Folio ulkotulet
10 kpl satsi

Deluxe Silityskeskus

15,-

Trevi Itkuhälytin

25,-
3940 Denver Cd-mikrosystem

kaukosäätimellä

40,-5950

50,-

Opal
Sisä-/ulkolämpömittari

4,-790

Pistorasia
Maadoitettu
1-osainen
5 kpl 6,-

1350

satsi

Pistorasia
Maadoitettu
2-osainen
5 kpl

9,-
16,-

satsi
5,-satsi

Jakorasia
5 kpl 1250 Philips Herätysvalo

69,-
159,-

Denver Herätysvalo

30,-
4950

Elman
Suurennuslasi-
valaisin

25,-
3950

Allashana

20,-3950

4,95
1995

10,-
4950

Huippuhieno leivänpaahdin

20,-
3950

4950

29,90 2,90
4,-

INVENTAARIO ALE!

2 kpl jäljellä

3 kpl jäljellä 2 kpl jäljellä

3 kpl jäljellä

25 kpl erä
20 kpl erä

12 kpl erä 10 kpl erä 2 kpl jäljellä

3 kpl jäljellä
5 kpl jäljellä 2 kpl jäljellä

50 parin erä

6 kpl jäljellä 2 kpl jäljellä
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Lukijan kynästä

Vielä presidentin 
vaaleista
Kolme edellistä presidenttiä on lähtöisin Sosiaalidemokraattien 
riveistä. He ovat hoitaneet tehtävänsä hyvin, mutta nyt heidän 
valtaoikeuksiaan on jyrsitty kuin hiiri kuivaa leivänkannikkaa. 
Valtaa on siirretty sellaiselle hallitukselle, jonka jäsenistä vain 
osa on valittu eduskuntaan. Valta on siis siirtynyt kansalta ku-
lissien taakse!

Mitä tällaisella päätännällä saadaan aikaan? Maaseutu ja maa-
talous on ajettu EU-tuennalla umpikujaan. Enää noin yksi kym-
menestä maatilasta on toiminnassa, ja kuvitelkaapa tilanne vii-
den vuoden jälkeen. Kymmeniätuhansia perheviljelmiä ja tiloja 
on ohjattu pois tuotannon parista vääränlaisilla tuilla. Nuoria-
kaan ei voida opastaa tiloilla työntekoon niin kuin ennen, mis-
tä on tullut suuri ongelma. Syrjäytyminen ei ole itse nuorten 
syytä, vaan niiden, jotka ovat hallinneet talouspolitiikkaa mää-
räenemmistöllään.

Nykyisellä kuuden puolueen kurinpidolla ja EU-säädöksillä 
Suomi vajoaa velkakriisiin seitsemän miljardin euron vuosivauh-
dilla. Vihjaillaan vielä pahemmasta katastrofista, jos Suomi ei lisää 
holtittomien maiden tukemista kymmenien miljardien velkara-
hoilla. Kukaan ei tiedä lopullista tuen määrää ja EU:n tavoittei-
ta salataan samalla kun kansa ajetaan kurjuuteen. Tällä hetkellä 
syytellään niitä tahoja, joita Eduskuntavaaleissa tuettiin, ja kan-
sa antoi vaalitappion niille puolueille, jotka ovat auttaneet maa-
seutua.

Alvar Heikkilä

Ps. Allekirjoittanut on toiminut nuoresta pitäen yrittäjänä ja aut-
tanut yhteiskuntaa kantamalla kortensa kekoon tunnollisena ve-
ronmaksajana.

Tiistaina 17.1. oli tämän 
vuoden presidenttivaali-
en viimeinen ennakkoää-
nestyspäivä. Pudasjärvisten 
ennakkoäänestysprosentti 
oli tiistaina kello 18 mennes-
sä kaikista pudasjärveläisistä 
äänioikeutuista 33%. Lisäk-
si viimeisillä hetkillä äänen-
sä kävi jättämässä muutama 
henkilö.

Maanantaina 16.1. vaali-
virkailija Jenny Kangas ker-
toi, että päivä oli kutakuinkin 
yhtä vilkas kuin äänestyksen 
ensimmäinen päivä. Viralli-
sena äänestyspäivänä sun-
nuntaina 22.1. odotetaankin 
sitten suurta aaltoa uurnille.

Maanantaina oman suo-
sikkinumeronsa kävivät lait-
tamassa äänestyslippuun 
myös pudasjärviset Sirpa ja 
Voitto Iinattiniemi. Normaa-
listi virallisen äänestyspäi-
vän arvokkaasta tunnelmas-
ta nauttiva pariskunta päätti 
tällä kertaa tulla jo ennakko-
äänestyspaikalle. 

Ennakkoäänestys kaiken varalta

Voitto Iinattiniemellä ei 
hurahtanut kauaa äänestys-
kopissa, sillä suosikkiehdo-
kas oli päätetty jo aikaa sit-
ten.

- Piti tulla nyt etukäteen, 
jos sattuu jonkinlaista me-
noa viralliselle päivälle. 
Kansalaisvelvollisuus halu-
taan kuitenkin täyttää. Nor-

Sirpa ja Voitto Iinattiniemi kävivät monien tavoin äänestyksen päätteeksi lahjoittamassa 
Pieni ele –keräyksen lippaaseen oman osuutensa. Keräysvuorossa Ritva Peltola (vas).

maalisti meillä on ollut tapa-
na käydä virallisena päivänä 
ja illalla on ollut sitten mu-
kava jännittää lukemia koto-
na television ääressä, kertoo 
Sirpa Iinattiniemi.

Jonkin aikaa äänestysak-
tiivisuutta oli päässyt tark-
kailemaan myös Pieni ele 
–vaalikeräyksen vapaaehtoi-
nen hyväntekijä Ritva Pel-
tola, joka oli omalla vah-
tivuorollaan edustamassa 
Diabetesyhdistystä. Pieni ele 
–keräyksen lippaisiin sekä 
tekstiviesti- ja verkkolahjoi-
tuksilla tehdyt varat ohjataan 
tänä vuonna on kotimaisen 
vammais- ja terveystyön hy-
väksi eri yhteistyöjärjestöjen 
kautta. Vaalikeräys on perin-
teinen ja suosittu tapa auttaa 
ympäri Suomea aina erilais-
ten vaalien yhteydessä.

Jenny Kärki

Voitto Iinattiniemi liimasi vaalikuoren umpeen ja ojensi sen vaalivirkailija Marjut Valko-
lalle.

Vielä muutaman päivän 
tammikuun puolen vä-
lin jälkeen Kurenalla toimi-
va Kynttilätalo muuttaa 20 
km Pudasjärveltä Kuusa-

Kynttilätalo muuttaa juurilleen
moon päin valtatien 20 var-
teen Sotkajärvelle, yrittäjäsi-
sarusten, Sinikka Blomsterin 
ja Seija Herukan kotitilalle. 
Yrityksen toimintaan tulee 

tauko, sillä noin 150 metriä 
valtatiestä sijaitsevaan piha-
rakennukseen rakennetaan 
uusi kynttiläpaja ja -puoti. 
Paja valmistuu arviolta tou-
kokuussa ja myymälä ava-
taan sopivasti syksyn seson-
kia varten.

Täysin vapaalle yrittäjä-
siskokset eivät pääse heit-
täytymään, sillä remontin 
ohessa Kynttilätalon net-
tikauppa toimii edelleen. 
Muuton myötä puodin va-
likoima kasvanee muihin 
yrittäjien valmistamiin käsi-
työtuotteisiin, kuten lasi- ja 
keramiikkatuotteisiin, mut-
ta lopullisesti valikoima 
ja oheistoiminta muotou-
tuu kunhan toiminta pääs-
tään kunnolla aloittamaan. 
Blomster maalailee, että jou-
luksi Kurenalta saatetaan 

vuokrata sesonkimyymä-
lä, ja muutakin tapahtumiin 
liittyvää on mietitty.

- Tämä muutto ei suin-
kaan tapahdu hetken mie-
lijohteesta eikä muuten-
kaan ole outo ajatus, sillä 
aina taustalla on ollut aja-
tus pyörittää yritystä kotiti-
lalta käsin. Hyvä kuitenkin, 
että teimme tuon mutkan 
keskustaan, jotta saimme 
tuotteellemme näkyvyyttä, 
Blomster kertoo.

Siskokset kertovat, että 
muutto on odotettu, mutta 
he jäävät haikeudella miet-
timään monia mukavia asi-
akkaita, jotka eivät varmaan 
pääse käymään kauempana 
liikkeessä. Kiitokseksi asi-
akkaille Kynttilätalo tarjoaa 
torstaina 26.1. läksiäiskah-
vit vanhassa liiketilassaan, 
Puistotie 2:ssa. Seuraavana 
perjantaina liike jääkin väli-
aikaiselle tauolleen.

Vuonna 2003 Blomsterin 
toiminimellä perustettu yri-
tys sai Kynttilätalon nimen 
vuonna 2007 ja samalla kuvi-
oihin astui myös hänen sis-
konsa Seija Herukka. Kum-
pikin myöntävät olevansa 
perinpohjaisia käsityöihmi-

Seija Herukka on myymä-
lävuorossa ja käärii myytä-
vän kynttilän kauniisti.

siä ja lisäksi luonnolliset ar-
vot ovat lähellä sydäntä. Jo-
kainen kynttilä tehdään 
monivaiheisena käsityönä 

taidolla - turvallisuudesta ja 
laadukkaista raaka-aineista 
huolehtien. (jk)

Sinikka Blomster näyttää kuinka Kynttilätalon luomuksia 
valmistetaan, käynnissä on valaminen. Jokainen kynttilä 
syntyy käsityönä.

Pudasjärven terveyskeskuksen vastaanotto on avoinna tammi-
kuun puolivälistä lähtien arkiaukioloaikojen lisäksi lauantaisin klo 
9-17 ja sunnuntaisin 11-17.

Oulunkaari järjestää Pudasjärven viikonloppuvastaanoton yh-
teistyössä yksityisen sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan yri-
tyksen kanssa. Viikonloppuvastaanotto aloitetaan lauantaina 14. 
tammikuuta. Vastaanotolla hoidetaan ensisijaisesti päivystyspoti-
laita, ja lääkäri osallistuu myös osastopotilaiden hoitamiseen. Vii-
konloppuvastaanotto on avoinna lauantaisin kello 9–17 ja sun-
nuntaisin kello 11–17.  (Lähde: www.oulunkaari.com)

Pudasjärven terveyskeskus  
aloitti viikonloppupäivystykset



6 nro 3PUDASJÄRVI lehti 18.1.2012

Peruskoulun jälkeen nuo-
rella pitäisi olla selvät säve-
let, mitä hän tahtoo opiskella 
ja mille alalle pyrkiä töihin. 
Osa pyrkii lukioon, toiset 
ammattikouluun, joidenkin 
kohdalla opinnot päätty-
vät ja he suuntaavat suoraan 
työelämään. Vaikeiden pää-
tösten edessä osa nuorista 
putoaa joukosta, kun opiske-
lu ei ehkä kiinnosta tai opis-
kelupaikkaa ei saa. Työelä-
mään on vaikea päästä ilman 
koulutusta, eivätkä tulevai-
suuden suunnitelmat tunnu 
välttämättä vielä selkeiltä.

Karhupajalla toimiva 
Starttipaja auttaa tällaisis-
sa tilanteissa sekä elämän-
hallinnan solmukohdissa 
olevia 17–29-vuotiaita nuo-
ria. Kolme kuukautta kestä-
vän Starttipajajakson aikana 
kaivetaan yksilövalmennuk-
sen avulla jokaisen nuoren 

Starttipaja tarjoaa eväitä tulevaisuuteen
vahvuudet esille ja annetaan 
eväitä elämään. Ohjaajia ja 
valmentajia on mukana kol-
me, niin Karhupajalta kuin 
nuorisotoimenkin puolelta. 
Nuoret ovat tulleet Starttipa-
jalle kaikki eri lähtökohdista. 
Osa täydentää opintojaan, 
toisille pajajakso on miet-
timisaikaa tai apua arjessa 
pärjäämiseen sekä valmen-
nusta kohti työelämää. Yksi-
löityjen tavoitteiden mukaan 
ammattitaitoisten valmenta-
jien kanssa etsitään nuoril-
le uutta tietä ja starttia, niin 
työ- kuin opiskeluelämään-
kin.

Joulukuun alusta helmi-
kuun loppuun kestävä Start-
ti on tällä kertaa koonnut 
yhteen joukon nuoria, joille 
paja tarjoaa vinkkejä ja apua 
kouluun ja työelämään. Tiis-
taisin touhutaan Karhupajan 
työpajoissa, keskiviikkoisin 

harrastetaan yhdessä liikun-
taa ja torstait on varattu lu-
ennoille ja tutustumiskäyn-
neille mahdollisissa tulevissa 
opinahjoissa. Starttipajalla 
nuorille tarjotaan mukavaa 
tekemistä yhdessä, omien 
voimavarojen puitteissa. Yh-
teisistä pelisäännöistä pide-
tään kiinni ja starttilaisilta 
vaaditaankin täsmällisyyt-
tä pajalle tulossa, aivan kuin 
oikeallakin työpaikalla. Lep-
poisasti alkaneen startin tah-
ti on osalle ryhmäläisistä so-
piva, osa taas tahtoisi heti 
töihin. Pajalla onkin tarjota 
jokaiselle jotakin ja kaikkien 
nuorten toiveet ja ehdotuk-
set otetaan huomioon.

Ryhmähengestä on startti-
laisten kesken muodostunut 
nopeasti hyvä. Konkreetti-
sen käsillä tekemisen lisäksi 
paja tarjoaa myös apua sosi-
aaliseen ja psyykkiseen hy-

vinvointiin. Starttilaiset ovat 
tähän mennessä touhunneet 
jo jääveistoksen ja käsitöiden 
parissa, sekä metalli- ja puu-
pajojen hommissa. Kevättal-
ven aikana on vielä luvassa 
lisää taidetoimintaa, eloku-
vateatteriprojekti, sekä luen-
tojen ja vierailujen muodos-
sa saatavaa ensikäden tietoa 
työelämän odotuksista ja tar-

jonnasta. Kevään yhteishaun 
ollessa ajankohtainen, aute-
taan nuoria myös opiskelu-
paikkojen suhteen.

Pajalla edetään jokaisen 
nuoren yksilöllisessä tahdis-
sa ja autetaan nuorta löytä-
mään oma paikkansa tule-
vaisuuden työelämässä. Ja 
vaikka tulevaisuuden pai-
neet tuntuvatkin joskus ras-

Joulukuun alusta helmikuun loppuun kestävä Startti on koonnut yhteen joukon nuoria, 
joille paja tarjoaa vinkkejä ja apua kouluun ja työelämään

kailta, ei ainakaan Pudasjär-
ven nuorten tarvitse pelätä 
väliinputoamista. Ammat-
titaitoiset valmentajat aut-
tavat jokaista Starttipajal-
le mukaan päässyttä nuorta 
löytämään oman tiensä.

Hanna Sallinen
Pudasjärven Karhupaja
Kuva Jeremias Putula.

Pudasjärven kaupunki vas-
taanottaa kongolaisia pako-
laisia keväällä 2012. Paikka-
kunnalle saapuu seitsemän 
perhettä, joista yhdessä on 
molemmat vanhemmat, 
muut ovat yksinhuoltajaäite-
jä perheineen. Yhteensä per-
heissä on 42 henkeä; suurin 
osa heistä on tyttöjä ja naisia. 
Iältään tulijat ovat 1-54-vuo-
tiaita; suurin osa lapsia ja 
nuoria. 

Pudasjärvelle saapuvat 
kiintiöpakolaiset ovat osa 

Pudasjärvi kantaa osansa humanitaarisesta vastuusta
Suomen valtion määrittä-
mää pakolaiskiintiötä, johon 
Suomi on sitoutunut YK:n 
kansainvälisen pakolaissopi-
muksen kautta. 

Kongosta  
Pudasjärvelle 
Kongon demokraattisen tasa-
vallan (entisen Zairen) asuk-
kaat yrittävät toipua viisi 
vuotta kestäneestä sisällisso-
dasta. Sodassa ja sen jälkisel-
vittelyissä miljoonat ihmiset 
ovat saaneet surmansa. Kon-

fliktia on kutsuttu Afrikan 
maailmansodaksi, sillä sii-
hen osallistui lukuisia Kes-
ki-Afrikan alueen valtioita. 
Kongon demokraattinen ta-
savalta siirtyi rauhaan vi-
rallisesti vuonna 2002, mut-
ta väkivaltaisuudet jatkuvat 
Itä-Kongossa yhä. 

Kongossa on tällä hetkel-
lä yli kaksi miljoonaa maan 
sisäistä pakolaista ja kan-
sainvälisen humanitaarisen 
oikeuden rikkomukset, esi-
merkiksi raiskaukset, siviili-

en surmaaminen, omaisuu-
den tuhoaminen ja pakkotyö, 
ovat yleisiä. Konflikti ajaa 
yhä useampia ihmisiä täysin 
riippuvaisiksi ulkopuolises-
ta avusta. 

