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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

KESKUSTA PUDAS-
JÄRVI -LIITE 

TÄSSÄ LEHDESSÄ
KESKELLÄ 

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Nokia C2-05

König Shoulder
Massager

Luxor 32”
LED TV

HD720P Sport
Camera

Packard Bell
Easynote TE11

- Vedenpitävä
- Teräväpiirtotasoinen kuvaus

- Tallentaa MicroSD
-kortille

- soveltuu mm. kypärään, 
aseeseen

- kiinnike mukana

- FM-Radio
- MP3 soitin

- muistikortinpaikka, tuki 
32GB

- Kamera

- rentouta vartalosi ja mielesi 
tällä mukavalla

olkapäähierojalla.
- 21 erilaista hieronta-efektiä

- lämmitystoiminto

- 9 lämpöasentoa
- Automaattinen virran 

katkaisu
- Koko 160x120cm

-15,6”
- 4GB muistia

- 320GB kiintolevy
- Win7

OBH Nordica
Lämpöhuopa

- Antenni-ja
kaapeliverkon viritin

- LED
- USB-tallennus

399,- 339,-

149,-

119,-

Rajoitettu erä!
59,-

69,-

Varaa aika silmälääkäriin!

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

040 821 1819

Seuraavat vastaanottoajat:
to 11.10., to 18.10., to 25.10.

Myydään Elsa ja Kauko Laakon 
maalaistalon kuolinpesäirtaimisto

mm. huonekaluja,tekstiilejä,käyttö- ja keräilyesineitä,
traktori+maatalouskoneita sekä 

paljon erilaista aitta- ja varastotavaraa.

HUUTOKAUPPA
La 13.10 Klo 10  ( näyttö klo 9 alkaen)  

Juntiinintie 4 Pudasjärvi
Ajo-ohje:Pudasjärven keskustasta 4 km Kuusamoon päin

Tiedustelut  P. 050-3453680   
KÄTEISMAKSU                                                 TERVETULOA

Kotiapu käyttöön. 
Tiet kuntoon. 
Toimintaedellytykset yrittäjyydelle. 
Vastuun kantamista lähimmäisestä. 

Moilanen Janne
luokanopettaja

On kotiin tulon aika.

49Perusterveyshuollosta ja vanhuspal-
veluista selvempiä toimintamalleja 
kustannustehokkaasti.
Kunnan resurssit ja voimavarat koh-
dennettava niille kuuluviin perustoi-
mintoihin; koulutus, nuorisopalvelut, 
terveydenhoito ja vanhuspalvelut 
sekä tiestön kunto.
Päätösvalta demokraattisesti valituil-
le henkilöille, kannatusäänestäjien 
antamalla valtakirjalla.
Virat täytettävä parhaiten koulutetuil-
la ja kokemusta omaavilla henkilöillä. 
Sukupuoli, uskonto, eikä ihonväri 
saa olla valintaperusteena. 

On kotiin tulon aika.

44
Seppo Kumpumäki

Paikallisia yrityksiä 
kohdeltava tasapuolisesti 
ja oikeudenmukaisesti

Reijo Talala
Lehtori

66

http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA PUH-
DISTUSAINE

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

TV-MIX 120 g CHOGO  CRUNCH 

2 pss

pss

GRILLINAKKI 840 g

38 - 64 kpl

HUGGIES VAIPAT
YÖVAIPAT

14,90

LYHDYT
puu/metalli

12,90

2,45

KILOKYNTTILÄT

3,90 LYHTYKYNTTILÄT 5 kpl
valkea
pun. 0,95LÄMPÖKYNTTILÄ 50 kpl

2,65

3,90

METALLI
pieni

iso

9,90

TALLILYHTY
kotimaisilla 
makeisilla

14,90

1,49

LOUNASSÄMPYLÄT
tumma ja vaalea
8 kpl/320 g

2,49
pkt

1,49pss

FORSSAN
PUNAJUURI- JA 
PERUNASALAATIT
400 g

 1,

CODAN MUFFINSIT
suklaa ja mansikka
8 kpl/216 g

pkt

 4,
ULKOTULI 6 kpl12,90

KANGAS- JA KUDEAUTO
To 11.10. Taivalkosken torilla

Pe 12.10. klo 8–15 Pudasjärven torilla
PALATALO p. 0500 285 040
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
aineisto@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

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

Toimittaja
Erkki Riihiaho
0400 206 783
erkki.riihiaho@gmail.com

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 €/pmm. 
Takasivu  1,40 €/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

Tilaushinta muualle 
12 kk 49,05 €

Hinta sisältää 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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 
toivotaan olevan toimi-
tuksessa perjantai-iltaan 

mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta 
väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syis-
tä (esim. lakko) tai asiakkaasta 
johtuvista syistä voida julkaista, 
lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemises-
ta sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

QUERCUS ROBUR
Siinä se kasvaa pappilan kellarin päädyssä liki nelimetrisenä, ul-
jaana ja Taivaita tavoitellen.  Pienenä taimena se istutettiin kym-
menkunta vuotta sitten Liepeen mäelle kauas levinneisyysalu-
eensa pohjoispuolelle – Iijoki-varteen - ikään kuin kokeeksi: 
joko olisi aika palata näihinkin jokivarsiin. Etelärinteellä suu-
ren kellarin päädyssä uudelle tulokkaalle on riittänyt aurinkoa 
ja lämpöä.