Virpi Harilahti-Juola
Osallisena Suomessa - 
Pudasjärvi

Termit tutuiksi: 
Pakolainen on henkilö, joka 
nauttii kansainvälistä suo-
jelua oman kotimaansa ul-

kopuolella. Hän on paennut 
kotimaastaan ihmisoikeus-
rikkomuksia, sotaa tai levot-
tomuuksia. Hän on joutunut 
jättämään kotimaansa, kos-
ka hänellä on perusteltu syy 
joutua vainotuksi. Pakolaista 
vainotaan hänen alkuperän-
sä, uskontonsa, kansallisuu-
tensa, tiettyyn yhteiskunnal-
liseen ryhmään kuulumisen 
tai poliittisen mielipiteen pe-
rusteella. 
Kiintiöpakolainen saapuu 
UNHCR:n uudelleensijoit-

tamisohjelman kautta. Heil-
lä on tullessaan pakolaissta-
tus ja oleskelulupa. Maahan 
tultuaan he siirtyvät suoraan 
asumaan kuntaan. Suomen 
pakolaiskiintiö on pitkään 
ollut 750 henkilöä vuodessa. 
Kiintiöpakolaisina on vas-
taanotettu muiden muassa 
kongolaisia, myanmarilaisia 
ja irakilaisia.

Meri City Tunturi -hanke te-
kee todeksi ajatusta Oulun 
seudusta talvimatkailukoh-
teena. Kaupunkikulttuuri, 
maamme eteläisin tunturi-
alue Syöte sekä olemassa ole-
vat matkailupalvelut ovat 
olleet pohjana nyt toteutet-
taville ”lumimaailmoille” ja 
niiden ympärille ideoiduil-
le tapahtumille. Tavoitteena 
on tuoda esille matkailullista 
kokonaisuutta, joka kiinnos-

Meri, city ja tunturi muodostavat talvilomakohteen
taa ulkomaita myöten. 

– Hankkeen kautta ra-
kennetaan yhteistyömallia 
ja -verkostoa Oulun ja Pu-
dasjärven yrittäjille ja mark-
kinoinnilla muistutetaan 
matkailijoita alueiden lähei-
syydestä. Uskomme, että lo-
mailijat yhä enemmän yh-
distävät käyntikohteekseen 
Oulun ja Syötteen, joiden 
palvelutarjonnat täydentä-
vät toisiaan, kertoo Jorma 

Terentjeff, jonka johtama 
Hiihtokeskus Iso-Syöte on 
mukana hankkeessa. 

Hiihtokeskuksissa vie-
railevien asiakkaiden viipy-
mä on lyhentymässä, talvi-
lomalta halutaan muutakin. 
Oulu palveluineen sijait-
see sopivan matkan päässä 
Syötteeltä – ja on hyvin saa-
vutettavissa myös lähtöpaik-
kakunnilta niin kotimaasta 

kuin ulkomailtakin, kiitos 
lisääntyneen lentoliiken-
teen. 

– Monessa matkailu-
kohteessa maailmalla 
markkinoidaan aktivi-
teetteja, jotka sijaitsevat 
vastaavan, parin tun-
nin ajomatkan päässä. 
Syöte tarjoaa yhdistel-
mälomalle hiihtokes-
kus- ja ohjelmapal-
veluita ja Oulu aidon 
kaupunkiympäris-
tön, tälle tuotteelle 
on varmasti kysyn-
tää, Terentjeff us-
koo. 

Lumimaailmat lapsille 
ja aikuisille 

Matkailijoiden ja paikal-
listen asukkaiden iloksi ra-
kennettavat lumimaailmat 
nousevat hiihtolomaviikoik-
si Oulun torille, Nallikarin 
rantaan ja Syötteelle. Näille 
lumisille leikkikentille ovat 
kaikki tervetulleita viettä-
mään vapaahetkiä omatoi-
misesti tai ohjatusti. Tulossa 
on myös koko perheen ta-
pahtumia sekä hankkeen jär-
jestämänä että ulkopuolisten 
tahojen toimesta – puitteet 
ovat vapaasti käytettävissä. 

Torille nousee ”tunturi”, 
Nallikarin rantaan ”city” ja 
Syötteelle ”meri”. Torilla oh-
jelma tulee olemaan kulttuu-
ripainotteista ja ”tunturi” 
kätkee myös taidegallerian 
sekä esiintymislavan, mut-
ta omatoimiseen touhuami-
seenkin löytyy liukumäki, 
kiipeilyseinä ja pieni luiste-
lurata. 

– Sykkivä kaupunkikes-
kusta syntyy monimuotoi-
sista tapahtumista, yllätyk-

sellisyydestä ja viihtyisästä 
ympäristöstä. Oulussa on 
jo pitkään kaivattu puittei-
ta talvitapahtumille, nyt sel-
laiset ovat olemassa, muis-
tuttaa Oulun kaupungin 
tapahtumapäällikkö Samu 
Forsblom. 

Erilaiset yhteisöt ovat ter-
vetulleita tuomaan ohjelmaa 
lumimaailmoihin. Hank-
keen oma päätapahtuma on 
ensimmäisenä talvena Poro-
karnevaalit, jotka linkittävä 
alueita ja antavat, lumimaa-
ilmojen lisäksi, syyn käydä 
kaikissa kohteissa. Porokar-
nevaalit toteutetaan Oulun 
torilla ja Syötteellä helmi-
kuussa, Nallikarissa maa-
liskuussa. Eri alueet saavat 
omanlaisensa tapahtuman, 
mutta yhteistä niille ovat 
porot, talviset aktiviteetit ja 
leikkimieliset kisailut koko 
perheelle. 

Erityisesti Syötteellä ja 
Nallikarissa tullaan järjestä-
mään ohjattuja aktiviteette-
ja hiihtolomaviikoilla. Nalli-
karissa jatketaan Talvikylän 
malliin, tuubimäki on nyt 

osa houkuttelevan sokke-
loista ”city”-lumimaailmaa. 
Syötteen ”merenä” aaltoile-
va peuhupaikka houkuttelee 
mäkien lisäksi myös keskel-
lä sijaitsevalla jääpallolla, jo-
hon tulee näyttelytila. 

– Nallikarin Talvikylän 
saama suosio osoittaa, että 
kaupunkialueellekin tar-
vitaan kunnollisia talviul-
koilupaikkoja, kertoo Kalle 
Komulainen, jolla on jo use-
amman talven kokemus ak-
tiviteettien pyörittämises-
tä keväthangilla. Meri City 
Tunturi -hankkeen raken-
taman lumimaailman ohel-
la jatkuvat myös Talvikylän 
ohjelmapalvelut. 

– Tavoitteena on tuoda 
tekemisen riemu suoritta-
misen tilalle. Aikuisellekin 
sen voi tuoda jo pulkkamä-
ki, hän haastaa. 

Sirpa Vepsä
Oulun liikekeskus
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Joulun jälkeen usein tuskail-
laan lisääntyneiden kilojen 
vuoksi. Niin minäkin ajatte-
lin aiemmin. Nyt vietin jou-
lua poikani Janne Jurvan-
suun ja Fumiko Kitaharan 
perheen luona Tokiossa ja 
totesin kotiin tultuani, että 
elopaino oli vähentynyt ki-
lolla.

 No, se menetetty kilo on 
kyllä jo tullut takaisin. En 
minä vierailullani nälkää 
nähnyt, mutta ehkä leivän, 
suklaan ja herkkujen nautti-
minen oli vähäisempää kuin 
aikaisempina jouluina.  

Joulu pojan perheen luona Japanissa
Vein toki matkalaukussa-

ni jouluruokia; minikinkun, 
juustoa, poronlihaa, pipar-
kakkuja ja leipää. Piparita-
lon aihiot ja koristeet olivat 
myös matkassa, odottivat-
han 2 ja 5 vuotivat tyttäret 
pääsevänsä piparitaloa ko-
ristelemaan. Piparitalon osat 
olivat melko huonossa kun-
nossa matkan jälkeen, mut-
ta saimmehan siitä talon 
tehtyä, tosin sivuseinät piti 
”rakentaa”, leipoa uudesta 
taikinasta. Taikinavärkit oli-
vat erilaisia kuin meillä Suo-
messa, siirappi oli lähinnä 

hunajan väristä ja mausteet 
erilaisia, joten talosta tuli 
kaksivärinen.

Jouluaaton ruokailu oli 
lähes perinteinen, kinkkua 
perunalaatikkoa ja rosollia, 
joka oli aika vaaleaa, johtu-
en japanilaisten punajuurien 
väristä. Pääasia, että maku 
oli hyvää. Leipää yritettiin 
säästää, jotta sitä riittäisi pi-
dempään varsinkin pikku-
tytöille. Tummaa leipää on 
vaikea löytää jopa Tokiosta.

Aika monasti syötiin vie-
railun aikana ulkona. Kovin 
eksoottisia ruokia en halun-
nut, mutta riisiä ja lihaa oli 
yleensä tarjolla. 

Japanilainen erikoisuus 
on, että ruokaa valmistetaan 
grillissä omatoimisesti. Ti-
lataan erilaisia lihoja, jotka 
ovat hyvin ohueksi leikattu-
ja. Lihat paistetaan pöydän 
keskellä olevassa grillissä. 
Lisänä oli erilaisia salaatte-
ja, soijakastiketta ja tieten-
kin riisiä runsain määrin. 
Syömäpuikkoja en oppinut 
käyttämään, vaikka jo viisi 
vuotta täyttänyt lapsi Aino 
näytti hyvin saavan niillä 
ruokaa suuhunsa. Riisipalle-
rot, nuudelit, sushit erilaisil-

la täytteillä, olivat myös ruo-
kalistalla. Onko terveellinen 
ruokavalio syynä japanilais-
ten pitkään ikään ja hoik-
kuuteen?

Uusi Vuosi vastaa 
meidän joulua
Joulu ei ole Japanissa niin 
merkittävä juhla kuin meil-
lä kotimaassa. Tavaratalois-
sa joulumusiikki soi ja tilat 
oli koristeltu joulukuusin ja 
erilaisin jouluaihein. Näim-
me jopa joulupukin.  Tavara-
taloon oli tilattu joulupukki, 
joka sattui olemaan suoma-
lainen. 

Joulupukin kanssa pää-
si valokuvaan, kun oli va-
rannut ajan erikseen. Kuva-
uksesta omaan kameraan 
ei tarvinnut maksaa, muu-
toin kyllä. Joulupukki oli hy-
vin suosittu kuvauskohde. 
Ei ihme, että hiki valui vä-
lillä pukin kasvoilta, kun sy-
lin täydeltä oli lapsia sekä 
aikuisia. Joulupukki ker-
toi itsellään olevan yksinäi-
nen joulu hotellissa. Poika-
ni perheessä joulua vietettiin 
perinteisin tavoin. Joulu-
kuusi oli koristeltua jo mar-

Perhe Jurvansuu&Kitahara
Kirjoituksessa mainittu Janne Jurvansuun ja Fumiko 
Kitahara perheeseen kuuluu lapset Aino 5 vuotta ja 
Meri 2 vuotta. Lasten sukunimi on äidin mukaan Ki-
tahara, tytöillä on Suomen ja Japanin kaksoiskansa-
laisuus. 

Janne tapasi vaimonsa Fumikon Tokiossa töissä 
ollessaan vuonna 2003-2006. Naimisiin he menivät 
vuonna 2005, häät olivat Pudasjärvellä. Jannella on 
maisterin koulutus atk-alalle (Turusta) ja niitä hom-
mia hän on tehnyt, mm. aloittanut työuransa Noki-
alla, mutta jatkanut sitten eri IT-fimoissa. Nykyisin 
hän toimii itsenäisenä konsulttina Tokiossa atk-alal-
la.

Janne ilmoitti asuvansa Japanissa niin pitkään 
kuin tyttäret ovat täysi-ikäisiä, eli siitä päätellen ai-
nakin 15 vuotta ja tuskin perhe palaa Suomeen sen-
kään jälkeen. 

Janne on käynyt koulunsa Pudasjärvellä ja ylioppi-
laaksi tultuaan jatkoi opiskeluaan Turun yliopistos-

Jouluaterialla Fumiko, Aino, Terttu, Janne ja Meri

Lapset leipovat

raskuussa ja joululahjat il-
mestyivät kuusen alle lasten 
pesulla ollessa.  Itselleni he-
rätti ihmetystä suuri ilotuli-
tus jouluaattona, jota seura-
simme parvekkeelta. Uuden 
vuoden aika on japanilaisil-
le juhla-aikaa, meidän jou-
luamme vastaava. Silloin on 
monta vapaapäivää ja nou-
datetaan erilaisia perinteitä. 
Käydään temppelissä, jos-
sa vanhan vuoden ongelmat 
ja vaikeudet kuvannollisesti 
poltetaan. Sain kotiin tuomi-
siksi kuluvan vuoden sym-
bolin ovikoristeena. 

Vuosi 2012 on lohikäär-
meen vuosi ja edellinen vuo-
si 2011oli jäniksen vuosi. En 
ole kuitenkaan raaskinut 
heittää edellisten vuosien 
koristeita poltettaviksi, lie-
nee ne vanhojen vuosien on-
gelmat sitten vielä vaivoina. 

Toppatakki  
tarpeen Tokiossa
Tokio on suurkaupunki, joka 
näkyi kaikessa. Naritan len-
tokentällä selviäminen huo-
lestutti kovasti, vaikka olin 
käynyt Tokiossa jo pari ker-
taa aiemmin. No selvisi-
hän siellä, kun seurasi muita 
matkustajia. Liikenneyhtey-
det ovat hyvät, mutta junat 
aina täysiä. Juniin noustaan 
tietystä kohdasta raiteilta, 
kun juna pysähtyy, ovi on 
merkityn paikan kohdalla.  

Tavaratalon joulupukki ja miniä lapsineen ja ystävättäret

Miniän isoäiti Kamakurussa tarjosi päivällisen - grillausta

Ihmettelin, kun seisoimme 
poikani kanssa merkin koh-
dalla ja huomasin, jotta mei-
dän taaksemme muodostui 
säännöllinen parijono. Ih-
miset odottivat pääsevänsä 
junaan meidän jälkeemme. 
Tuolloin näin myös rautatie-
virkailijan, jonka tehtävänä 
oli työntää loput matkusta-
jat junaan, jotta ovet saadaan 
turvallisesti kiinni. 

Joulun ajan sää Tokios-
sa oli aurinkoinen ja viileä. 
Toppatakki oli tarpeen ul-
kona ja mikseipä sisällä-
kin. Poikani asui kerrosta-
lon 9 kerroksessa, jossa oli 
ilmalämmityskoje olohuo-
ne-keittiössä ja muissa huo-
neissa irtopatterit.  Ikkunat 
ovat perinteisiä liukuikku-
noita, joiden tiivistäminen 
ei onnistu. Lämpimät vaat-
teet olivat tarpeen sekä sisäl-
lä että ulkona. Leikkikentil-
lä näin lapsia, joilla oli vain 
lyhyt hame ja paljaat sää-
ret, eikä heitä näyttänyt pa-
lelevan. Nuorilla naisilla oli 
sama pukeutumismuoti, to-
sin pitkävartiset talvisaap-
paat olivat jalassa. 

Matkailu avartaa, en kui-
tenkaan jäänyt kaihoamaan 
Japanista muuta kuin poika-
ni perhettä ja erityisesti pik-
kutyttöjä.  

Terttu Jurvansuu

sa, eli asui kotona noin 18-vuotiaaksi. Muuttaessaan 
takaisin Suomeen vuonna 2006, perhe asui Pudas-
järvellä noin 1,5 kk, ennen kuin koti saapui laivalla 
”kontissa” Turkuun, jossa Jannella oli oma asunto. 
Suomessa (Helsingissä) he asuivat vuoden 2011 hei-
näkuuhun saakka, jolloin muuttivat Tokioon ja jossa 
nykyisin asuvat. 

Tyttäret Aino ja Meri puhuvat sekä japania että 
suomenkieltä. Suomenkielen taitoa pyritään ylläpi-
tämään eri tavoin, mm. isä puhuu tyttärilleen suo-
mea. Suomenkielisiä lastenohjelmia mm. televisiosta 
Janne nauhoittaa tyttärille.  Janne ja vaimonsa Fumi-
ko puhuvat keskenään englantia. Ilokseni huomasin, 
että tyttäret puhuivat keskenään suomea, oliko syy-
nä ”mummaraisen” (Ainon antama lempinimi) läs-
näolo. 

Fumiko on kuitenkin pystynyt opettamaan mo-
lemmille tytöille täydellisen japaninkielen taidon 
Suomessa asumisen aikana. Hän on ollut koko avio-
liittoajan kotiäitinä.
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Pk-yrityksen onnistunut omistajanvaihdos 
-hankkeen esittely  
Tommi Sirviö, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 

Yrityksen omistajanvaihdos
Matti Kiuru, Asianajotoimisto Botnia Oy, Oulu 

Yrityskaupat ja rahoitus 
Sami Heikkilä, Nordea Pankki Suomi Oyj, 
Oulun yrityskonttori 

Niemitalon Juustolan 
sukupolvenvaihdos
Aki Niemitalo, A & A Niemitalo Oy 

Ilmoittautuminen viim. to 2.2.
p. 050 320 2389, marita.kiviniemi@yrittajat.fi ,
www.ppy.fi  (koulutuskalenterin kautta)
Ilmoita myös erikoisruokavaliot. 

Tilaisuus on maksuton. 
Paikkoja rajoitetusti.  

YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOS 
�TILAISUUS PUDASJÄRVELLÄ �.�.����

Rovaniemellä vuodesta 1998 
asunut pudasjärveläissyntyi-
nen Matti Lahtinen kuuluu 
joukkoon, joka on syntynyt 
ja käynyt koulua Pudasjär-
vellä, mutta muuttanut opis-
kelun ja sitä mukaa työn 
vuoksi muuanne Suomeen. 
Matilla on kuitenkin Poh-
jois-Suomi edelleen asuin-
paikkana. 