Eteläisiltä kasvuvyöhykkeiltä siirretyillä on täällä Koillismaal-
la pidempi kasvukausi kuin kotoperäisillä pohjoisten vyöhykkei-
den puilla, siksi sen lehdet loistavat auringonpaisteessa myöhään 
syksyllä vielä kauniin keltaisina ja hieman punertavina muun ym-
päristön jo ollessa ruskeana ja lehdettömänä. 

Puolenkymmentä vuotta sitten hento latva upeine lehtineen 
kasvoi jo kellarin katon harjaa korkeammalla. Sieltä se alkoi pil-
kistellä – vai pitäisikö sanoa ”putasjärveläisittäin”: kuikuilla – 
pappilan keittiön ikkunasta sisälle. Aamukahvipöytääni oli tullut 
siitä uusi etelän seuralainen, jolle jopa hyvät huomenetkin voi-
si sanoa – heimoveljelle nimittäin.  Keväällä odotan jännityksel-
lä lehtien puhkeamista ja varmuutta latvuksen säästymisestä tal-
ven pakkasilta. Kesällä tummanvihreät lehdet kätkevät oksiston 
sisään monta salaisuutta, jotka avautuvat vain harvoille ohikul-
kijoille. Talvella pakkasen jäykistämiltä oksilta ja rungon koloista 
tiaiset etsivät syötävää. Elämän puu, tuo pappilan tammi!

Kymmenen vuotta ehti puun istuttaja ihailla tammen selviy-
tymistä. Keväisin tarkastelimme hänen kanssaan Liepeen pap-
pilan puiston puita ja teimme oksiston harvennussuunnitelmat. 
Näin tammikin sai hyvän alun kasvulleen – kahden ammattilai-
sen hellän huolenpidon alla. Lähistön luonnonsuojelijat aikoivat 
kylläkin ketjuilla köyttäytyä tammen suojaksi, kun heille oksien 
karsimista selittelin.

Tänä syksynä ei tammen istuttaja enää nähnyt tammensa 
kauniin keltaisia lehtiä, sillä tummanvihreitten lehtien aikana su-
rusaatto kulki tammen ohi pappilan väentupaan, kun Liepeen 
pappilan puiston suuri ystävä Päivi Takkinen oli siunattu Juma-
lan suureen puistoon odottamaan ylösnousemuksen riemullista 
hetkeä. Enää ei istuttaja tule keväisin pappilan pihamaille ome-
napuiden kukkiessa, mutta hänen käsiensä jälki näkyy puiston 
puissa.

Liepeen tammi - Quercus robur - on nyt istuttajansa nimik-
kotammi.  Kauniin keltaisena se muistelee vielä tovin mennyttä 
kesää, haikeanakin kenties, mutta uuteen kasvuun valmistautu-
neena. Hyvien alkuvuosien hoidon jälkeen sen on nyt itsenäi-
sesti ja rohkeasti katsottava kohti uutta kevättä ja tavoitelta-
va Taivaita.

Lohdullisen sanoman tähän syksyn harmauteen lainaan Si-
nulle Paavalilta:

”Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Is-
tuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Ju-
malan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samas-
sa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me 
olemme Jumalan työtovereita.”   1. Kor 3:6-9

JUHA KUKKURAINEN 

Pudasjärven seurakunnas-
sa vietettiin sunnuntain 7.10 
Herättäjän kirkkopyhää. 
Messun vierailevana saar-
naajana toimi Herättäjä-yh-
distyksen pohjoisen alueen 
aluetoimikunnan puheen-
johtaja Sauli Typpö. Saarnas-
saan hän muistutti lähim-
mäisenrakkauden laajasta ja 
tärkeästä merkityksestä pa-
lauttamalla kuulijoiden mie-
leen Jeesuksen kertomuksen 
laupiaasta samarialaises-
ta. Kertomuksen avulla täh-
dennettiin sitä, että lähim-
mäisiä ovat kaikki ihmiset ja 
etenkin ne, jotka tarvitsevat 
apuamme. Samaan asiaan 
viittasi kirkkoherra Kimmo 

Seuroihin kokoontumista ja 
Siionin virsien veisaamista

Helomaa puhuessaan rak-
kauden kaksoiskäskystä.

Suomen Herättäjä-yhdis-
tykseen kuuluu 6000 kirjat-
tua jäsentä, mutta Typpö 
lisäsi, että tehdyn tutkimuk-
sen mukaan miltei kaikki 
suomalaiset ovat heränneitä 
eli vanhemmalta nimeltään 
körttiläisiä. Herännäisyys 
eli körttiläisyys on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
sisäinen herätysliike, joka 
korostaa kristillistä elämää 
ja keskustelevaa, avointa il-
mapiiriä.

Pudasjärven 1980-luvul-
la perustettuun yhdistyk-
seen kuuluu puheenjohta-
ja Tuulikki Tihisen mukaan 

useita kymmeniä ihmisiä. 
Herättäjä-yhdistyksen käy-
tännön toiminta-ajatuksena 
on seuroihin kokoontumis-
ten ja Siionin virsien vei-
saamisen keinoin tukea ih-
misten elämistä kristittyinä. 
Seuroissa vuorottelevat ly-
hyet puheet ja veisuu. Tämä 
toimintamalli toteutuu myös 
piakkoin Pudasjärven yhdis-
tyksen perustamisesta saak-
ka mukana olleiden Liisa ja 
Aarne Putulan kotona järjes-
tettävissä Siionininvirsiseu-
roissa, johon ovat kaikki ter-
vetulleita.

Sointu Veivo

Kirkkokahvilla messun jälkeen pidetyissä Siioninvirsiseuroissa Sauli Typpö, Kimmo He-
lomaa, Hilkka Typpö, Marja-Liisa ja Paavo Järvi. 

Messu seurakuntakodissa su 
14.10. klo 10, Jaakko Sääski-
lahti, Jukka Jaakkola, kirkko-
kuoro. 
Vanhusten viikon mes-
su Sarakylän kappelissa su 
14.10. klo 10, Juha Kukkurai-
nen, Keijo Piirainen, Saraky-
län kappelikuoro. Vanhusten 
viikon viikkomessu ke 10.10.  
klo 13 seurakuntakodissa.
 Ulkoilupyhäkoulu Liepees-
sä makkaranpaistopaikalla 
su 14.10. klo 12. 
Kirpputori  keskiviikkoisin 
(Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Lähetystalkooilta kirppari-
tilassa (Pappilantie 7 A) ma 
15.10. klo 18. 
Ystävän kammari seuraavan 
kerran tiistaina 30.10. klo 12-
13.30 seurakuntatalolla. 
Vanhemman väen RETKI 
Taivalkoskelle ti 16.10.  Vie-
railemme Jalavan kaupassa 
sekä Taivalkosken seurakun-
talaisten vieraina. Lopuk-
si tutustumme Taivalkosken 

seurakunnan kappeliin.  Läh-
tö klo 9.00 seurakuntakodilta 
ja paluu klo 15. Retken hinta 
15 €. Ilmoittautuminen 10.10. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon  08-8823100. 
Nuttupiiri  kokoontuu tors-
taina 11.10.  klo 17 (HUOM! 
aika) ent. kanttorilassa (Pap-
pilantie 7A). 
Koillismaan alueen näkö-
vammaisten leiripäivä 24.10 
Kuusamossa. Päivään läh-
tö on seurakuntatalolta klo 8 
ja paluu noin klo 18. Päiväs-
sä vierailee toiminnanohjaaja 
Heidi Siira Näkövammaisten 
keskusliitosta. Leiripäivän 
hinta on 20 €, sisältäen mat-
kat ja ruokailun. Myös saat-
taja voi osallistua päivään. 
Ilmoittautumiset 11.10 men-
nessä kirkkoherranvirastoon.
Vanhemman väen leiripäivä 
Hilturannassa torstaina 25.10 
klo 9-14. Leiripäivässä saam-
me touhuta yhdessä monen-
laisia asioita, nauttia hyväs-
tä ruuasta ja saamme olla 
yhdessä toisten kanssa. Lei-
ripäivän hinta on 10 €, joka 
sisältää ruuan ja kahvit. Hil-
turantaan tullaan omin kyy-

dein. Ilmoittautumiset ruo-
kavalioineen 19.10.mennessä 
kirkkoherranvirastoon. Olet 
lämpimästi tervetullut! 
Kuorot:  Vox Margarita ke 
10.10.  klo 18, lapsikuoro to 
11.10. klo 17,  kirkkokuo-
ro to 11.10. klo 18 ja Saraky-
län kappelikuoro to 11.10. klo 
18.45. Eläkeläisten musiikki-
piiri ke 10.10. klo 12.30 mu-
kana viikkomessussa. 
Puoli kuuden kirkko seu-
rakuntatalolla pe 12.10. klo 
17.30. Puolen tunnin kirkko-
hetki kutsuu kaikkia ikään 
katsomatta hiljentymään 
Raamatun tekstien ja kuvien 
äärelle sekä laulamaan nuor-
ten veisuja ja virsiä kitaran 
säestyksellä. Puoli kuuden 
kirkon toimittavat Jaakko 
Sääskilahti, Tiina Inkeroinen 
ja Marko Väyrynen. Seuraa-
vat Puoli kuuden kirkot pi-
detään pe 9.11. ja pe 14.12.
 Varhaisnuorisotyö: Var-
haisnuorten (7-13-vuotiaat) 
syyslomaleiri Hilturannassa 
22.-23.10. Leiri on ilmainen. 
Ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon (p. 08-8823 100) 
viim. ti 16.10. Lisätietoja lei-