Kurenalla asunut Mat-

Remonttipalveluita
synnyinkuntaan

ti kävi koulua Pudasjärvellä 
kahdeksan luokkaa ja hank-
ki sen jälkeen kaupallisen 
koulutuksen. Rovaniemel-
lä hän on ollut työssä neljä 
viimeistä vuotta kodin ulko-
puolisiin remontteihin eri-
koistuneella Wixu Saneeraus 
Oy:llä. Sitä ennen hän toimi 
Puustellin keittiömyymälän 
palveluksessa ja toimi myös 
paikallisen liikkeen vetäjänä 

Rovaniemellä. 
Rovaniemellä kotipaik-

kaansa pitävällä Wixu Sanee-
rauksella on toimialueena 
Lapin lisäksi Pohjois-Poh-
janmaa. Synnyinkuntaansa 
Pudasjärvelle markkinointi-
matkan Matti Lahtinen teki 
tiistaina 10.1. Hän esitteli K-
Supermarketissa kiinnostu-
neille palvelutarjontaansa 
ja kyseli samalla myös kat-
toremonttien, kattoturvava-
rusteiden, terassien ja jul-
kisivuremonttien tarvetta, 
lupasi käydä paikan päällä 
tekemässä arvioinnin ja mi-
käli päästään sopimukseen, 
remontin kokonaisvaltaisen 
toteutuksen ammattitaidol-
la ja takuutyönä alusta lop-
puun. Esittelypisteessä vie-
railevilla oli mahdollisuus 
osallistua myös arvontaan.

Keskusteluissa auttoi lä-
hestymään paikkakuntaläh-
töisyys ja olipa esittely- ja 
myyntipisteellä pysähtynei-
den joukossa myös useita 
tuttuja muun muassa Ma-
tin alakoulun opettaja Irma 
Inget. Hän kertoi olevansa 
kiinnostunut kaikkien op-
pilaidensa elämän vaiheis-
ta ja kiinnostuneena kyseli 
ja kuunteli Matin elämänvai-
heet ja nykyiset kuulumiset. 

Heimo Turunen

Matti Lahtinen oli viime viikolla Pudasjärvellä esittelemässä ja tarjoamassa edusta-
mansa yrityksen Wixu Saneerauksen palveluja. K-Supermarketissa olleessa esittely- 
ja myyntipisteessä pysähtyi keskustelemaan Kurenalan koululla Mattia ensimmäisen ja 
toisen luokan opettanut Irma Inget.

Kurikkatie 11, 90440 Kempele
040- 961 5319 • simo@vierashuone.fi

Lemmikkihoitola VIERASHUONE

Uusi, korkeatasoinen 
Lemmikkihoitola Vierashuone

ja lemmikkitarvikekauppa

” Lemmikkisi toinen koti ”

www.vierashuone.fi
www.lemmikkikauppa.fi

Kempeleen keskustassa lentoaseman läheisyydessä

Fortum vaihtaa sähkömitta-
rit uusiin etäluettaviin For-
tum Älybokseihin vuosien 
2010–2013 aikana. Asennuk-
set alkavat Pudasjärvel-
lä 13.3. Kesällä asennukset 
siirtyvät Ranualle ja Kuusa-
moon. Yhteensä Fortumin 
Pohjois-Suomen jakeluverk-
koalueella mittareita vaih-
detaan 14 alueella - viimei-
set Taivalkoskella syksyllä 
2013.

Tähän mennessä jo 170 
000 mittaria on asennettu 
Etelä- ja Varsinais-Suomes-
sa. Etäluettavien mittarien 
myötä siirrytään ajantasai-
seen sähkölaskutukseen ja 
luovutaan arvio- ja tasaus-
laskuista.

Asiakkaat voivat tarkistaa 
tarkemman asennusaikatau-
lun Fortumin internetsivuil-
la osoitteessa www.fortum.
fi/alyboksi. Asennuksia teh-
dään myös iltaisin ja viikon-
loppuisin.

Uuden Älyboksin ansios-
ta sähkölasku perustuu ajan-
tasaiseen sähkönkäyttöön. 

Fortum aloittaa uusien
sähkömittareiden asennukset 
maaliskuussa

Asiakkaat voivat myös halli-
ta energiakäyttöään helpom-
min, kun sähkönsäästötoi-
menpiteet näkyvät suoraan 
laskulla. Jatkossa sähköt 
voidaan mittareiden avul-
la kytkeä ja katkaista entis-
tä nopeammin esimerkiksi 
muuttojen yhteydessä. Myös 
sähkön laadun seuranta on 
helpompaa, ja sähkökatkot 
lyhenevät, kun katkoalueet 
voidaan paikallistaa ja korja-
ta nopeammin.

Kaikki asiakkaat saavat 
postitse hyvissä ajoin ennen 
asennusta tiedon asennus-
ajankohdasta. Jos asentajal-
la on vapaa pääsy mittaril-
le, ei asiakkaan tarvitse olla 
paikalla mittarin vaihdon 
aikana. Mikäli sähkömitta-
ri sijaitsee sisällä asunnossa 
tai muussa lukitussa tilassa 
tai mittarille ei ole esteetön-
tä kulkua, asiakkaan tulisi 
olla paikalla varmistamas-
sa pääsy mittarille tai avata 
lukitukset mittarinvaihdon 
ajaksi. Kaikilla asentajilla on 
Fortumin henkilökortti.

Vaikutusta yösähköön 
ja kuormanohjauksiin

Fortum Sähkönsiirto Oy:n 
asiakkailla on aikaisemmin 
yösähkö kesäaikaan ajoit-
tunut kello 23 - 08 välille. 
Mittareiden vaihdon myö-
tä edullisemman yösähkön 
aika ajoittuu aina samaan 
ajankohtaan, kello 22 - 07 vä-
lille ympäri vuoden. Yösäh-
köä käyttävien laitteiden, 
esimerkiksi lämminvesiva-
raajan ja lattialämmityksen 
automaattisia kytkentäaiko-
ja porrastetaan mittarinvaih-
don jälkeen yösähkön alka-
misajan ja puolenyön välille 
sähköverkon kuormituksen 
tasaamiseksi. Lämmityslait-
teita ohjaava rele napsahtaa 
automaattikytkennän yhtey-
dessä, mutta releen napsah-
dus ei ilmaise yösähkön al-
kamisaikaa. Asentaminen on 
asiakkaille maksutonta, eikä 
mittarinvaihto vaikuta säh-
kön myyntihintoihin.

Fortum Distribution
Viestintä

Lukijan kynästä

Keskittämisen sijaan hajauttamisesta saadaan aikaan 
Suomen uusi kilpailuetu. Olen huolissani siitä, että ny-
kyisen teknologian antamat mahdollisuudet toteuttaa 
hajautetusti työtä, koulutusta, hallintoa, palveluja, ener-
giaa ja elintarviketuotantoa uhkaavat jäädä hyödyntä-
mättä kuntakartan hätäisellä piirtelyllä. Keskittämisessä 
reuna-alueiden kehittäminen helposti unohtuu. 

Säilyttäisin nykyisen kuntarakenteen vapaaehtoisil-
la liitoksilla höystettynä ja kehittäisin suomalaista ha-
jautuksen mallia. Samalla voisi syntyä uutta suomalaista 
huipputeknologiaa vientituotteiksi.

Juha Sipilä
kansanedustaja

Hajauttamisesta 
Suomen uusi kilpailuetu

Lue blogi: 
http://www.juhasi.fi/blogi.html
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Pudasjärvellä kaupungin virallisessa vaalijulisteiden taulussa ovat esillä seuraavat presidentinvaalien ehdokkaat: 2. Haavisto Pekka Vihreä liitto, 3. Soini Timo Perus-
suomalaiset, 4. Väyrynen Paavo Suomen Keskusta, 5. Lipponen Paavo Sosiaalidemokraattinen puolue, 6. Niinistö Sauli Kansallinen Kokoomus, 7. Essayah Sari Suo-
men Kristillisdemokraatit, 9. Arhinmäki Paavo Vasemmistoliitto.

Suomen presidentinvaali 2012 pidetään tammi–helmikuussa. Vaalissa valitaan 
Suomen tasavallan presidentti toimikaudelle 2012–2018. Vaalin ensimmäinen 
kierros järjestetään sunnuntaina 22. tammikuuta 2012 ja tarvittaessa toinen 
kierros 5. helmikuuta 2012. Uusi presidentti aloittaa toimikautensa valitsemista 
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. 

Vaaliin asetettiin yhteensä kahdeksan ehdokasta – kuusi miestä ja kaksi 
naista. Kaikki eduskuntapuolueet asettivat oman ehdokkaansa. Helsingin vaa-
lipiirilautakunta arpoi ehdokasnumerot oikeuskanslerin läsnä ollessa 12. joulu-
kuuta 2011 ja vahvisti ehdokasasettelun 15. joulukuuta.

Niinistö lupasi:

”Jos valitaan presidentiksi - tulen 
vierailemaan Pudasjärvellä”
Kotimaani ompi Suomi –lau-
lulla toivotettiin torstaina 5.1 
presidenttiehdokas Sauli Nii-
nistö tervetulleeksi Pudas-
järvelle K-supermarkettiin. 
Pudasjärven Kokoomuksen 
järjestämään tilaisuuteen al-
koi yleisö kokoontua jo hy-
vissä ajoin iltapäivällä ja ar-
vuuteltiin, että kuinkahan 

50 000 nuoren syrjäytymi-
sestä. 

-Paljon on tehty asian hy-
väksi niin yhteiskunnan, 
kuin vapaaehtoistyön kaut-
ta. ja itsekullekin ajateltavak-
si: Voisinko minäkin tehdä 
jotain asian hyväksi, vetosi 
Niinistö. 

Puheensa lopussa Niinis-
tö iloitsi talven ja lumen nä-
kemisestä Pudasjärvelle tul-
lessaan. Keskustelussa Matti 
Räisäsen kanssa hän lupasi 
vierailla Pudasjärvellä pre-
sidenttinä, jos tulee valituk-
si. Se olisikin ensimmäinen 
presidenttivierailu moneen 
vuosikymmeneen Kekkosen 

Tuomas Hembuska haastattelemassa Taisto Laakkosta 
TV1 Niinistöstä kertovaan ohjelmaan. Myös Paavo Tihi-
nen (haastattelijan takana) sai sanoa oman mielipiteen-
sä. Kuvaajana Jani Rosell ja äänimiehenä Sami Auru. 

9A luokan oppilaat Eveliina Pigg, Iida Lauhikari ja Satu 
Tauriainen luovuttivat Niinistölle itse tekemänsä vaaliju-
listeen. 

Omaishoitaja Orvokko Ojalalla oli paljon asiaa Niinistölle.

Antero Kokko, Vuokko 
ja Kim Ulander olivat en-
simmäisten joukossa lau-
sumassa Niinistön terve-
tulleeksi Pudasjärvelle. 
Tilaisuuden juontaja Aune 
Ekdahl ojentamassa Nii-
nistölle Pudasjärven histo-
rian kirjan.

Suomi elää ja hengittää suomalais-
ten teoista. Niistä ihan pienistäkin. 
Tekoja pitää tehdä presidentinkin. 
Siksipä siihen tehtävään sopii hen-
kilö, joka jo jonkin aikaa on ollut Suo-
mella töissä.
niinisto.fi     facebook.com/niinisto

Suomella töissä.
M

ak
sa

ja
: 

jälkeen, joka nuorempana 
joskus vieraili Sarakylässä 
Sara-Kallen luona Kainuu-
seen ja Koillismaalle suun-

tautuneilla hiihtoretkillään, 
tuumasi Matti Räisänen. 

Heimo Turunen

Kuusamosta saapuva ja Ou-
luun jatkava gallupeita joh-
tava ehdokas ehtii ajois-
sa kun ajo-olosuhteet olivat 
huonot lumipyryn vuoksi. 

Niinistön saapuessa jo ul-
kona illan hämärtyessä oli 
tervetulleeksi toivottajia. 
Heidän joukkoonsa kuului-
vat myös paikallisen kokoo-

muksen puheenjohtaja An-
tero Kokko ja tilaisuuden 
juontanut Aune Ekdahl sekä 
kauppiaat Kim ja Vuokko 
Ulander. TV-1:stä oli kolmen 
miehen kuvausryhmä muka-
na. Niinistöstä kertova ohjel-
ma tulee TV:stä viikko vaali-
en jälkeen, he kertoivat. 

-Olen Suomella töissä. 
Suomen ulkopolitiikka on 
vakaa ja turvallinen. Suo-
men ei tule erota EU:sta tai 
muistakaan maailman järjes-
töistä, vaan olla yhteistyössä 
mukana kansainvälisissä jär-
jestöissä, aloitti Niinistö pu-
heensa. 

-Suomen menestyminen 
parhaiden edistyneiden mai-
den joukkoon toisen maa-
ilman sodan jälkeen maail-
massa on merkillinen tarina. 
Luottamus toinen toisiin-
sa on tärkeä menestystekijä. 
Myös 90-luvun lamasta on 
opittu

Niinistö kantoi huolta yli 
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KÄYTÄ ÄÄNIOIKEUTTASI !
Vasemmistoliitto Pudasjärvi

Vasemmistolaisia arvoja ovat 
vapaus, tasa-arvo ja kestävä 
kehitys. Vasemmistolainen 
yhteiskunta on avoin ja hy-
väksyvä. Meidän maailman-
käsityksemme mukaan kan-
sojen pitää elää rauhassa ja 
toisiaan auttaen. Läksin pre-
sidenttiehdokkaaksi, jotta 
suomalaisilla olisi mahdolli-
suus valita vaaleissa vasem-
mistolaisia arvoja kannatta-

Paavo Arhinmäki:

Ihmisten erilaisuutta 
ja moninaisuutta 
arvostettava

va presidentti.
On tärkeää puolustaa 

näissä vaaleissa Suomen so-
tilaallista liittoumattomuut-
ta, Suomen vahvaa, kokoaan 
suurempaa roolia maailmal-
la, hyviä naapurisuhteita, 
globaalia oikeudenmukai-
suutta ja rauhaa sekä maan 
sisällä ihmisten välistä tasa-
arvoa, yhdenvertaisuutta ja 
vähemmistöjä.

Keskustan Pudasjärven aktiivit järjestivät perjantaina 
13.1 koko päivän kestävän vaalipisteen K-supermarketin 
pihalle. Päivän mittaan kojulla oli jatkuvasti ihmisiä. Vaa-
likojun kummallakin puolella oli Väyrystä esittävät pah-
vitaulut ja vaalimateriaalia oli myös jaossa. Mielipiteitä 
vaihdettiin vilkkaasti ja kahvitarjoilu sekä grillimakkarat 
olivat suosiossa. Samankaltainen tilaisuus järjestetään 
myös perjantaina 20.1 S-marketin pihalla. Päivän mittaan 
paikalle ovat lupautuneet vierailemaan kansanedustajat 
Juha Sipilä, Inkeri Kerola ja Mirja Vehkaperä. 

Presidentinvaaleissa 
maallemme on viitoitettava 
omiin kansallisiin arvoihim-
me ja ihanteisiimme perus-
tuva suomalainen suunta. 
Vaaleissa on jälleen kysymys 
Suomen suunnasta. Haen 
tukea linjalleni, joka turvaa 
Suomen itsenäisyyttä ja puo-
lueettomuutta ja joka edistää 
kestävää kehitystä kaikkialla 
maailmassa.

Lupaan toimia kansan 
enemmistön tahtoa toteut-
taen, mutta huolehtia myös 
vähemmistöjen oikeuksis-
ta. Lupaan puolustaa pie-
nituloisten ja vähävaraisten 
ihmisten oikeuksia, toimia 
naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon vahvistamisek-
si, tehdä työtä sen puolesta, 
että meillä olisi tulevaisuu-
dessakin elävä maaseutu ja 
elinvoimaiset maakunnat ja 
lupaan olla koko Suomen 
presidentti, koko kansan 
Paavo.

Pudasjärvellä  
noin 400 kuulijaa:
Väyrynen on vieraillut pre-
sidenttiehdokkaista Pudas-
järvellä useimmiten. Hän 
kävi pitämässä tilaisuuden 
elokuussa Pohjantähdessä 
ja vieraili puhujana Keskus-
tan Pohjois-Pohjanmaan pii-
rijärjestön syyskokouksessa 
marraskuussa Rimminkan-
kaan koululla. Väyrysen tulo 
kokouspaikalle sähköisti ko-

kouspaikan tunnelmaa jo 
hänen läsnäolollaan, mutta 
ennen kaikkea esiintymisel-
lään 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. 

Väyrysen mukaan maa-
ilmassa laajuisina ongelmi-
na on muun muassa nälkä, 
köyhyys ja ympäristöongel-
mat eli valtavia haasteita eri 
maissa. Jos elintason kohot-
taminen jatkuu nykyisellään, 
luonnonvarat eivät riitä. Pi-
täisi hakea uutta suuntaa ja 
otettava käyttöön uutta ym-
päristön kannalta kestävää 
teknologiaa. Kehitykselle on 
saatava kestävämpi arvo-
maailma materialismin si-
jaan ja maaseutu on pidet-
tävä elinvoimaisena, totesi 
Väyrynen noin 400 hengen 
kuulijakunnalle. 

Juttu toimitettu yhteis-
työssä Keskustan Pudas-
järven kunnallisjärjestön 
kanssa.

Paavo Väyrystä kuuntelemaan kokoontui Rimminkankaan koululle noin 400 henkeä. 

Keskustan Paavo Väyrynen 
nousi eduskuntaan vuonna 
1970 vain 23-vuotiaana, ja 
hän on ehtinyt toimia minis-
terinä viidellä eri vuosikym-
menellä. Väyrynen on ollut 
pitkäaikainen puolueensa 
puheenjohtaja, ja hän on teh-
nyt mittavan uran europar-
lamentaarikkona. 

Väyrynen on nyt ehdolla 
presidentiksi kolmatta ker-
taa. Aiemmin hän on puo-
lueensa ehdokas vuosina 
1988 ja 1994. Politiikan ohel-
la Väyrynen toimii yrittäjänä 
Pohjantähti-opiston ja Poh-
janranta-matkailutilan ve-
täjänä yhdessä Vuokko-vai-
monsa kanssa. Hänellä on 
mittava kirjallinen tuotanto.

Väyrysen teesejä netti-
sivuilta:

Suomen tulee olla aktii-
vinen ihmiskuntapolitiikas-
sa ja edistää kaikin voimin 
kestävää kehitystä. Kestävän 
kehityksen periaatteita on 
noudatettava myös Suomen 
sisäisessä rakennustyössä. 

Vaalitapahtuma
perjantaina 20.1.2012

klo 10.00 – 19.00
S-Market Pudasjärven edessä

Tervetuloa keskustelemaan!
Tarjolla kuumaa makkaraa

Lämmintä juotavaa ja arvontaa!
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Paavo Väyrysen tavoitteena elävä 
maaseutu ja elinvoimaiset maakunnat

Kansanedustajat Mirja Vehkaperä ja 
Inkeri Kerola paikalla klo 12 - 14 ja 

Juha Sipilä paikalla klo 17 - 18.
Ehdokas Väyrynen itse ei ole paikalla

Nyt myytävänä myös Paavo-mukeja!
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Presidentin suora val-
ta koskee ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkaa. Siksi näissä 
vaaleissa on kysymys myös 
siitä, millaista Suomen tur-
vallisuuspolitiikka on tule-
vaisuudessa. Vasemmisto 
tuo presidentinvaalikamp-
pailuun selkeästi ja johdon-
mukaisesti Suomen Na-
to-jäsenyyttä vastustavan 
ehdokkaan.

Vasemmisto haluaa ko-
rostaa myös Yhdistyneiden 
kansakuntien roolia kansain-
välisen politiikan sekä rau-
han ja turvallisuuden keskei-
senä takaajana maailmassa. 
Suomen tulee toimia YK:n 
roolin vahvistamiseksi, ja sa-
malla myös torjua päättäväi-
sesti yritykset maailmanjär-
jestön sivuuttamiseksi.

Suomi on vuosikymmen-

ten ajan tukenut YK:n työtä 
muun muassa osallistumalla 
rauhanturvatyöhön. Suomi 
on ollut kokoaan suurempi 
rauhanturvaaja maailmalla, 
rauhanturvaamisen suurval-
ta. Tämä rooli Suomella pi-
täisi olla myös tulevaisuu-
dessa.

Presidentinvaaleissa kes-
kustellaan myös suomalai-
sen yhteiskunnan arvoista 
ja siitä, millainen arvojoh-
taja presidentin pitäisi olla. 
Presidentin pitää näyttää 
suuntaa sellaisille arvoil-
le, jossa arvostetaan ihmis-
ten erilaisuutta ja moninai-
suutta. Presidentin pitää 
puolustaa voimakkaasti ta-
sa-arvoa. Jokaisen pitää olla 
tasa-arvoinen riippumatta 
sukupuolesta, seksuaalises-
ta suuntautumisesta, uskon-

nosta tai etnisestä taustasta.
Erilaisuuden kunnioit-

taminen ja vähemmistö-
jen puolustaminen ovat Va-
semmiston keskeisiä arvoja. 
Muukalaisviha on Vasem-
miston strateginen ja ideolo-
ginen vastustaja. Vasemmis-
to on työväenpuolue ilman 
rasismia. Tarvitaan rasis-
mia vastustava työväenpre-
sidentti. 

(Paavo Arhinmäen teks-
tiä - poimittu nettisivuilta)

Juttukokonaisuus 
toimitettu yhteistyössä 
Pudasjärven Vasemmisto-
liiton kanssa.

Presidenttiehdokas Paavo Arhinmäki piipahti lauantaina ennen joulua Kuusamossa 
Prisman edustalla jututtamassa paikallisia ihmisiä. Yleisö oli kiinnostunut erityisesti 
pohjoisen liikenneyhteyksistä, joista varsinkin Kuusamon rautatieprojekti kirvoitti tiuk-
koja kysymyksiä ehdokkaalle. Arhinmäki korosti kuusamolaisille toimivan aluepoliitikan 
merkitystä. Maata ei saa ehdokkaan mukaan jakaa taloudellisesti. – Palvelut on turvat-
tava kaikille asuinpaikasta riippumatta, hän sanoi. 

On suuri kunnia olla pre-
sidenttiehdokkaana. Mie-
lestäni perussuomalaisten 
kokoisella ja itseään kunni-
oittavalla puolueella pitää 
olla vaihtoehto esitettävän 
kaikissa vaaleissa ja näin 
myös oma ehdokas Suomen 
ykkösvirkaan. Tuon kam-
panjassani esiin linjani – nyt 
käydään myös Suomen tär-
keintä tulevaisuuskeskuste-
lua. Pelissä on koko persoo-
nani, luonteeni ja lahjani.

Yksi päätoimistani on 
Suomen itsenäisyys. Nyky-
muotoinen EU-jäsenyys ra-
joittaa päivä päivältä y hä 
enemmän Suomen itsenäi-
syyttä ja suveriteettia. 

Minua ei voi sijoittaa pe-
rinteiselle oikeisto-vasem-
misto-akselille. Pidän tätä 
jakoa kerta kaikkiaan van-
hentuneena. Uskon Suomen 
kansan – kokonaisuuteen 
– vallan lähteenä ja katson, 
että kansaa ei saa jakaa osiin 
ja yllyttää toisiaan vastaan 
puoluetaktisin perustein. 
Katson, että maailmassa on 
kolme mahtia: yhteiskunta, 
raha ja ihminen. Lähden ih-
misestä, mielestäni tärkeim-
mästä. Rahaa ja yhteiskun-
taa tarvitaan, mutta ne ovat 
renkejä – eivät isäntiä. 

Tasavallan Presidentin 
vaali on Suomen merkittä-
vin tulevaisuuskeskustelu. 
Perussuomalaiset ovat siinä 
mukana.

Olen pohtinut eh-
dokkuuttani neljältä 
kannalta:
Suomen kannalta. Tasaval-
lan Presidentin tehtävä on 
kansakunnan kannalta tär-
keä. Mikäli Suomen kansa 
minut siihen valitsee, tun-
nen, että pystyn tehtävän 
hoitamaan. Minusta on hy-

Timo Soini:

On suuri kunnia olla 
presidenttiehdokkaana

vän maan isäksi.
Puolueen kannalta. Pe-

russuomalaiset on merkit-
tävä puolue, jolla on oltava 
sekä uskottava että puolueen 
peruslinjaa korostava ehdo-
kas. Tiedän mitä Perussuo-
malaisuus on ja mitä se ei 
ole. Tuon Perussuomalai-
suuden presidentinvaaliin. 
Pidän tärkeänä, että Perus-
suomalaisten kannattaja voi 
äänestää puolueensa ehdo-
kasta. Hän tietää, mitä saa 
vastineeksi äänelleen.

Omalta kannaltani. Olen 
ollut kerran ehdokkaana ja 
kerran presidenttiehdok-
kaan vaalipäällikkönä. Vaa-
litaistelu on minulle tuttu 
ja tiedän mitä se edellyttää. 
Haluan kovia haasteita, ha-
luan taistella oikeiksi kat-
somieni asioiden puolesta. 
Haluan olla mukana, kun 
Suomen tulevaisuudesta ja 
suunnasta päätetään.

Läheisteni kannalta. Toi-
min julkisuudessa. Tunnen 
julkisuuden luonteen; hyväs-
sä ja pahassa. Puolueen pu-
heenjohtajana ja president-
tiehdokkaana tekemiseni 
punnitaan tarkasti julkisuu-
dessa. Olen tähän valmis. 

Eduskuntavaaleissa 
vuonna 2003 Soini tuli va-
lituksi kansanedustajak-
si. Vuoden 2006 presiden-
tinvaaleissa Soini sai reilut 
3,4 prosentin kannatuk-
sen. Eduskuntavaaleis-
sa 2007 Soinin äänisaalis 
oli koko maan kolmannek-
si suurin. Vuoden 2009 eu-
roparlamenttivaaleissa Soini 
valittiin mepiksi vaalien ää-
nikuninkaana. Eduskunta-
vaaleissa 2011 Soini valittiin 
eduskuntaan Uudenmaan 
vaalipiiristä koko maan ää-
nikuninkaana. 

Timo Soini asuu Espoos-
sa. Hän on naimisissa lääkä-
ri Tiina Maarit Soinin kans-
sa. Parilla on poika Toivo 
sekä tytär Silja. Soini on kou-
lutukseltaan valtiotieteiden 
maisteri. 

Juttua oli kokoamassa 
Oulun piirin uusi pu-
heenjohtaja Paula Juka 
Muhokselta sekä pudas-
järviset Perussuomalais-
ten vastuuhenkilöt. 
Lähteinä mm. Perussuoma-
laisten nettisivut. 

Viikkoa ennen joulua Oulun presidentinvaalitilaisuudessa Timo Soinia oli kuuntelemassa 360 ihmistä. Ei jäänyt epäilystäkään siitä, onko Timo to-
sissaan mukana vaaleissa - on aivan tosissaan. Kuka muuten noin rankkaan hommaan edes ryhtyisi. Kuvat Juha Vuorio. 
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Rohkeasti 
kansainvälinen 

Rohkeasti 
tasa-arvoinen

Rohkeasti 
oikeudenmukainen

Yhteiskuntamme vaatii mo-
nessa suhteessa tervehdyttä-
mistä. Työttömyys, köyhyys 
ja kaikkinainen syrjäytymi-
nen, aivan erityisesti lasten 
ja nuorten pahoinvointi te-
kevät minut surulliseksi. Hy-
vinvointiyhteiskunta on tun-
netusti juuri niin vahva kuin 
sen heikoin lenkki.

Mikä erottaa suomalai-
set muista kansakunnis-
ta? Se, että meillä on ol-
lut poikkeuksellinen kyky 
koota kansakunnan henki-
set ja aineelliset voimava-
rat kriisitilanteissa. Suurin 
voimavaramme, suurin kil-
pailuvalttimme myös ta-
loudellisessa mielessä, on 
yhteistyökyky. Suomi on 
keskinäisen luottamuksen 
ykkösmaa maailmassa. 

Minulta on tämän syksyn 
aikana usein kysytty; miksi 
haluan Tasavallan Presiden-

Näytetään tietä yhdessä

tiksi? Eihän presidentillä ole 
valtiosääntöuudistuksen jäl-
keen enää valtaa!

Suomalaisen yhteiskun-
nan perusarvojen puolus-
taminen oli ratkaiseva asia, 
kun päätin tavoitella pre-
sidenttiehdokkuutta. De-
mokratia, ihmisoikeudet ja 
vähemmistöjen suoja, hy-
vinvointivaltio tasa-arvon 
takeena, huolenpito kaikis-
ta kansalaisista, ennen kaik-
kea niistä, jotka ovat eniten 
avun tarpeessa. Näiden pi-
täisi olla meille kaikille tär-
keitä arvoja. 

Viimeaikainen kehitys 
Suomessa on arvojen kun-
nioittamisen suhteen ol-
lut huolestuttavaa. Ihmisille 
huudellaan rasistisia herjo-
ja tai heihin käydään kiinni 
heidän ihonvärinsä tai äidin-
kielensä takia. Piittaamat-
tomuus kanssaihmisistä on 

kasvanut. Vihapuheet ovat 
lisääntyneet huolestuttavas-
ti ja demokratiaa suorastaan 
halveksitaan, jopa eduskun-
nassa. Suomi on vaarassa va-
jota henkiseen taantumaan.

Emme saa passiivisina 
katsoa vierestä, kun vähem-
mistöihin kuuluvia kansa-
laisia syrjitään. Jokaisen on 
otettava vastuu suomalaisen 
yhteiskunnan suunnasta. 
Suomalaisten perusarvojen 
romuttamista eikä ääriasen-
teita hyväksytä. Suomalaiset 
ovat maltillista väkeä. Mei-
dän kaikkien on näytettävä 
tietä.

Äänestäjät ratkaisevat 
näissä vaaleissa, millais-
ta presidenttiyttä halutaan. 
Halutaanko Suurta Johtajaa, 
joka asettuu parlamentaari-
sen järjestelmän yläpuolel-
le? Minä en tavoittele sellais-
ta presidenttiyttä.

Presidentin tulee koke-
muksellaan ja osaamisellaan 
tukea, antaa tilaa ja tasoittaa 
hallituksen tietä tässä erityi-
sen vaikeassa kansainvälisen 
talouden kriisissä.

Minä haluan olla presi-
denttinä kansan asiamies, 
joka kuuntelee ihmisiä. Pre-
sidentin on seurattava ajan 
ilmiöitä ja arvioitava, mil-
loin astuu esiin ja missä asi-
oissa. Jos ja kun maassamme 
esiintyy vakavia epäkoh-
tia eikä niitä korjata, tai jos 
Suomi alkaa luopua aktiivi-
sesta kansainvälisestä linjas-
taan, puuttuisin presidentti-
nä epäröimättä asiaan.

Paavo Lipponen
SDP:n presidenttiehdokas
www.paavolipponen.fi

Sarilla on arvot kohdallaan. 
Hän ei häpeä olla avoimes-
ti kristitty. Hän on selkeä, 
avoin, rehellinen ja isän-
maallinen. Hänellä on Eu-
roopan parlamentin talous-
valiokunnasta viime käden 
tietoa ja näke-mystä kan-
sainvälisestä talouskriisis-
tä ja ratkaisuista siihen. Sari 
ajaa EU:n ja euron säilymistä 
elin-kelpoisina, ja painaa jar-
rua Suomelle epäedullisille 
liittovaltiokehitykselle ja tu-
lonsiirroille.

Sari on tehokas. Hän ajaa 
vainottujen vähemmistöjen 
asioita ulkosuhteissa, tehok-
kaampaa kehitys-yhteistyö-
tä ja työtä korruptiota ja ri-
kollisuutta vastaan.

Sari
a s k e l e e n  e d e l l ä
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Miksi Sari Essayah?
Sarilla on arvot kohdallaan. Hän ei häpeä olla avoimesti kristitty.  

Sari on Selkeä, Avoin, Rehellinen, Isänmaallinen.
• • • • •

Sari on asiantunteva. Hänellä on Euroopan parlamentin 
talousvaliokunnasta viime käden tietoa ja näkemystä 

kansainvälisestä talouskriisistä ja ratkaisuista siihen. Sari ajaa 
EU:n ja euron säilymistä elinkelpoisina, ja painaa jarrua Suomelle 

epäedullisille liittovaltiokehitykselle ja tulonsiirroille.
• • • • •

Sari on tehokas. Hän ajaa vainottujen vähemmistöjen asioita 
ulkosuhteissa, tehokkaampaa kehitysyhteistyötä ja työtä 

korruptiota ja rikollisuutta vastaan.
• • • • •

Sari on luonnonsuojelullisesti fiksu. Hän ajaa kestävää 
elämäntapaa ja ratkaisuja ympäristökriiseihin, 

ilmastonmuutokseen ja kilpailuun ehtyvistä luonnonvaroista.
• • • • •

Sari on yhteistyökykyinen. Hän ajaa lisääntyvää yhteistyötä 
Itämeren maiden, kuten Pohjoismaiden ja Venäjän, kanssa niin 

tutkimuksessa, taloudessa kuin kulttuurissa.
• • • • •

Sarilla on korkea paineensietokyky. Hän siirtäisi painopistettä
siviilikriisinhallinnan suuntaan ja pitäisi huolta Suomen 

puolustuskyvystä ilman NATO-jäsenyyttä.
• • • • •

Sari on empaattinen nainen. Hän ajaa vanhusten, lasten, nuorten, 
vammaisten näkökulmaa visiossaan lähimmäisyhteiskunnasta, 

jossa kannamme yhdessä ja erikseen vastuuta toisistamme.

Mm. näiden syiden vuoksi minä äänestän Sari Essayah’a Suomen Tasavallan presidentiksi.  
Äänestä sinäkin.

Tutustu lisää netissä www.essayah2012.fi

Ensimmäinen vaali:
*vaalipäivä sunnuntai 22.1.2012

*ennakkoäänestys kotimaassa 11.-17.1.2012
*ennakkoäänestys ulkomailla 11.-14.1.2012 

Miksi Sari Essayah?