ristä antaa Tiina (040-571 46 
36, tiina.inkeroinen@evl.fi). 
Varhaisnuorten kerhot: 
Puuhakerho 6-9v. seurakun-
tatalolla Rönössä torstaisin 
klo 17-18.30.
Puuhakerho 6-12v. Livon 
koululla tiistaisin klo 17-
18.30. Puuhakerho 6-12v. Ki-
pinän koululla tiistaisin klo 
18-19.30. 
Partiot: Pudasjärven Mesi-
kämmenet partiolippukunta 
kaipailee lisää jäseniä rivei-
hinsä. Kaikki ikäkausiryh-
mät ottavat enemmän kuin 
mielellään uusia partiolai-
sia mukaan. Sudenpennut 
(7-9v.) keskiviikkoisin klo 
17-18 seurakuntatalon nuo-
risosalissa. Seikkailijat (10-
12v.) keskiviikkoisin klo 
18-19 seurakuntatalon nuo-
risosalissa. Tarpojat (12-
15v.) keskiviikkoisin klo 
19-20 seurakuntatalon nuo-
risosalissa. Käy tutustumassa 
sivuihin www.partio.fi. Lisä-
tietoja partiosta Tiinalta (040-
571 4636, tiina.inkeroinen@
evl.fi) 
Rippikoulutyö: MUUT-
ryhmän lauantaipäivä seu-

rakuntatalolla la 13.10. klo 
9.30-13.15. Mukaan kynä ja 
pyyhekumi. Vihko annetaan 
talon puolesta. 
Nuorisotyö: Pe 12.10. ilta-
kahvila Rönö avaa ovensa 
Puoli kuuden kirkon jälkeen 
noin klo 18.00. 
Lapsiparkki perjantaisin klo 
9.30 – 12 seurakuntakodis-
sa. Parkkiin voi tulla kolme 
kertaa peräkkäin. Ilmoittau-
tuminen kirkkoherranviras-
toon 08-8823100, ennakkoon 
otetaan 10  lasta. 
Perhekerhot:  Perheker-
ho  Puhoksen kylätalossa 
(Möykkälä) ke 10.10. klo 10-
13, perhekerho Petäjärinteen 
kylätalossa ma 15.10. klo 10-
13.  Perhekerho Korpisen ky-
lätalossa ke 17.10. klo 10-13. 
Perhekerho seurakuntako-
dissa keskiviikkoisin  10-13 ja 
torstaisin klo 10-13. 
Rauhanyhdistykset: Ompe-
luseurat Marjo ja Kaarlo Illi-
kaisella pe 12.10. klo 18. Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Jaakko Jurmulla pe 12.10. klo 
19 ja lauluseurat Elsa Puha-
kalla su 14.10. klo 19. Seurat 
Kurenalan ry:llä su 14.10. klo 
13 (Mikko Tuohimaa).
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kauppatie 8. p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

        Avoinna: Ma-To 10-17, Pe 10-18, La 10-14
AarreArkku

JOKAISELLE JOTAKIN!

Enää 75 yötä jouluun!
Nyt kannattaa Joulukorttien ja 
-koristeiden askartelu aloittaa!

Hinta 
arkisin

Viikon-
loppuisin

Lapset Juniorit

Tervetuloa 
tutustumaan 

uusittuun noutopöytään!

6-24
ABC 

Koillisportti
Ouluntie 74 

puh. 044 788 4812

Päivittäin tarjolla kaksi vaihtuvaa 
ruokalajia sekä runsas salaatti- ja leipäpöytä.

Huomioimme myös erikoisruokavaliot.
Lounas arkisin 
klo 11–16 ja 
viikonloppuisin 11–18.

930

1030

470 660

Siivikossa, Mutkalan van-
han pirtin pitkäaikainen kor-
jaussuunnitelma edistyi tänä 
syksynä hyvin merkittävän 
työn, eli ”kengittämisen” 
osalta.

Hirsirakennuksen ”ken-
gittäminen”, eli alimpien 
lahonneiden hirsien vaih-
to ei nykytekniikan muka-
naan tuomilla hienouksilla-
kaan joudutettuna ole ihan 
pikainen toimenpide, mut-
ta osaavien, tekevien käsien 
ja palkattoman, sekä oman 
että talkootyöpanoksen an-
siosta, homma voi onnistua 
kohtuullisessa aikataulussa 
ja kustannuksin, näin yksi-
tyisenkin työntilaajan näkö-
kulmasta katsottuna. Työ- 
ja materiaalikustannuksiin 
on mahdollista saada myös 
avustusta, jota kohteeseem-
me on myöntänyt Pohjois-