Sari Essayah on 44-vuotias europarlamentaarikko, naimisissa ja per-heessä on kaksi kouluikäistä tytärtä. Essayah on aiemmin toiminut Kristillisdemokraattien kansanedustajana ja eduskuntaryhmän pu-heenjohtajana sekä puoluesihteerinä. Hän on edelleen Paimion kun-nanvaltuutettu. 
Euroopan parlamentissa Essayah on työskennellyt vuodesta 2009. Hän toimii työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa sekä talous- ja raha-asiainvaliokunnassa (vj.). Ulkopolitiikan saralta kan-sainväliset ihmisoikeuskysymykset sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden kysymykset ovat erityisesti lähellä hänen sydäntään. Koulutus: Ylioppilas Lapinlahden lukiosta 1986, kauppatieteidn maisteri, pääaine laskentatoimi, Vaasan yliopisto 1995.1990-luvun alussa opiskeluvuosinaan Essayah edusti menestyk-sekkäästi Suomea yleisurheilumaajoukkueessa kävelijänä. 

Sari on luonnonsuojelul-
lisesti fiksu. Hän ajaa kes-
tävää elämäntapaa ja rat-
kaisuja ympäristökriiseihin, 
ilmastonmuutokseen ja kil-
pailuun ehtyvistä luonnon-
varoista.

Sari on yhteistyökykyi-
nen. Hän ajaa lisääntyvää 
yhteistyötä Itämeren mai-
den, kuten Pohjoismaiden 
ja Venäjän, kanssa niin tut-
kimuksessa, taloudessa kuin 
kulttuurissa.

Sarilla on korkea pai-
neensietokyky. Hän siirtäi-
si painopistettä siviilikriisin-
hallinnan suuntaan ja pitäisi 
huolta Suomen puolustus-
kyvystä ilman NATO-jäse-
nyyttä.

Sari on empaattinen nai-
nen. Hän ajaa vanhusten, 
lasten, nuorten, vammais-
ten näkökulmaa visiossaan 
lähimmäisyhteiskunnasta, 
jossa kannamme yhdessä ja 
erikseen vastuuta toisistam-
me. 

Mm. näiden syiden 
vuoksi minä äänestän Sari 
Essayah’a Suomen Tasaval-
lan presidentiksi. 

Marja-Leena 
Kemppainen 
Oulu

Tutustu lisää netissä  www.essayah2012.fi
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Pekka Haavisto on maailmalla ar-
vostettu ulkopolitiikan asiantunti-
ja ja sillanrakentaja. Pitkä ura niin 
kotimaisessa politiikassa kuin 
kansainvälisillä kentillä on tehnyt 
Haavistosta taitavan neuvottelijan 
ja aidosti ihmisten asioista välittä-
vän kuuntelijan.

Haaviston vaaliteeman mukai-
sesti Suomen presidentin tulee olla 
maailmalla arvostettu vaikuttaja – 
asioihin perehtynyt maailmanpo-

Presidentin tulee olla maailmalla arvostettu vaikuttaja
litiikan tuntija ja isänmaallinen ih-
minen. Erilaisia ihmisiä ja heidän 
taitojaan yhdistämällä syntyy ko-
koaan suurempi Suomi.

Kollegat ja ystävät kuvaavat 
Haavistoa sillanrakentajaksi ja 
neuvottelijaksi. Hän etsii dialogia 
ja yhteistyötä, ei vastakkainaset-
telua ja nokittelua. Haavisto on 
rohkea, muttei röyhkeä. Monen 
mielestä Haavistoa leimaa miltei 
surumielinen tyyneys. Se ei kui-
tenkaan ole puuttuvaa energiaa, 
vaan viisautta, kokemusta ja har-
kintaa.

Monipuolinen ja -taitoinen po-
liitikko on haluttu puhuja kou-
luissa, armoitettu tarinankertoja 
ja kirjoittaja. Kokemukset, havain-
not ja oivallukset maailmalta ovat 
kirkastuneet ymmärrykseksi sii-
tä, että neuvottelu, sopiminen ja 
kuunteleminen ovat aina ensim-
mäinen, eivät viimeinen vaihto-
ehto.

Pekka Olavi Haavisto syntyi 
vuonna 1958 helsinkiläiseen opet-
tajaperheeseen. Lapsuuden kesät 
kuluivat muun muassa Haikan-
sukutilalla Teiskossa. Haavisto 
oppi arvostamaan paitsi käden-
taitoja ja maanviljelystä myös rau-
haa ja olemisen avaruutta.

Maailma, matkailu ja yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen vei-
vät nuoren miehen mennessään: 
vuonna 1977 Haavisto julkaisi jo 
ensimmäisen Interrail-oppaan-
sa, ja vuonna 1979 alkunsa saivat 
Koijärvi-liike ja Kompostilehti. 
Loppu on Vihreän liikkeen histo-
riaa.

Reppumatkailu pysyi rakkaa-
na harrastuksena myöhemmin-
kin. Kesällä 1997 Haavisto suun-
tasi kohti Kolumbiaa. Siellä hän 
tapasi ecuadorialaisen Anto-
nio Floresin. Jouluksi Haavisto jo 

matkasi tapaamaan Floresin per-
hettä, keväällä päiväntasaajan 
kasvatti taas tuli napapiirille – ja 
paluulippu jäi käyttämättä. An-
tonio ja Pekka rekisteröivät suh-
teensa vuonna 2002.

Pioneerivihreästä  
rauhanneuvottelijaksi
Pioneeriajan vihreänä Haavisto 
oppi uutta raivaavan, pelottoman 
ajattelun, vuorovaikutuksen ja 
suvaitsevaisuuden merkityksen, 
kansalaisjärjestöjen voiman. Haa-
visto nousi kansanedustajaksi en-
simmäisissä vaaleissaan vuonna 
1987 tehtyään äänestäjiin suuren 
vaikutuksen Ylen suuressa vaali-
keskustelussa.

Vuosina 1995–1999 hän toimi 
Euroopan ensimmäisenä vihreä-
nä ympäristö- ja kehitysministe-
rinä.

Poikkeuksellisen menestynyt 
ja tunnettu Haavisto on kansain-
välisellä areenalla. Toimiessaan 
YK-tehtävissä vuosina 1999–2005 
hän näki henkilökohtaisesti mil-
laista elämä on muun muassa Bal-
kanin, Afganistanin, Palestiinan, 
Liberian ja Sudanin kriisialueilla.

Johtaessaan YK:n ympäristö-
järjestö UNEP:n kenttätutkimuk-
sia Haavisto selvitti esimerkiksi 
sitä, millaisia tuhoisia vaikutuk-
sia sodilla oli ihmisten elinympä-
ristöön. Haavisto arvelee olevan-
sa eniten maailman miinakentillä 
kävellyt siviilipalvelusmies.

YK-tehtäviä seurasi vastuulli-
nen toimi Euroopan unionin eri-
tyisedustajana Sudanissa ja Dar-
furissa.

Vaikka vuoden 2007 eduskun-
tavaalit sitoivat Haaviston jälleen 
suomalaisen politiikan keskiöön, 
kansanedustaja on sittemminkin 

heenjohtajana ja ulkoministerin 
erityisedustajana.

Jutun lähteenä käytetty 
nettisivujen materiaalia.
Haaviston kannattajat
Pudasjärvellä

Pekka Haavisto vieraili Oulus-
sa sunnuntaina 8.1, jossa hän 
vieraili Rotuaarilla vaalikopilla ja 
osallistui uskontoaiheiseen pa-
neelikeskusteluun Kirkkotorin 
suuressa salissa. Siellä hän sai 
tehtäväkseen piirtää oman ku-
vansa avantouimarina Oulussa, 
jota tässä esittelee.

ehtinyt toimimaan muun muassa 
vierailevana tutkijana lukuisissa 
arvostetuissa oppilaitoksissa ym-
päri maailman sekä muissa kan-
sainvälisissä tehtävissä. 

Tällä hetkellä Haavisto toimii 
Vihreän eduskuntaryhmän pu-

Lemmikkihoitola Vieras-
huoneen takaa löytyy rei-
lu nelikymppinen pitkänlin-
jan, Pudasjärveltä syntyisin 
ja edelleen paikkakunnalle 
tiiviisti yhteyttä pitävä, koi-
ramies Simo Tolonen. Hän 
on asunut perheensä kans-
sa Kempeleessä vuodes-
ta 1994 saakka ja myös kol-
me kuukautta sitten avattu 
Lemmikkihoitola ja lemmik-
kieläintarvikkeiden myymä-
lä ja nettikauppa sijaitsevat 
Kempeleessä.

Metsästys- ja seurakoirat 
ovat seuranneet minua pik-
kupojasta lähtien. Vanhem-
pieni taiteilija Paavo ja Laimi 
Tolosen perheessä eli minun 
lapsuudenkodissa oli sak-
sanpaimenkoira, beagle ja 
Newfoundlandinkoira. Isä 
Paavo oli myös innokas met-
sästäjä ja koiraihminen. 

 Oma pitkäaikainen koi-
raharrastukseni on painottu-

Tolosen Simo perusti 
Lemmikkihoitola Vierashuoneen

nut hirvikoiriin. Pääasiassa 
koirani ovat palvelleet met-
sästyskoirina omassa hirvi-
porukassani Pudasjärven Ti-
kanpalossa Kokkokylän ja 
Kelankylän välimaastossa. 
Tällä hetkellä omassa koi-
ratarhassa asustelee jämtlan-
ninpystykorvanarttu.

Äskettäin avattu koirien  
Vierashuone on Simon pit-
käaikainen unelman toteu-
tus. Hän kertoi jo pitkään 
haaveilleensa laajentaa koi-
raharrastusta niin, että sen 
puitteissa voi perustaa oman 
kannattavan yrityksen. Ai-
emmin Simo on toiminut 
muun muassa sähköasenta-
jana ja olipa hän -90 luvul-
la töissä Pudasjärven lei-
pomossakin. Tällä hetkellä 
Simo suorittaa työnsä ohella 
eläinhoitajan ammattitutkin-
toa OSAO:n Muhoksen yksi-
lössä. Suuntautumisena ovat 
koirat ja kissat. 

Vierashuoneen 15 -paik-
kaisen hoitolarakennuksen 
Simo on tehnyt Lammin ki-
vestä, joka tarjoaa miellyt-
tävät tilat lemmikeille niin 
kesällä kuin talvellakin. Jo-
kainen lemmikkitila on oma 
vierashuone, jossa saa naut-
tia talon ”vieraanvaraisuu-
desta”. Useimpiin huoneisiin 
sisältyy myös oma ulkona 
oleva koiratarha. 

Hoitola sijaitsee Oulunsa-
lon lentokentän lähellä, joten 
kauempaakin ihmiset tuovat 
lemmikkinsä hoitoon matko-
jensa ajaksi. Eniten varataan 
hoitoa viikonloppujen ajak-
si, mutta onpa jopa kolmen-
kin viikon matkojen ajan 
lemmikkieläin ollut Vieras-
huoneella hoidossa. 

Hoitolan yhteydessä on 
myös koirien perustarvik-
keiden myymälä, jossa on 
myytävänä mm. pantoja, ta-
luttumia, heijastintuottei-

ta sekä erimerkkisiä ruokia. 
Kauppaa tehdään myös net-
tikaupan lemmikkikauppa.fi 
-kautta. Simon mukaan hin-
tataso on pystytty kulujen 
tarkalla seuralla pitämään 
edullisena. Pudasjärveltäkin 
käy paljon asiakkaita ja tie-
toisuuden lisääntyessä ky-
syntä on kasvussa. 

Heimo Turunen

Simo Tolonen on ollut koi-
rien kanssa lapsuudenko-
dista lähtien. Nyt harras-
tuksesta on tullut ammatti 
ja joka on johtanut oman 
lemmikkihoitolayrityksen 
perustamiseen. Sylissä on 
hoidokkina oleva chihua-
hua.

Pudasjärvellä juuret:
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Lukijan kynästä

Häppeillen vetelen täkkiä 
korvilleni – miksikö hä-
piän? Tytär lähti työmat-
kalleen ja minä jäin vain 
loikomaan. Hetken pääs-
tä oon häpiäni unohtanut, 
nautin olostani joutilaana! 
Ei ole kiire navettaan, pel-
lolle, pyykille, ei vettä ve-
tämään eikä puita kaata-
maan! Ei lasten luo.

On rauhallista, hiljais-
ta, sähkönappi alas, pre-
sidenttiä pittää saada – 
jouluverhot pittää kyllä 
kohta laittaa, ja muuta jou-
lua! Käyn uudessa köö-
kissä jottai touhuamassa. 
Istahan vanhan pirtin sou-
tutooliin, jonka Lauri-vai-
naa osti 1965 syksyllä, kun 
oli remontoitu talo. Kaksi 
kamaria lisättiin, keskus-
lämmitys laitettiin ja uusi 
leivinuuni. Kenttälän Esko 
sen teki. 

Edellinen oli Mus-
tos-Jalmarin muuraama. 
Hyvävetosia olivat. Sii-
nä keinussa olin vajonnu 

Epäonnen tiistai
muisteloihin – onha niitä – 
se vasikkaki. Oli huhtikui-
ne lauantai. Luutusin pirtin 
lattiaa – kuulu joku romaus, 
jostai, niinku nauta helähti. 
Kohta Lauri tuli kysymään 
– Mihin hiiteen se vasik-
ka joutu tuosta kartanolta, 
päästin ulos karsinan tyhjen-
nyksen ajaksi, ei jäläkiä näy 
mihinkää päin! Mentiin ulos. 
Miksi kaivon kansi on auki, 
sanon ja alan laittaa paikoil-
leen kantta, joka oli syrjässä, 
siinä kurkistin kaivoon, lie 
mitä syvyinen. Siellähä näky 
– vasikka polo! Tuu kahtoon, 
huusi Laurille. Vettä ei ollu 
ku 20 senttiä pohjassa.

Ilkan talossa piti kansa-
koulua opettaja neiti Sirkka. 
Joku lapsista juoksi naapu-
rista apua hakeen. Leinosen 
Pauli laskettiin köyvellä kai-
voon, ja kun hän oli sitonu 
vasikan köyteen niin nostet-
tii molemmat ylös, vasikka ja 
Paulikin. No, siihenpä juoksi 
sekin opettaja ja myös vah-
timestari, Hilda sitä touhua 

filmaamaan. Kuva on siitä 
todisteena. Eikä vanu louk-
kaantunu. Kartanossaha oli 
polut vain liiteriin ja navet-
taan. Kaivon kansi jäinen ja 
iltapäiväauringossa liukas. 
Vasikka riemuissaan laukka-
si ja liukastui kaivoon. Onni 
onnettomuudessa, että oli 
kuiva kaivo. Se helähdys oli 
kuulunu peltisestä kaivon-
sangosta kannella. Syksysi 
olin teuraskaverina Tirmon 
Ollilla kun lampaita teurasti 
ym. Kissan ja koiran pennut 
laitoin ite ”taivaaseen.”

Sattuipa nyt vanhana jot-
ta hiiri juoksi portailla, iskin 
katuharjan sen päälle ettei 
karkaa. Soitin Hilijalle – tuu 
tapa, no hän tuli ja tappo! Oi-
sit polokassu sen, hän sano, 
hän juoksetti meillä aprillia, 
nii siihe aikaan. Mukava päi-
vä kallistu iltaan. Tuli kiire, 
hoksin jotta otanpa porstuan 
lattialta nuo roskat, otin kih-
velin ja harjan – muista ettet 
kumarra liikaa – sanon ittel-
leni – samassa olen kaatunu – 

rojahtanu lattialle – mikä täs-
sä on – miksi en pääse ylös 
– kohta kipu leviee oikiaan 
olkapäähän, käteen ja hartei-
hin – olenko loukkaantunu? 
Äimistelin, kuuntelin: onko-
ha jottai särkyny? En päässy 
ylös vaikka yritin. Puhelin 
oli allani taskussa. Vihtoin, 
kovan yrityksen jäläkeen 
sain sen vasempaan kätee-
ni. Kelle soitan? Tyttären oli 
puhe mennä töijen jäläkeen 
Ouluun. Kai ehti mennä il-
tatuuriin. Olin yksin. Soi-
tin tyttärelle, hän hälytti To-
pin ja Jukan tänne. Taksin 
myös. Ulko-ovi lukossa, se 
oli vaikia saaha auki. Taksi 
vei terveyskeskukseen, josta 
ambulanssi käytti Oyssissa 
ja toi sitten terveyskeskuk-
sen osastolle. Viikon siellä, 
sitte hoitolan kautta kotiin. 
Ei ollu poikki mittää, mur-
tumia on. Saa kulettaa kättä 
hihnassa kuin koiraa.

Nyt, loppiaisena käsi toi-
puu, kynnää jo kulettaa. 
Oikia olokapää ja käsivar-

si murtuivat. Siinä porstu-
an lattialla ehin ajatella, oliki 
se niin nautinnollinen päivä. 
Kävelin leikatuilla polovil-
la, sydän ja astma levollise-
na. Joopajoo! Oon nyt kovas-
ti kiitollinen teille naapurit ja 
muut auttajat. Suokoon tai-
vaan isä teille runsaasti lah-
jojaan ja terveyttä.

On äärettömän hyvä asia 
tämä naapurisopu! Sota-ai-
kana oli helleviikko ja pä-
rekatot. Eräs ihminen tuli 
kysymään olisiko lainata va-
lamista leipää iltaseksi, kun 
hänellä oli kymmenen hen-
kilön perhe. Ja jauhojakin 
tarvitsee, pakko on huomen-
na aamuyöstä leipoa aamu-
kasteen aikaan. Hän sai tar-
vitsemansa. Kului vuosi, 
toinen. Hän teki tyhjäksi ot-
taneensa meiltä lainaan.

Vihdoin kolmantena 
vuonna hän toi jauhot, mut-
ta ei leipiä, ja sanoi: Nyt kun 
ootta saanu, nii ei enempi 
sorsita toisiimme! Äiti sano: 
Ei niin, kun mulla taas hätä 

tulee teille kait minä ensim-
mäisenä tuun, sovitaanko 
asiat? Ei silloin vielä sovin-
toa tehty. Se tehtiin myö-
hemmin. Sulassa sovussa 
elettiin jälleen. Kattelin vain, 
että vaikka toisinaan ei mie-
liksemme tuo naapuri ollut-
kaan, nii kyllä se aina siitä 
- niinku ennenki. On hyvä 
asua naapureijen kans! Nuo-
kin ihmiset ovat ajat sitten 
jättäneet meille monet opit ja 
muistot. Kiitos heille. No nyt 
näyttää ettei kynä ossaa py-
sähtyä, joten päätän tarinan. 
Hyvää uutta vuotta kaikille 
ja kiitos!

Ojalan Aili 

ps. Kiitos joulukorteista, lah-
joista ja ukolle hallauksesta!

Varsitie 6 93100 Pudasjärvi • Puh. 044 731 8767 • Ma–Pe 10–17, La 10–14

Kuljetukset ympäri Suomen joustavasti!

Joustavat maksuehdot.

Tutustu valikoimaamme verkkokaupassa

www.vekenkaluste.fi
24h!

SEVERI kulmadivaani
•  musta, harmaa ja beige
•  ympäriverhoilut kääntötyynyt

KOTIMAINEN TÄKKI

KOTIMAINEN TYYNY

AKSELI ruokailuryhmä 90*170 cm pöytä + 6 tuolia
•  tukevaa koivua, tuolit valmiiksi kasattuina
•  värit: pähkinä, valkoinen/pähkinä, valkoinen/     
     pyökki ja valkoinen

70*90 cm pöytä + 2 tuolia 295,- (465,-)
80*130 cm pöytä + 4 tuolia 449,- (710,-)

790

/ 2 KPL

/ 2 KPL

19,-

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.

265*200 cm
995,-

ovh.1694-

alk.

JONNA avokulmasohva
•  runkotakuu 10 vuotta
•  paljon eri kangasvaihtoehtoja. myös nahalla

259,-
ovh.378-

LIISA pieni kerrossänky
•kätevä lastenkoko 70*155
•mäntyä, 5 eri väriä

599,-
ovh.965,-

ADVANCED runkosänky 80*160 cm
•  bonell jousitus, puurunko

119,- 120*200 cm 179,-
140*200 cm 219,-

KENEDY jousikeinu
•  kotimainen, koivua
•  eri värejä
•  sis. pehmusteen

495,-
ovh.580,-

299,-
ovh.550,-

KIRSTEN mekanismituoli
•  kestävällä eco nahalla
•  tuoli keinuu, pyörii, nouseva jalkarahi 
     ja säädettävä makuuasento 
•  värit: musta, ruskea ja beige
 

399,-
ovh.695,-

Tammi- 
ale!

Veken Kaluste jää Pudasjärvelle. 

Olemme päättäneet asettua 

Pudasjärvelle, jonka vuoksi nyt 

poistamme tammikuussa paljon myymälä 

malleja ja yksittäis kappaleita hurjin ale 

hinnoin uusien mallien alta pois.

Tervetuloa!

Malli- ja yksittäiskappaleita 

hurjin ALE hinnoin

-50% 
-20% 

jopa

-70%  normaalihinnoista: 
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Minä olen Toffee ja korvanumeroni on 123. Emäntä sa-
noo, että se on niin helppo muistaa. Korvanumerolla 
vieraskin ihminen erottaa meidät helposti toisistamme, 
Emäntä tosin puhuttelee aina nimellä. Joskus se sanoo 
muori tai vanha rouva, mutta minua se tarkoittaa sillä. 
Vanha rouva, koska olen vanhimmasta päästä meidän 
navetassa. Tiedän sen siitä, että syntyville vasikoille an-
netaan nimi aakkosten kirjainten perusteella ja meitä ei 
ole montaa, joiden nimi alkaa T:llä. Tänä vuonna synty-
vät vasikat saavat nimen J-kirjaimella.

Ajattelin kertoa teille vähän lehmän elämästä. Joskus 
tuntuu, että ihmiset tietävät siitä niin vähän. Herkästi 
ajatellaan, että siellähän ne navetassa seisovat ja märehti-
vät. Ja lypsävät maitoa. On siinä muutakin, vuoden aika-
na tapahtuu yllättävän paljon erilaisia asioita ja kun tätä 
ikää on karttunut, on oppinut pienistä merkeistä näke-
mään, että mitä se Isäntä ja Emäntä nyt suunnittelevat.

Emäntä sanoi, että nyt on vuosi 2012. Se puhuu ihan 
mahdottoman paljon, ei sitä jaksa aina edes kuunnella, 
rutiinilla selvitään lypsystä ja sitten Emäntä rapsuttaa ja 
kehuu, että olitpa reipas tyttö. Tietysti.

Niin, vuosi on vaihtunut. Mennään kohti kevättä, 
Emäntä sanoo. En minä aina ymmärrä, että mitä se oi-
kein tarkoittaa sillä. Jos kerran mennään kohti kevättä, 
niin miksi se sanoo, että olette te onnellisia, kun ei tarvit-
se tuolla pakkasessa ja tuiskussa olla. Lämmin navetta ja 
ruokaa yllin kyllin. Isäntä joskus sanoo, että on ne mah-
dottomia syömään. Tarkoittaa meitä kaikkia. Mutta on se 
mukava olla, kun on maha täynnä. 

Päivässä menee säilörehua ainakin 40 kg, joskus enem-
män, joskus vähemmän. Ja sitten nappuloita, ne ovat hy-
viä. Emäntä sanoo, että ”lehmän suklaata”. Niitä menee 
päivässä 12-15 kg, noin suunnilleen. Sen mukaan mikä 
tuotosvaihe on menossa. Vastapoikineelle lisätään ruo-
kaa hiljalleen ja sitten seurataan. Taas nostetaan ja seura-
taan. Syökö se kaikki? Miksi se ei syö? Sitten kokeillaan 
korvia ja katsotaan mitä tulee hännän alta. Tässä tuntee 
olevansa jatkuvan tarkkailun alla, toisaalta se on muka-
vaa. Huolehditaan joka päivä hyvinvoinnista, annetaan 
ruokaa ja vettä. Ja jos on heikko olo, soitetaan eläinlää-
kärille.

Viime viikolla Emäntä päätti tehdä mittalypsyn. Sii-
nä jokaisen lehmän maito mitataan ja maidosta otetaan 
näyte lähetettäväksi meijerin laboratorioon tutkittavak-
si. Näin saadaan tietää millaista maitoa meillä on. Tämä 
on omatarkkailua, Emäntä sanoi. Joka kuukausi meije-
ri ottaa tankkimaidosta vähintään 2 näytettä, joista tut-
kitaan koko karjan maidon laatu, mutta on hyvä tietää 
myös lehmäkohtaiset tulokset. Meijerillä on tarkat kritee-
rit millainen maito on elintarvikkeeksi soveltuvaa ja sen 
eteen tehdään töitä. Minun maito oli taas hyvää ja sain 
ylimääräiset rapsutukset. Maitoa oli yli 30 litraa päiväs-
sä ja se on oikein hyvä, sillä poikimisesta on jo vierähtä-
nyt pieni tovi. Maidosta tutkitaan valkuais- ja rasvapro-
sentit, solut ja urea. Normimaito on pitoisuuksiltaan 3,3 
% ja 4,3 %. Solut kertovat maidon laadun, niitä pitää olla 
mahdollisimman vähän. Jos soluluku on päälle 400 000, 
maito ei ole enää elintarvikkeeksi soveliasta. Urea taas 
kertoo ruokinnan onnistumisesta. 

Talvella on vähän rauhallisempaa tämä elämä kuin 
kesällä. Ehtii paljon nukkumaan ja ajattelemaan elämän 
menoa. Hyvä niin, sillä olen kuullut sanottavan, että ma-
kaamalla se lehmä rahaa tekee. En minä kyllä ole sitä 
nähnyt, se on ihan jotain muuta mikä minusta tulee ulos 
sen makaamisen jälkeen kun nousen jaloittelemaan.

Mutta kerron kuulumiset taas, kun vaalit on käyty ja 
saatu maahan uusi presidentti.

Terveisin: Toffee, nro 123

LEHMÄN ELÄMÄÄ

Media- ja editointikurssi 
aloitettiin joulutauon jälkeen 
katsomalla yhdessä syksyllä 
kuvattu ja parahiksi ennen 
joulua valmistunut lyhytelo-
kuva ”Zombien maailman-
valloituksen vastaisku”. 

Reilun kymmenen minuu-
tin vauhdikas toimintaelo-
kuva ideoitiin ja toteutettiin 
kurssilaisvoimin, ja kaikki 
pääsivät näyttämään kyn-
tensä sekä kameran edessä 
että takana. Oman lyhytelo-

Eletään aikaa, jolloin jo-
kainen meistä voi halu-
tessaan äänestää tai olla 
äänestämättä. 

Kaikilla on vapaus 
äänestää ketä ehdokas-
ta haluaa.Tuleva pre-
sidentti on jokaiselle 
meistä vielä epävarma. 
Mahdollisia president-
tiehdokkaita on useita.

Suosikkipuolue on 
meillä jokaisella. Tällais-
ta muutosten aikaa kun 
eletään,meidän kaik-
kien olisi syytä pohtia 
mitä tulevalta presiden-
tiltä odottaa.

Suvaitsevaisuus, ys-
tävällisyys ja tasaarvoi-
nen kaikkea kohtaan. 
Näitä edellä mainittuja 
esimerkkejä kannattaisi 
kaikkien meidän miet-
tiä jokapäiväisessä elä-
mässämme.

Suvaitsevaisuus on 
erilaisten ihmisten hy-
väksymistä ja kunni-
oittamista.Kaikki me 
voimme kantaa kortem-
me kekoon. Erilaisuus 
on rikkaus. ”Emme ole 
kukaan samasta puus-
ta veistettyjä”. Ystäväl-
lisyys näkyy arjen aska-
reissa.

Pienikin apu van-
huksille tai sairaille tuo 
turvaa heidän elämään-
sä. Tuleva presidentti, 
mies tai nainen varmas-
ti osoittaa ystävällisyyt-
tä yhteiskuntaa koh-
taan.

Taitoa ymmärtää ja 
kuunnella terveitä ja 
sairaita ihmisiä. Pitää 
huolta, että heillä oli-
si turvallisempaa elää 
kohti tulevaisuutta. Ta-
sa-arvo on tärkeää tä-
män päivän yhteiskun-
nassa. Uudenvuoden 
puheissa usein olen 
kuullut Tarja Halosen 
mainitsevan juuri tasa-
arvon.  Se on kunnioit-
tamista jokaista ihmistä 
kohtaan rotuun tai us-
kontoon katsomatta.

Tarja Halonen on 
työnsä tehnyt hyvin ja 
lahjakkaasti. Hän on 
kaikille taannut hyvän 
ja turvallisen yhteiskun-
nan. Saamme olla kiitol-
lisia  hänelle siitä.

Toivottavasti Suo-
messa pysyvät samat 
arvot edelleen, vaikka 
uusi presidentti vali-
taankin.

Anna-Riikka Huhta

Media- ja editointikurssilla 
on tekemisen meininkiä

Pelottavat maskeeraukset kuuluvat zombie-elokuvaan. Kuvassa pysätyskuva media- ja 
editointikurssilla tehdystä lyhytelokuvasta.

kuvan tekeminen onkin mo-
nipuolista toimintaa: matkan 
varrella on opittu käsikirjoit-
tamista, maskeeraamista, 
kuvaamista, näyttelemistä, 
leikkaamista, äänisuunnit-
telua ja ennen kaikkea ryh-
mässä työskentelyä. 

Kurssilaisilla on vaike-
uksia valita, mikä on muka-
vinta elokuvan teossa. Edi-
toiminen, näytteleminen ja 
kuvaaminen saavat kaik-
ki kannatusta. ”Parasta kui-

Mietteitä 
presidentin 

vaalien aikaan
tenkin on se, että saa pilailla 
kavereiden kanssa”, tiivis-
tää Topi. Keväällä kurssilai-
set aikovat paneutua ainakin 
parodioiden kuvaamiseen. 
Harrastajia kiinnostaa myös 
animaation tekeminen va-
hahahmoilla. Kurssi järjes-
tetään kansalaisopiston ja 
kulttuuritoimen yhteistyö-
nä ja opettajana toimii Liisa 
Pöllänen. (LP)

Loppiaista ennen Pudasjär-
ven yksikön matkailulinjan 
opiskelijat tekivät pienimuo-
toista haastattelututkimusta 
Pudasjärven keskustassa. 

Tarkoituksena oli saa-
da selville, millaisia yrityk-
siä tai palveluita kaivataan.  
Asiakkailta kysyttiin: Mitä 
yrityksiä mielestäsi Pudas-
järvelle tarvittaisiin? Vas-
tauksia reilun tunnin aika-
na tuli 73. Kuusi henkilöä ei 
heti osannut sanoa mitään ja 
ohikulkumatkailijoista yh-
deksällä ei ollut aikaa vasta-
ta. Erään henkilön mielestä 
Pudasjärvellä on jo kaikkea. 
Sivukylille toivottiin vain jo-
tain, mutta tarkempaa tietoa 
ei herunut.

Eniten kaivattiin vaate-
liikkeitä (10) kaikenikäisille. 
Eksoottisempaa tarvetta ko-
ettiin thaihieronnan tiimoilta 
(5) ja vähän huumorimielellä 
heitettiin myös ilotalo. Van-
hemmat ihmiset kaipasivat 
sisätilallista linja-autoase-
maa (4), jossa voisi odottaa 
rauhassa. Keskustan ilmettä 
piristäisi kummasti kauppa-
keskus (2), jossa olisi erilai-
sia liikkeitä. Toivottiin mm. 

Mitä yrityksiä kaivataan 
Pudasjärvelle

kenkäkauppaa (3), lemmik-
kikauppaa (2) ja Halpa Hal-
lia (2). Lisäksi paikkakunnal-
le haluttaisiin Robin Hood, 
Tarjoustalo, Lidl, levykaup-
pa, koruliike, nettiyritys, hal-
vempi urheiluliike, kangas-
liike, Nordeapankin konttori 
ja kahvila. 

Muutamat miehet kaipa-
sivat autoliikettä (2) ja pitem-
mälle jalostettua puuteolli-
suutta, joka olisi paikalliselle 
yritykselle kilpailijana (2). 
Lisäksi toivottiin raskasta 
teollisuutta, joka toisi lisää 
työpaikkoja. Myös parem-
paa kiinteistöhuolto-firmaa 
kaipailtiin. Eräs vastanneista 
toivoi laadukasta grillikios-
kia, joka herättäisi jo ulkoi-
sella olemuksellaan ruoka-
halua. Grillin aukioloaikaa 
toivottiin joustavammaksi.

Usein ajatellaan vain 
Syötteen kehittämistä, mutta 
keskustan ihmisten tarpeet 
unohdetaan. Lomailijoilla on 
aikaa toteuttaa eri aktiviteet-
teja useita päiviä, mutta pai-
kallisilla vain muutamia tun-
teja työn jälkeen, valotti eräs 
paikallinen vaikuttaja. Kes-
kustaan kaivataan enemmän 

salivuoroja mm. urheilutilo-
ja, palloilu-, keila-, ja urhei-
luhallia. Lisäksi ilmeni, että 
mäkihyppytorni pitäisi uu-
distaa, lentokenttä kaipai-
si paremmat valot ja täysi-
mittainen golfkenttäkin olisi 
tarpeen.

Matkailupalvelujentuot-
tajien näkökulmasta mielen-
kiintoisia toiveita ja tarpeita 
ilmeni runsaasti. Eräs ohi-
kulkija toivoi ja kiteytti kes-
kustan alueen elämysmat-
kailutarpeet, joka sisältäisi 
koskenlaskua (2) ja kelkka-
safaria (2).  Lisäksi toivot-
tiin keskustan alueelle seinä-
kiipeilymahdollisuutta sekä 
nuoriso- ja eräleirejä. Tar-
vetta olisi firmalle, joka jär-
jestäisi extreme-toimintaa 
asiakkaille tilauksesta esim. 
erilaisiin juhliin. Toivottiin 
ratsastuskoulua, jossa ratsas-
tajat pääsisivät harrastukses-
saan eteenpäin ammattilai-
sen opetuksessa.

Matkailulinjan ensimmäi-
sen vuosikurssin opiskelijat 
kiittävät kaikkia kyselytutki-
mukseen vastanneita.

Ape Nieminen
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PALVELUHAKEMISTO 
ON EDULLISTA

ILMOITUSTILAA! 040 1951 732
Ota yhteys Valokuvausliike FOTO-

LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

Oikopolku 2 A, 93100 Pudasjärvi | Puh. 040 5917 823
foto-laatukuvat@netti.fi | www.fotolaatukuvat.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

 • 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

AVAINPALVELUT

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

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

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

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

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

Palveluhakemisto

LAHJATAVAROITA

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
meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

VALOKUVAUSLIIKEITÄ

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

LUMENPUDOTUSLAITTEITA

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

ROMUJEN OSTOA,
PURKUOSIA

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

avoinna ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/ensio

ISÄNNÖINTEJÄ

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
alpo Puhakka
0400 187 795

www.aosteel.fi
UUTUUS  KARAVAANARI !

alpo Laakkonen 
045 263 0780

alpoeliass@gmail.com

tiedustelut: 

Asuntovaunujen ja -autojen kattojen lumenpoistoon

Pudasjärven Karhupaja ja 
OSAO:n Pudasjärven yksik-
kö ovat tehneet tuloksellista 
yhteistyötä nuorten opiske-
lun ja ammatteihin valmis-
tumisen saralla useiden 
vuosien ajan. Säännöllisin 
väliajoin toiminnan tulok-
sena saadaan juhlia jonkun 
nuoren valmistumista am-
mattiin. Tällä kertaa todis-
tuksen saantivuorossa oli 
puualan perustutkinnon 
suorittanut Kimmo Honka-
nen.