Elämänjatkoa vanhalle pirtille

Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, 
kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan rakennuksen kor-
jaamiseen. Rakennuksen 
päädystä löytyy vuosiluku 
1897, mikä ilmeisimmin lie-
nee rakentamisvuosi. Sen 
ajan rakennustavan mukai-
sesti lattian lämmöneristyk-
senä on ulkoseinän viereen 
sisäpuolelle kasattu ”mul-
tapenkki”, joka ajanoloon 
lahottaa yleensä pari alin-
ta hirsikertaa, ja tässäkin ra-
kennuksessamme ovat nä-
kyvissä merkit jo joskus 
aikoinaan tehdystä hirren-
vaihdosta. Asuinkäytössä 
rakennus on ollut vuoteen 
1967, minkä jälkeen suuren 
osan aikaansa toiminut puu-
verstaana, luovien tekemi-
sen ajatusten tyyssijana.

Valmistelevat työt, ku-

ten tarvittavan puutavaran 
hankinta, jota hirsien lisäk-
si tarvitaan melkoisestikin, 
rakennuksen tyhjennys, lat-
tioiden purku jne on aloi-
tettu jo hyvissä ajoin, mikä 
jouduttaa itse hirrenvaihtoa. 
Lattian purkamisen yhtey-
dessä esiin tuli nykyrakenta-
miseen verraten mielenkiin-
toinen rakennustekninen 
toteutus, jo aikaa sitten pu-
retun kiviuunin pohjaksi, jä-
reistä muotoon veistetyistä 
pölkyistä, kiviraunion pääl-
le huolellisesti ristiin ladot-
tu peti, mikä on havaittavas-
ti painumatta kannatellut 
ison kiviuunin ja savupiipun 
massaa, ja säilynyt myös-
kin lahon sitä merkittäväs-
ti vaurioittamatta. Pölkky-
jen veistämisellä, niin kuin 
hirsienkin ”piiluttamisella” 
on suljettu puun pintasoluk-

ko kosteuden rasitusta sietä-
vämmäksi.

Hirrenvaihtoon palkat-
tu kirvesmies Mannisen Rei-
jo tuli kuvioon mukaan ra-
kennuksen nostamisessa, 
missä työvaiheessa on jo 
hyvä olla kokemusta omaa-
va ammattilainen vetäjänä. 
Korjausrakentamiseen kun 
aina sisältyy omat yllätys-
momenttinsa, kuten tälläkin 
kertaa nostamisen yhteydes-
sä ilmenneisiin ongelmiin 
mm. pehmeä pintamaa, 
minkä vuoksi nosto- ja tu-
kipisteet teettivät tavallista 
enemmän töitä. Mutta myös 
rakennuksen nostamisen yh-
teydessä ilmenneeseen yl-
lättävään, rakennuksen siir-
tymiseen sivusuunnassa, 
minkä eliminointi aiheut-
ti myös vähän ylimääräisiä 
toimenpiteitä. 

Itse hirrenvaihdon puo-
lestaan sujuessa ehkä hiukan 
ajateltua nopeamminkin, 
kaksi alinta vaihdettavaa 
hirsikertaa kun salvettiin ja 
valmisteltiin sivussa kentäl-
lä, paikalleen asennuksen 
sujuessa pienin sovituksin 
vanhan kehän alle. Hirsien 
vaihdolla ja reilulla maasta 
ylös nostamisella rakennuk-
sen käyttöikä jatkunee ha-
maan tulevaisuuteen, onhan 
katto jo saanut uuden huo-
van, ja entiseen olemukseen-
sa verrattuna pirtti seisoo 
nyt paikallaan painumisis-
taan korjattuna, ryhdikkää-
nä ja arvokkaana, yhtenä 
entisaikojen mestarillisen ja 
monipuolisen puunkäytön 
osaamisen muistomerkkinä.

Petri Turunen

Rakennuksen nostamisen yhteydessä ilmenneeseen yllättävään, rakennuksen siirtymiseen sivusuunnassa, minkä 
eliminointi aiheutti myös vähän ylimääräisiä toimenpiteitä. 

PAINOPALVELU PUURUNEN

Jukolantie 4

Ihania Jouluisia Askartelutarvikkeita,
paljon erilaisia löydät meiltä!
Tervetuloa tutustumaan ja tekemään löytöjä!

UUSIA RIVITALOASUNTOJA
KAUPUNGIN KESKUSTAAN, IIJOEN 
LÄHEISYYTEEN
Kauralankuja, Pudasjärvi

AS OY PUDASJÄRVEN RANTAKUJA
RAKENNUSLIIKE ASUNTOINSINÖÖRIT OY rakentaa 
yksilöllisiä rivitaloasuntoja Kauralankujalle.

Asunnot valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Kaikkiin asuntoihin tulee korkeatasoinen varustelutaso. 

Jos suunnittelet asunnon hankintaa, tule varaamaan omasi!