Kimmo tuli Karhupajal-
le työharjoitteluun ja kertoi 
haluavansa suorittaa kesken 
jääneet ammattiopintonsa 

loppuun. Opiskeluasioiden 
järjestely käynnistettiin heti 
ottamalla yhteyttä OSAO:n 
puualan opettajaan Juha Jur-
muun, joka tarttui välittö-
mästi asiaan ja laati nuorel-
le opiskelijalle räätälöidyn 
opintosuunnitelman yhdes-
sä Karhupajan työvalmen-
taja Jarmo Eskolan ja yksi-
lövalmentaja Sointu Veivon 
kanssa. Näin alkoi tulevan 
puualan ammattilaisen pon-
nistelu Eskolan vahvassa 
käytännön ohjauksessa, Jur-
mun kannustavassa työn ja 
opintojen seurannassa ja ar-
vioinnissa ja yksilövalmen-
tajan sivusta tukemana koh-

ti ammattimiehen tutkintoa, 
jonka hän sai 12.1.

Karhupajan monien toi-
mintojen yhtenä voimak-
kaana alueena on auttaa ja 
mahdollistaa nuoren opin-
tojen osasuoritusten teke-
minen ja tutkintojen lop-
puunsaattaminen. Tämän 
mahdollistavat asianmukai-
set toimintatilat, koulutetut 
ammattilaiset valmentajan 
tehtävissään sekä tärkeim-
pänä, omasta elämästään ja 
eteenpäin menemisestään 
vastuun ottavat opiskelu- ja 
työhaluiset nuoret.

Sointu Veivo
Kuva Riikka Ahonen

Kimmo Honkanen suoritti puualan perustutkinnon Karhupajalla. Todistusta luovutta-
massa Jarmo Eskola, Anitta Ojanperä ja Sointu Veivo (vasemmalla). 

Yhteistyöllä ja ponnisteluilla ammattilaiseksi

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvanpoisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet
Intialainen päähieronta

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tulossa Medicalia - ihon kemialliset 
kuorinnat

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121
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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). 

OSTETAAN
Hyvä omakotitalo tai rt (90-160 
m2) Pudasjärven keskustasta 
tai siitä länteen päin. Vesis-
tö, iso tontti ja autokatos/ -talli 
eduksi. Vuokraustakin voi tar-
jota. Ilt. puh. 040-735 8089. Ei 
välityksillä olevia.

Ostetaan latuhöylä puh. 
0405878812.

Halutaan ostaa kunnossa oleva 
käytetty mopedi. ( ei skootteri)  
puh. 0400 175 458

KOTIKIRPPIS
19.-21.1. Railontie 34:ssä klo 
12-18. Myynnissä myös uusia 
villasukkia, räsymattoja, pop-
panoita, neulekonelankoja, ym. 
0400-427101.

Hyvä monipuolinen KOTIKIRP-
PIS la 21.1. klo 11.00 - 15.00
Koivutie 8 B 7. Huonekaluja, 
kodinkoneita, urheiluvälineitä, 
vaatetta, kenkiä, leluja ja vaik-
ka mitä...

2h + k 64 m2 Laidunalue, Pu-
dasjärvi. Puh 0400 261 604.

Myydään henkilöauto Opel 
Astra HB 1.6 vm 2005. Hyvä-
kuntoinen, siisti  ja katsastettu 
9-2011. P. 045 121 7270.

MB 200D vm -89. 2:t renkaat, 
cd-soitin, vetokoukku. HP 630€

15” Pakun talvirenkaat 130 € ja 
16” Pakun talvirenkaat 100 €.

Mopo Gilera SMT G 12. Käyt-
töönottovuosi 2005. Puh 045 
651 1962. 

26-28” televisio (sisäänraken-
nettu digiboksi) tied. puh. 040- 
5781 361.

Pakkasten ja lumisateiden 
jälkeen sähköjohtoihin on 
kerääntynyt paljon lumi-
kuormaa Fortumin Pohjois-
Suomen jakeluverkkoalueel-
la Ranualla, Pudasjärvellä, 
Posiolla, Taivalkoskella ja 
Kuusamossa. Lumikuorma 
voi painaa johtoja vaaralli-
sen alas. 

 

Fortum varoittaa sähköjohdoille 
kertyneestä lumesta

Alaspainuneista johdois-
ta pyydetään ilmoittamaan 
Fortumin maksuttomaan vi-
kailmoitusnumeroon puh. 
0800 1 95011. Palvelu toimii 
ympäri vuorokauden. 
Fortumin kenttähenkilöstö 
tekee johtojen tarkastuksia 
ja lumikuormia pudotetaan 
johdoilta.

 

Alas painuneiden sähköjoh-
tojen lähelle ei saa mennä 
eikä niihin saa koskea hen-
genvaaran vuoksi. Varsinkin 
pimeän aikaan liikkuvia ke-
hotetaan erityiseen varovai-
suuteen.

 
Fortum Distribution
Viestintä

Vuokrattavana 2h+kk 50m2 
Syötekylässä. Vuokra 420€, 
vuokra sisältää sähkön, veden, 
ym. Puh. 045 651 8306.

Kolmio, heti vapaa. Puh 0400 
150 442 tai 040 772 4999

VUOKRATTAVANA

Pudasjärven Osuuspankin 
yritysrahoituspäälliköksi on 
valittu kauppatieteiden kan-
didaatti Elias Rask (29). Rask 
aloittaa työnsä Osuuspan-
kissa 20.2.2012. Hänen vas-
tuulleen kuuluvat yritys-, 
yhteisö- ja maatalousyrittä-
jäasiakkaiden pankki- ja va-
kuutuspalvelut ja -tuotteet 
sekä näiden asiakkuuksien 
hoito.

SEKALAISIA

Onko kissasi kadonnut? Kaup-
patiellä nähty useampana il-
tana hopeanharmaa aikuinen 
kissa, joka näyttää olevan 
eksyksissä. Mahdollisesti rai-
toja, suun ja nokan ympärillä 
valkoista. Jos kaipaat kissaasi, 
ota yhteyttä Pudasjärvi-lehden 
toimitukseen.

Eläkeliiton
yhdistyksessä 
uusia hallituksen 
jäseniä
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys aloitti kevätkauden 
2012 toimintansa tiistaina

10.1. Ensimmäiseen ker-
hopäivään saapui noin 70 
yhdistyksen jäsentä. Alusta-
jaa ei tässä kerhopäivässä ol-
lut, mutta ehkä hallituksen 
tekemät toimihenkilövalin-
nat kiinnostivat jäseniä näin-
kin runsaslukuisesti paikalle. 
Uusina hallituksen jäseninä 
aloittivat Aino Ervasti, Tuu-
likki Tihinen ja Seppo Park-
kila. Uudet jäsenet lienevät 
tuttuja henkilöitä, ovathan 
he aktiivisia henkilöitä ja 
ovat toimineet monissa yh-
distyksissä jo aiemmin. 

Henkilövalinnat herätti-
vät keskustelua, koska toi-
mihenkilöksi sitoutuminen 
edellyttää aktiivista toimin-
taa yhdistyksessä. Puheen-
johtajaksi oli syyskokous 
valinnut Heikki Heikkilän, 
mutta muut toimihenkilö-
valinnat on hallituksen pää-
tettävä. Terttu Laakkonen 
jatkaa yhdistyksen varapu-
heenjohtajana sekä toimii 
keittiövastaavana yhdessä 
Raija Suorsan kanssa. Suos-
tuttelun jälkeen rahastonhoi-
tajana lupautui jatkamaan 
Yrjö Niskala, joka on hoita-
nut pestiä jo useamman vuo-
den. Terttu Jurvansuu jat-
kaa sihteerinä vielä kuluvan 
vuoden. Fanni Pätsi toimii 
edelleen liikuntavastaava-
na. Vapaaehtoistoiminnas-
ta vastaa Lauri Marikainen. 
Matkat ja retket ovat hyvin 
suosittuja, niiden järjeste-
lyistä kantaa vastuun Laina 
Orreveteläinen. Jäsenasioita 
hoitaa Aino Ervasti. Toivo-
taan tietenkin, että uusia jä-
seniä saadaan vuoden mit-
taan. Nykyinen jäsenmäärä 
on 349, joista naisia on 209 ja 
miehiä 140.

Kerhopäivät mieluisia
Kerhopäivät, joita pidetään 
Palvelukeskuksen tiloissa 
joka toinen tiistai, ovat jä-
senistölle mieluisa yhteis-
tapaaminen. Kahvittelun 
jälkeen pöydissä porinat jat-
kuisivat ties kuinka pitkään, 
ellei puheenjohtajan nuija 
kopahtaisi. Tästä voisi pää-
tellä, jotta keskinäinen ta-
paaminen ja seurustelu ovat 
erittäin tärkeitä.

Ensimmäisenä kerhopäi-
vänä tiedusteltiin, millaisis-
ta aiheista halutaan alustajia. 
Toivottiin mm. kaupungin-
johtajan vierailua, tietoa kan-
salaisopiston toiminnasta, 
tietoa allergiasta ja astmas-
ta, perintöasioista selven-
nystä, tietoa luontaistuot-
teista, arjen turvallisuudesta 
sekä kuulon heikkenemisen 
ongelmista. Monista aiheis-
ta on jo nyt saatu alustaja lu-
pautumaan kerhopäivään.

Terttu Jurvansuu
yhdistyksen sihteeri 

Hirvenhiihtojen Oulun piirin SM-katsastuskisat 
pidettiin lauantaina 7.1 Kuusamossa. Pudasjärveltä 
oli mukana reilut 10 kilpailijaa. Talven mittaan on 
vielä useita katsastuskisoja, joista kolmen parhaan 
tuloksen perusteella piiri valitsee kilpailijat SM-kisoihin, 
jotka ovat 9.-11.3. Vaalassa. Pisteet muodostuivat 
hiihtoajasta (25%), välimatkan arvioinnista (25%) sekä 
ammunnan tarkkuudesta (50%) ja suurin mahdollinen 
pistemäärä on 1200. Tuloksissa on sarjoittain paras 
tulos sekä pudasjärveläisten sijoitukset.

Hirvenhiihtojen
SM-katsastukset

TULOKSET
Naiset yl:
1. Hemmilä Anne Kem 1118 pis-
tettä, 2. Laakkonen Mirja PuA 
1063, 3. Nurmi Sanna-Kaisa 
KuuA 868.
Naiset 50
1.Petäjäjärvi Maire Ylisiur.Mets. 
1028, 2. Säkkinen Irja Ylisiur.
Mets. 1015, 3. Laurila Katri KEM 
994.
Miehet 50
1.Jokiranta Aimo KuuA 1113, 
8. Säkkinen Taito Ylisiur.Mets. 
1045, 12. Märsy Timo PuA 933, 
14. Petäjäjärvi Kari Ylisiur.Mets. 
853.
Miehet 60
1. Määttä Unto PosA 1136, 11. 
Kukka Seppo PuA 1051, 15. 
Hietava Mikko PuA 975.
Miehet 70
1. Oinas Erkki KuuA 1116, 3. 
Åkerlund Raimo PuA 1056, 
6. Koivu Kalervo PuA 1018, 7. 
Laakkonen Lauri PuA 951. 

Kuusamon Multasnie-
men SM-katsastus- 
hirvenhiihdot 14.1.

TULOKSET
Naiset 50
1. Säkkinen Irja Ylisiur.Mets. 
1046, 2. Laurila Katri KEM 998.
Miehet yleinen
1. Hyttinen Juha TaivA 1089, 8. 
Laakkonen Sampo PuA 956.
Miehet 50
1. Nevala Markku KuuA 1103, 
4. Nivakoski Ahti PuA 1055, 8. 
Säkkinen Taito Ylisiur.Mets. 993.
Miehet 60
1. Säkkinen Juhani KuuA 1114, 3. 
Kukka Seppo PuA 1078.
Miehet 70
1. Oinas Erkki KuuA 1058, 2. 
Koivu Kalervo PuA 1007, 5. 
Åkerlund Raimo PuA 962, 6. 
Laakkonen Lauri PuA 955.

Nimitysuutinen

Uuteen tehtäväänsä Rask 
siirtyy Tapiola-ryhmästä.

Viime vuonna vireille laitet-
tu Pudasjärven jäähallihan-
ke etenee. Jäähallihankkeen 
eteenpäinviemi-seksi on ni-
metty 9-hengen työryhmä, 
joka valmistelee perustetta-
van yhtiön puolesta asioita 
siihen saakka, kunnes var-
sinainen jäähalliyhtiö ottaa 
hankkeen eteenpäin viemi-
sen vastuulleen.

Kaupunki on jättänyt en-
nen vuoden vaihdetta pe-
rustettavan jäähalliyhtiön 
lukuun rahoitusavustusha-
kemuksen ELY-keskukselle 
jäähallin rakentamiseksi Pu-
dasjärven keskustaan. Täs-
sä vaiheessa on mahdollista, 
että jäähallin yhteyteen ra-
kennetaan myös keilahalli. 
Alustavissa suunnitelmissa 
hallin kustannusarvio on 1,7 
miljoonaa euroa. Halliin tu-
lisi katsomopaikkoja 400-500 
henkilölle.

Rahoituksessa oleellinen 
osa on valtion 30 prosen-
tin investointiavustus, jonka 
saaminen on ehtona hallin 

Pudasjärven jäähallin osakkuuden mielenkiintoa kartoitetaan
rakentamiselle. Myös jää-
kiekkoliitto on tukenut hal-
lihankkeita, etenkin kun on 
kyseessä paikkakunnan en-
simmäinen jäähalli. 

Loppuosa rahoitukses-
ta katetaan osakepääomalla, 
pankkilainalla ja kaupungin 
mahdollisesti myön-tämällä 
pääomalainalla. Työryhmän 
sihteerin, kehittämisjohta-
ja Mikko Kälkäjän mukaan 
kaupunki varautunee bud-
jetissa pääomalainaan, jol-
la hanketta voidaan tukea. 
Reunaehdoiksi kaupunki on 
asettanut oman osakkuuten-
sa sekä kiinteistöyhtiön riit-
tävän suuren osakerahoituk-
sen.

Tavoitteena on, että jää-
halliyhtiön omistuspohjan 
enemmistön muodostavat 
yksityiset omistajat ja yri-
tykset ja kaupunki tulee yh-
tiön vähemmistöosakkaaksi. 
Osakepääomalle on asetettu 
tavoitteeksi noin 200 000 eu-
roa.

Jäähallityöryhmä päätti 

kokouksessaan maanantai-
na 16.1, että työryhmän jä-
senet käynnistävät alustavan 
omistajapohjan kartoittami-
sen. Alustava omistusha-
lukkuudesta ilmoittaminen 
ei ole vielä osakkuuteen si-
tova. Kun hanke etenee, tul-
laan osakkuushalukkuuten-
sa ilmaisseille tarjoamaan 
ensimmäiseksi yhtiön osak-

keita ostettavaksi.
Mikäli on mahdollista, 

niin halli rakennetaan uima- 
ja liikuntahallin välittömään 
läheisyyteen. 

Vuokatin keilahallin toi-
mitusjohtaja Marko Lin-
deman vieraili joulukuus-
sa työryhmän kokouksessa 
ja kertoi keskeisen sijainnin 
olevan tärkeää, koska keilai-

Jäähallityöryhmä laittoi alulle hallin osakemerkinnän 16.1 kokouksessaan. Paikalla ol-
leet jäsenet Jarkko Puolakanaho, Jukka Puolakanaho, Heino Ruuskanen puheenjohta-
ja, Jouni Pesälä, Jaakko Riekki, Mikko Kälkäjä sihteeri, Ahti Nivakoski, Juha Hemmilä 
ja Henrik Illikainen. Kuvasta puuttuu Heimo Turunen, joka otti kuvan. 

lu on etenkin nuorten suo-
siossa. Mittojensa puolesta 
keilahalli mahtuisi jäähal-
lin päätyyn ja keilalaitteil-
le voitaisiin hakea erillistä 
avustusta. Myös keilahallin 
vuokrayrittäjää pyritään et-
simään, kunhan hankkeen 
toteutumisesta saadaan var-
muus. (ht)
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La 21.1.

Tervetuloa!