Huoneistot pinta-ala myynti- velaton
  hinta myyntihinta_______________________________________
2h+k+ph+s+va 60 m² 65.396,-     129.600,-
3h+k+ph+s+va 70 m² 72.095,-  147.000,-

ESITTELY JA MYYNTI
Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2

puh. 08-822139

OY

ASUNTOINSINÖÖRIT
RAKENNUSLIIKE



4 5nro 41PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.10.2012 10.10.2012nro 41

Tiukasti ihmisten ja kylien puolesta. 
Ei hömppää, vaan realismia.

Erkki Honkanen

Äänestä Erkki valtuustoon!

3

Paavo Tihinen
koneyrittäjä

Äänestä Paavo valtuustoon!

- Kaupungin taloutta on saatu viime vuosina parannettua.
- Vielä on tarvetta tarkastella palvelurakenteiden kipukohdat, 
 että kaikille taataan riittävät peruspalvelut.
- Turvaa ja hyvinvointia pudasjärveläisille!

9

-  Vastuunkantamista Pudasjärven asioista päättäjänä yhtäjaksoisesti   
 vuodesta 1979 lähtien.
- Vuosien varrella on ollut myötä- ja vastamäkeä sekä vaikeitakin päätöksiä. 
- Kaikista on selvitty ja selvitään tulevaisuudessakin.
- Pitkäaikaisesta yrittäjyyskokemuksesta on hyötyä myös yhteisten 
 asioiden hoitamisessa. 

4
Tasa-arvon ja oikeuden-
mukaisuuden puolestapuhuja

Taisto Puurunen
Mittakirvesmies

Paula Ylitalo

Paula jatkamaan valtuustossa!
Kaiken ikäisten ihmisten asiat ovat minulle 
tärkeitä, mutta ikäihmisten asiat ovat 
erityisesti lähellä sydäntäni. Pudasjärvi 
tarvitsee sivukyliä ja siellä asuvia ihmisiä, 
joille on tärkeä arjen turva.

72
On kotiin tulon aika.

Tasapuoliset palvelut kaikille 
ikään, sukupuoleen tai 
asuinpaikkaan katsomatta!

Timo Vähäkuopus
Maanviljelijä

Uutta verta valtuustoon!

On kotiin tulon aika.70

Läheiseni - sinun ja 
kotikaupungin puolesta ja parhaaksi.
Äänestä ja vaikuta!

Kerttu Simu 
ent. Vengasaho

63
On kotiin tulon aika.

Synnyin vuonna 1961 Venäjän Vienan-karjalan Jyskyjärven kylässä. 
Suoritin oppivelvollisuuteni kotikylällä, jonka jälkeen muutin Pieta-
riin, siellä hakeuduin ammattikoulun tekniikkalinjalle. Koulun päätyt-
tyä jäin vielä viideksi vuodeksi töihin Pietariin. Sieltä palasin Kosta-
muksen Kombinaattiin töihin. 

Kaksi vuotta siellä työskenneltyäni tapasin tulevan mieheni En-
sio Särkelän Pudasjärven Syötteeltä. Seurusteltuamme jonkin aikaa 
lopetin työt kombinaatissa ja muutin Suomeen vuonna 1998.  Sol-
mimme avioliiton ja nyt meidän perheeseen kuuluu kymmenvuotias 
Tanja tyttö. Minulla on nykyisin kaksoiskansalaisuus. Opiskelen tois-
ta vuotta Pudasjärven ammattikoulun matkailulinjalla, josta valmis-
tun matkailupalveluiden tuottajaksi. Meillä on Syötteellä oma Haka-
majat niminen mökkiyritys, jossa tarjoamme mökkien vuokraamista 
oheispalveluineen. 

Maahanmuuttajat ajattelevat samalla sydämellä kuin alkuperäi-
set suomalaiset ja kantavat huolta kaikkien hyvinvoinnin puolesta.

Sydäntäni lähellä on huoli koulujen pysymisestä paikkakunnalla. 
Ala-asteita on lakkautettu jo liikaakin ja Ammattikoulun lakkauttami-
nen paikkakunnalta lisäisi entistä enemmän syrjäytyneiden nuorten 
määrää paikkakunnalla.

Kannan huolta myös vanhusten kotona asumisen puolesta jotta 
he saisivat tarvitsemansa avun ja tuen kotona asumiseen.

Toivoisin että venäjänkieltä alettaisiin opettamaan jo alaluokilla 
vapaavalintaisena kielenä Englannin rinnalla, koska venäjän kielitai-
toisia tarvitaan yhä enemmän lisääntyvän venäläisturistien palvele-
miseksi.

Mottoni on. Sinä. Minä. Hän. Yhdessä olemme enemmän.

Elena Särkelä, 
o.s. Karelskaja
opiskelija, kotiäiti

Yhdessä Olemme Enemmän 

80

Äänestä Aarno valtuustoon!

57

Aarno Pääaho
levyseppähitsaaja

On kotiin tulon aika.

Elsa ja Kauko Laakon kuo-
linpesän irtaimisto myydään 
huutokaupalla lauantaina 
13.10. Juntiinintie 4:ssä. Myy-
tävää tavaraa on runsaasti 
mm. huonekaluja, tekstiile-
jä, käyttö- ja keräilyesineitä, 
traktori, maatalouskoneita, 
öljysäiliö, suutarin tavaraa 
sekä runsaasti aitta- ja varas-
totavaraa. Tämä johtuu siitä, 

Maatalon irtaimiston huutokauppa

Huutokaupan pitopaikka Elsa ja Kauko Laakon talo on aivan 
Kuusamontien varressa, 4 km Pudasjärveltä Kuusamoon.

että Laakot ovat asuneet tilal-
la  1940-luvulta lähtien. Vas-
taavanlainen huutokauppa 
pidettiin noin vuosi sitten.

Silloin myytiin Laina ja 
Vilho Kären kuolinpesäir-
taimisto. Huutokaupan jär-
jestäjät suosittavat, että kan-
nattaa tulla tutustumaan ja 
mukaan huutokauppaan! s-lt

Rintajoupilla oli asuntovau-
nu- ja –autonäyttely Syöte 
Resort Caravaanarissa Rus-
ka-Syöte tapahtuman yhte-
ydessä 29.9. Auto- ja vau-
nuesittelijänä oli paikalla 
Marika Raappana, jolla itsel-
lään on vankka omapohjai-
nen kokemus karavaanarin 
elämästä, koska on lapses-
ta lähtien ollut mukana vau-
nuelämässä. Raappana oli 
toiminut reilun kahdeksan 
vuotta autosihteerinä ennen 
siirtymistään myynti puo-
lelle.

Rintajoupilla on Kem-
peleessä uusi asuntovau-
nu ja – automyymälä, josta 
saa kaikki caravan palvelut. 
Liikkeessä työskentelee 
kymmenen hengen tiimi, 
joilla kaikilla on vankka ko-
kemus alalta. 

- Näyttelyssä Syötteellä 
oli esillä uusi Hobby ja LMC 
vaunuja sekä Hymer ja Ca-

rado asuntoautoja. LMC on 
tuonut vuosi sitten tyylik-
kään saksalaisen asuntoau-
ton, joka on sisustukseltaan 
ja muilta ominaisuuksiltaan 
suunniteltu Skandinavian 
ilmastoon. Auton hintata-
so pyörii 30,000 kieppeillä 
ja siitä ylöspäin. Hobby on 
ylivoimainen merkkijohta-
ja Suomessa, eli merkillä on 
yli 50 prosentin osuus myyn-
nistä Suomessa, samoin kuin 
Euroopassakin. Merkillä on 
kattava mallivalikoima ja 
tehtaan tuotantotehokkuu-
desta johtuen hinta/laatuta-
so on pystytty pitämään hy-
vänä, kertoi myyntijohtaja 
Heikki Parkkonen.

Syötteellä on vireää ca-
ravan toimintaa ja karavaa-
narit ovat tuttuja toisilleen. 
Alueella on paljon Rintajou-
piltakin myytyjä vaunuja ja 
asuntoautoja, joita vertail-

laan karavaanareiden kes-
kuudessa, keskustellen hy-
vistä ja huonoista puolista.

 Alueelle tuli RuskaSyöte 
viikonlopun aikana koko 
ajan vaunuja ja autoja tal-
vipaikoille ja ohjelmaa oli 
tarjolla koko ajan niin Pär-
jänkievarilla kuin koko Syöt-
teen alueella.  

-Nyt tänä syksynä on 
hyvä tilanne vaunujen vuok-
rapaikkojen suhteen, koska 

Syötteeltä kausivaunupaikan varanneet Eija ja Risto Es-
kola juttelemassa Marika Raappanan ja Heikki Parkko-
sen kanssa ja keskustelun aiheena on tietenkin karavaa-
nariasiat. 

Karavaanareilla ruskaviikonloppu 
SyöteCaravan -alueella

koko alue alkaa olla myy-
ty täyteen, eli noin kolmesa-
taa paikkaa. Enempää emme 
myy, koska osa paikois-
ta täytyy jättää tilapäiskävi-
jöille, joita Syötteen alueella 
käy vuodessa myös runsaas-
ti, kertoi isäntä Pekka Kim-
pimäki Syöte ResortCarava-
nista.

Heimo Turunen

Vaunuja oli tuotu SyöteCaravaanin alu-
eella syyskuun lopussa kausipaikoille jo 
lähes paikat täyteen eli noin 300 kpl.
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Naisenergiaa valtuustoon.
Laita mukavat naiset asialle!

Taina Vainio
maidontuottaja

Marja Lantto
maatalousyrittäjä

68 45

Mirja Savolainen

Kuntalaisen hyvinvointi ja kunnioitus 
ikään katsomatta on päätöksenteon 
lähtökohtana. 
Luonto on kotipitäjämme voimavara 
tänään sekä tulevaisuudessa. 