Tanssit
Joloksen NS:lla

Lippu 10 e
TRIO TUOVILA

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 22.1.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 oma-
toiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Vanhoja valokuvia 50-luvulta 7.1.-31.1. Taidehuone Pudikissa. 
Lukiontie 4. Pudasjärvelät ja lähialueilta kuvatut kuvat  ovat Vilho Kären 
arkistosta.
Valokuvanäyttely metsien tuntemattomasta aarreaitasta 6.1.-28.2. 
Syötteen Luontokeskuksessa. Valokuvanäyttely pohjautuu Puutteel-
lisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmassa 
(PUTTE) karttuneeseen tietoon. Vapaa pääsy.
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Zumba: Kurenalan koululla su 29.1.2012 klo 19-20
Tanssikurssi jatko-taso, tiistaisin Koskenhovilla alkaen 10. Tam-
mikuuta ja kello 19. Jatkamme koko kevätkauden. Lajeina lattarit ja 
lavatanssit.
Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Oili ja Eero Kokolla 
Kokkokylässä torstaina 19.1.2012 klo 19.00. Tervetuloa!
Ilvespoika weekend: 20.1. Pikku-Syötteellä
Hotelli Iso-Syöte: 20.1. Karaoke ja Disco snapsibaarissa.
Live-musiikkia: 21.1. Pikku-Syötteen central cafe.
Leijonakisat: 21.1 Iso-Syötteellä.
Kirjailijavierailu - Tuomo Horsma ti 24.1. Pudasjärven kirjastossa 
Tuulimyllyntie 4 klo 18. Taivalkoskelainen kirjailija Tuomo Horsma 
kertoo kirjoistaan ja kirjoittamisharrastuksestaan.
Jokeri Pokeri Box - ”Vedetään nenästä” taikashow koko per-
heelle su 29.1. klo 15-16 Kurenalan koululla. Lippujen ennakkomyynti 
Pudasjärven kirjakaupasta.
Syötehiihto la 31.3. Iso-Syötteen hiihtostadionilla. Ks tarkemat tie-
dot, sarjat ja ilmoittautuminen: www.pudasjärvi.fi/tapahtumat
Umpihankihiihdon XV MM-kisat ja Lumikenkävaelluksen XII 
SM-kisat  Pikku-Syötteellä, alkaa pe 10.2. klo 19 ja loppuu su 12.2. 
klo 15.

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

Tervetuloa asioimaan edullisten ja 
laadukkaiden kuvien pariin!

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

Joulukuun kamera-arvonnassa onnetar suosi
Lauri Timosta. Onnittelumme hänelle!

Kiitokset kaikille arvontaan osallistuneille!

DIGIKUVAMME Fotokioskista

Hintamme on nyt 0,25€/kpl. 

Oikopolku 2 A, 93100 Pudasjärvi
Puh. 040 5917 823, 040 1852 119

foto-laatukuvat@netti.fi • www.fotolaatukuvat.fi

Nuorten tieto- ja neuvonta-
palvelupisteessä, kirjastota-
lon Suomi-kodilla on tam-
mikuun aikana kuukauden 
teemana kesätyöt ja työelä-
mä. Palvelumuoto on suun-
nattu kaikille alle 29-vuo-
tiaille nuorille ja nuorille 
aikuisille. Myös vanhemmat 
voivat olla tarvittaessa yh-
teydessä palveluun.  Pal-
velupisteessä saa henkilö-
kohtaista neuvontaa, mutta 
palvelumuoto löytyy myös 
netistä, www.seutunappi.fi

Kesätöiden haussa päte-
vät pitkälti samat periaatteet, 
kuin muussakin työnhaussa. 
Kannattaa olla ajoissa liik-
keellä sillä monet työpaikat 
tulevat hakuun jo tammi-
kuussa. Oma aktiivisuus on 
valttia, varsinkin kun kaik-
ki kesätyöpaikat eivät tule 

Kesätyöt ja työelämä

Kuvassa Natalia ja Epp 
opettelevat tekemään va-
paamuotoista työhakemus-
ta Suomi-kodilla vapaa-ai-
kaohjaaja Tarja Väisäsen 
avustamana.

avoimeen hakuun. 
Kesätyöt tarjoavat nuo-

rille hyviä kokemuksia tule-
vaisuutta varten. Niitä ovat 
mm. työkokemus, tietoa am-
matinvalintaan liittyvistä 
mahdollisuuksista sekä tilai-
suuden ansaita omaa rahaa. 
Kaikki työkokemus on arvo-
kasta.

Työelämässä on omat pe-
lisääntönsä joihin on hyvä 
tutustua jo kesätöihin men-
täessä. Työelämässä oleval-
le jatko-opinnotkin voivat 
olla tarpeen jossain vaihees-

sa. Lisäksi nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelupisteestä 
saa apua ja tukea mitä tehdä, 
jos töitä ei heti valmistumi-
sen jälkeen löydykään tai jos 
jäät työttömäksi tai jos kesä-
töitä ei löydykkään.  

Konkreettista tukea ja 
apua tieto- ja neuvontapal-
velupisteessä nuorille voi-
daan antaa mm. hakemalla 

yhdessä työpaikkoja paikka-
kunnalta, Suomesta tai ulko-
mailta ja opastamalla työha-
kemuksen sekä CV:n teossa.  
Palvelu on käytettävissä il-
man ajanvarausta ma-pe 09-
20 Suomi-kodilla.  Lisätietoja 
tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi 
ja jari.pekkala@pudasjarvi.fi

Tarja Väisänen

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh 020 147 6400
Online varaukset:

Tunturin huippubileet:
Kevään tähtiesiintyjiä:
• La 11.2. Keijo Minerva
• Pe 24.2. Suvi Teräsniska
• La 3.3. Kake Randelin
• Pe 9.3. Ressu Redfort ja Jussi
• La 10.3. Disco transit
• Pe 16.3. Arttu Wiskari
• La 24.3. Vaudeville
• La 31.3 Juha Tapio
• Pe 6.4. Kingpin
• La 7.4. Eini & Boogie
• La 14.4. Tuula Tarkkonen
• Pe 20.4. E-rotic 90-luvun discobändi Saksasta

PärJäNKIeVarIN Ja syöteCaraVaNIN OhJeLmaa

Pärjänkievari avoinna: Vko 03 - 04
pe 20.01. 14.00 – 02.00 (keittiö 14.00 – 22.00)

• Karaokilpailut Legendassa (JP-Viihde)
Pärjän JunnuStara klo 19 alkaen

Pärjän Paroni ja Paronitar kilpailu klo 21 alkaen
la 21.01. 10.00 – 02.00 (keittiö 11.00 – 22.00)

• Monotanssit a´la Jokkeri klo 15
• Fazer-KarkkiBingo klo 18 alkaen
• Jokkerin Karaoke Legendassa

su 22.01. 11.00 – 16.00 (keittiö 11.00 – 16.00)
* * * * *

pe 27.01. 14.00 – 02.00 (keittiö 14.00 – 22.00)
• Karaokeilta Legendassa

la 28.01. 10.00 – 02.00 (keittiö 11.00 – 22.00)
• Fazer-KarkkiBingo klo 18 alkaen

• Pub-tietovisa Legedassa klo 20 alkaen
• Karaokeilta Legendassa

su 29.01. 11.00 – 16.00 (keittiö 11.00 – 16.00)
* * * * *

HOX! Romekievari avoinna rinteiden aukioloaikojen mukaan!
Rompan SaunaBaari auki joka pe ja la klo 20 alkaen!!!

Mukana tietenkin sauna-juomat ja URHO-TV!
Tervetuloa löylyihin!

SyöteCaravan p. 0400 499215 • PärjänKievari p. 0400 499216
Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte

info@syotecaravan.fi • www.syotecaravan.fi

Kirjailijavierailu- tuomo horsma
Taivalkoskelainen kirjailija

kertoo kirjoistaan
sekä

kirjoittamisharrastuksestaan.

Pudasjärven kirjastossa
tiistaina 24.1.2012 klo 18.00

VaPaa Pääsy, terVetuLOa!
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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

NUORISOPALVELUt
TIEDOTTAA 1/2012

NUORISOKAHVILASSA lauantaisin klo 18-23
(kirjastotalolla)
14.1. biljardikisat, dj. Jari ja Sami
21.1. Pressan kahvila kansanvallan hengessä,
         dj. Paula ja Tarja
28.1. bingiskisat, dj. Jari ja Sami
4.2.   liikuntabingo vähän tai enemmän liikkuville
         nuorille, dj. Paula ja Tarja
Pressan kahvilassa tutustutaan presidenttiehdokkaisiin, 
äänestämiseen tapahtumana sekä annetaan mahdollisuus 
äänestää mielekkään vapaa-ajan sisällöistä.  Kisoihin ja 
bingoon ilmoittautuminen tapahtuu nuorisotiloissa klo
18-19.  Palkintoina on mm. Syötekeskuksen päivälippuja.
Tervetuloa.
HAETAAN 4 NUORTA (15-18-vuotiaita)2-3-luokkalaisten 
TOIMINTAPÄIVIEN OHJAAJIKSI. Toimintapäivät
järjestetään kevätkaudella 2012 pääsääntöisesti
lauantaisin, 2 tuntia.  Työskentely tapahtuu nuorisotoimen 
henkilöstön työparina monikulttuurisessa lasten ryhmässä.  
Työ voi mahdollisesti jatkua 2 viikon kesätyöjaksona. 
Ohjaajan työstä saa erinomaista työkokemusta lasten
kanssa toimimisesta sekä pientä taskurahaa.  Laita
vapaamuotoinen työhakemus tulemaan pe 20.1.2012
mennessä osoitteeseen Pudasjärven kaupunki,
Nuorisopalvelut / Tarja Väisänen, PL 10. 93100 Pudasjärvi

ELOKUVA / KEILAUSRETKI OULUUN (K13)
pe 27.1.2012.  Lähtö tapahtuu klo 14.30 nuorisotilojen
edestä, paluu samaan paikkaan n. klo 22.  Retken hinta 12 
euroa (varaa tasaraha mukaan).  Ilmoittautumisen
yhteydessä (ke 25.1. mennessä) valitse elokuvat tai
keilaus. Ilmoittautuminen Jari Pekkala 0400 703 307 tai
Tarja Väisänen 0405262 765

KUTSU Pudasjärvellä toimiville YHDISTYKSILLE, 
JÄRJESTÖILLE ja MUILLE VAPAILLE
TOIMINTARYHMILLE to 19.1. klo 18 kaupungintalon 
Otsoon.  Tapaamisen tavoitteena on keskustella
kansalaistoiminnan merkityksestä osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä edistävässä työssä Pudasjärvellä, etsiä
uusia rahoitusmahdollisuuksia mm. monikulttuurisuutta 
edistävään toimintaan sekä valita järjestöjäsen
maahanmuuttotyöryhmään.  Asiantuntijana paikalla
Osallisena Suomessa hankkeesta Virpi Harilahti-Juola. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen tulee tehdä ke 18.1.
mennessä tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi, 040 5262 765

Nuorten TIETO- JA NEUVONTAPALVELUPISTEESSÄ 
kirjastotalon Suomi-kodilla kuukauden tietoteemana on
kesätyö ja työelämä.

NUORISOTILAT kirjastotalolla avoinna 
ma-pe klo 12-20.

Lisätietoja Pudasjärven kaupungin nuorisopalveluista; 
Tarja Väisänen, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi

Puh. 040 8085 045 (opintosihteeri) 
www.kpedu.fi/perho

» Maaseutuyrittäjä *
» Hevostenhoitaja *
•	hevoskasvatus
•	harrasteohjaaja

» Ympäristönhoitaja (riistalukio)* 
» Levyseppähitsaaja (syksyllä 2013) 

* mahdollisuus kolmoistutkinnon    
 (ammatillinen+lukio+yo) suorittamiseen

Ammattitaidolla 
ammattiin 
  

YHTEISHAKU   

27.2.-16.3.2012
www.haenyt.fi

Hallintojohtajan ja 
kehittämisjohtajan 
virkoihin runsaasti 
hakemuksia

Pudasjärven kaupunki oli 
asettanut hallintojohtajan 
ja kehittämisjohtajan virat 
haettavaksi, ja määräaikaan 
eli vuoden 2011 loppuun 
mennessä lähetettyjä hake-
muksia oli tullut vilkkaasti. 

Hallintojohtajan virkaa 
hakivat Karinen Tero, fil.
kand. Oulusta, Turpeinen 
Seija, tradenomi Pudasjär-
veltä, Palovaara Ulla, eko-
nomi Rovaniemeltä sekä 
Pintamo-Kenttälä Pirjo Pu-
dasjärveltä.

Kehittämisjohtajan vir-
kaa hakivat: Alikoski Maa-
rit, hall.kand. (vielä kesken, 
valm. tammik. 2012), Oulu, 
Anttila Kirsi, HuK, Oulu, 
Hietala Manu, toimitusjoh-
taja, Kempele, Hänninen 
Marko, liik.tiet.maisteri, ge-
rontologian erityisosaaja, 
Rovaniemi, Kälkäjä Mikko, 
kehittämisjohtaja, Pudasjär-
vi, Manninen Mika, insinöö-
ri AMK, Kiiminki, Turtinen 
Matti, DI, Jakkukylä, Ravila 
Reijo, DI, Seinäjoki, Tuomi-
vaara Riikka, taiteen maiste-
ri, opettaja, Ranua, Seipihar-
ju Jaana, restonomi, Inari, 
Soukka Ilkka, insinööri, Ro-
vaniemi, Tervonen Hannu, 
VTK, Varkaus, Turtiainen 
Sari, YTM, Oulu, Hoikka-
niemi Marko, aluepäällikkö, 
Haukipudas sekä Leviäkan-
gas Pekka, tekniikan tohto-
ri, Oulu.

Kehittämisjohtajan virkaa 
haki lisäksi kaksi henkilöä, 
jotka eivät halua nimeään 
julkisuuteen sekä yksi hake-
mus saapui myöhästyneenä.

Äänestysalue Paikka Osoite 
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Paukkerinharjun entinen koulu  Niskalantie 9
2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski  Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

Presidentinvaalien vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 22.1.2012 klo 9.00 – 
20.00 ja mahdollisen toisen vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 5.2.2012 klo 
9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

PresIDeNtINVaaLIeN VaaLIPäIVäN ääNestys

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti 
vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa 
käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi 
voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Pudasjärven ratsastajat ry:n 
VuOsIKOKOus

Johtokunta

Tervetuloa!
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Ma 23.1.2012 klo 18 alkaen 
OsaO:n talliluokassa.

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

Hallitus kokoontuu klo 15.00

KOKOUSKUTSU

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat
Tervetuloa.      Hallitus.

Pudasjärven Kajastus Ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous

pidetään  To 16.2.2012 klo 16.00
Osviitassa Kauralantie 3.

TYÖPETARI ry jakaa

EU-RUOKAPAKETTEJA
työttömille työnhakijoille ja vähävaraisille

Pe 20.1.2012 klo 9.00 – 14.00 
osoitteessa Ritolantie 17 

 
(Pietarila, ent. Pudasjärven Työttömien yhdistykset tilat)

Mahdollisia jäämäpusseja voi kysyä
Suojalinnalta.

Tiedustelut puh: 08-822 138, 044 082 2130

Taidehuone Pudikissa on 
tammikuun loppuun saakka 
esillä näyttely, jossa on esillä 
tunnistamattomia henkilö- ja 
perhekuvia 50-luvun Pudas-
järveltä ja sen lähialueilta. 
Kuvat ovat paperitulostei-
ta alkuperäisistä lasinegatii-
veista, jotka kotiseutuarkisto 
sai lahjoituksena Vilho Kär-
jen perikunnalta, lahjoittaja-
na Esa Pihlaja.

Kulttuuriohjaaja Birgit 
Tolonen alleviivaa kuinka 
tärkeästä tiedosta on kyse, 
tulevia sukupolvia ajatellen. 
Kuvat kertovat enemmän 
paikallishistoriaa tutkivil-
le henkilöille, kun tiedetään 
kuka ja millainen henkilö ku-
vassa on. Myös etsivät saat-
tavat löytää sukulaisia, joista 
omissa arkistoissa ei ole ku-
via.

Monia tuttuja kasvoja on 
käyty jo tunnistamassa ku-
vista, joiden joukossa on 
myös hää-, lapsi- ja rippiku-
via. Kuvia on laitetaan par-
haillaan myös digitaaliseen 
muotoon ja vielä muutama 
laatikollinen on käymättä 
läpi. (jk)

Tunnista tuttavat 
50-luvulta
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• keittiöt, khh, mh ja wc -kaapit
• erikoiskaapit toiveiden mukaan
• laminaatti , puu ja kivitasot
• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus, asennus  
•	 rahoitus	(kalusteet	kätevästi	rahoituksella	alk.	79	€/kk)

Teollisuustie	12,	Pudasjärvi		•	Puh.	050	501	9090		•	www.rautioky.fi
Avoinna	ma-to	klo	9-17,	pe	9-14,	muulloin	sop.	mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

Käytössämme FUSION 3D OHJELMA

MITTATILAUSTYÖNÄ 
KAAPISTOT KOTIISI

Juuri NYT on sopiva aika pienelle pintaremontille.
Kaipaako kylpyhuoneesi kohennusta? Haaveiletko uudesta upeasta, toimivasta keittiöstä? Liukuoven tarve?

Näet keittiösi/kaapistosi valokuvatasoisina kuvina jo suunnitteluvaiheessa

Tutustu malleihin 
www.rautioky.fi

Markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Alpo Puhakka
0400 187 795
www.aosteel.fi

UUTUUS  KARAVAANARI !

Alpo Laakkonen 
045 263 0780

alpoeliass@gmail.com

Tiedustelut: 

Kolme eri mallia:

Lady
Ammatti

Isäntä

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

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

Käyttövesiremontin tammi-helmikuun aikana tilanneille
Oras-keittiöhana (malli 1035) tai WC-hana (malli 1012)

kaupanpäälle !

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy

Vältä