61

DI, projektipäällikkö
www.facebook.com/mirjasavolainen61

On kotiin tulon aika.
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Henrik Hämäläinen

37

* kokemusta
* näkemystä
* yhteistyökykyä
* järjestötyö

On kotiin tulon aika.

69

 Kannan huolta:
- Kaikenikäisten ihmisten hyvinvoinnista,
  toimeentulosta sekä harrastus-
 mahdollisuuksista.
- Yritys- ja hanketoiminnasta.
- Terveys- ja sosiaalihuollon kehittämisestä

Sointu Veivo

On kotiin tulon aika.

 Vien asioita eteenpäin 
 rohkealla ja avoimella otteella!

Vauhdittajana valtuuston puheenjohtaja 
Eero Oinas-Panuma ja kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä.
Maisteltavana lapinmuorin herkkuja,  
lapsille mukavaa puuhaa!

Arvontaa! 
Tervetuloa kaikki mukaan!

Parkkisenniemellä Asmuntintie 
869 B su 14.10. klo 14.10

MUMMIPAPPAPÄIVÄ

53

Hilkka Parkkisenniemi

On kotiin tulon aika.

www.deere.fi
www.agrimarket.fi

John Deere 6430 Standard
– peruspeura kovaan käyttöön
Maksimiteho 126 hv
Sähköhydraulinen suunnanvaihtaja
Neljä pikavaihdetta
Kolme V.U.O -nopeutta
Vääntöjäykkä teräsrunko
Ilmajousitettu istuin

Juhlavuoden
huipputarjous! 49.500,-

alv. 0% + toimituskulut.

Kuvan kone erikoisvarustein.
Rajallinen erä suorankaupan hintaan.

John Deere 6430 Standard
– peruspeura kovaan käyttöön
Maksimiteho 126 hv
Sähköhydraulinen 
suunnanvaihtaja
Neljä pikavaihdetta
Kolme V.U.O -nopeutta
Vääntöjäykkä teräsrunko
Ilmajousitettu istuin

www.deere.fi
www.agrimarket.fi

John Deere 6430 Standard
– peruspeura kovaan käyttöön
Maksimiteho 126 hv
Sähköhydraulinen suunnanvaihtaja
Neljä pikavaihdetta
Kolme V.U.O -nopeutta
Vääntöjäykkä teräsrunko
Ilmajousitettu istuin

Juhlavuoden
huipputarjous! 49.500,-

alv. 0% + toimituskulut.

Kuvan kone erikoisvarustein.
Rajallinen erä suorankaupan hintaan.

www.deere.fi
www.agrimarket.fi

John Deere 6430 Standard
– peruspeura kovaan käyttöön
Maksimiteho 126 hv
Sähköhydraulinen suunnanvaihtaja
Neljä pikavaihdetta
Kolme V.U.O -nopeutta
Vääntöjäykkä teräsrunko
Ilmajousitettu istuin

Juhlavuoden
huipputarjous! 49.500,-

alv. 0% + toimituskulut.

Kuvan kone erikoisvarustein.
Rajallinen erä suorankaupan hintaan.

PALAX ACTIVE U U T U U S !

Tilaa koneesi vuoden 
2012 loppuun mennessä 
ja saat laadukkaan mustan 
softshell-takin PALAX-
brodeerauksella.

ENNAKKOTILAAJAN ETU!

Kysy lisää lähimmästä 
AgrimArKetistA! www.palax.fi

ENSIESITTELY 
Kone-Forum
11.–13.10.2012

Tampereen Messu- 
ja Urheilu-

keskusNyt on klapinteko helppoa! Palax täydentää 

klapikonesarjaansa tuomalla markkinoille 

kuluttajaluokkaan PALAX ACTIVEN. 

Tervetuloa tutustumaan.

Kuvan kone lisävarustein

HiNNAT ALKAeN 

3780 €

Heikki Inget p.010 768 4881, Mikko Kontio p.010 768 4915

Eero Määttä p.010 768 4917 • Arto Pesola p.010 768 4916

Kuvan kone erikoisvarustein.
Rajallinen erä suorankaupan 
hintaan.

Kuntiin eri puolille Suomea 
on vuosien varrella perus-
tettu kylien yhteisiä kylä-
neuvostoja, joissa on myös 
kunnan edustaja mukana. 
Yhteenliittymistä, joissa on 
samantapaista toimintaa, 
käytetään monenlaisia ni-
mityksiä, jotka ovat vakiin-
tuneet kussakin kunnassa 
aikojen saatossa. Kyläneu-
voston tapaisesta toiminnas-
ta käytetään muualla maassa 
nimityksiä kyläparlamentti, 
kylien neuvosto, kylien neu-
vottelukunta jne. Nimellä ei 
ole merkitystä, vaan haetaan 
yhteistyöllä voimaa ja vaiku-
tetaan yhdessä. 

Tarve on saada synty-
mään aitoa, luontevaa vuo-
ropuhelua asukkaiden, 

Kyläneuvostolla kylien ääni kuuluviin
kuntien viranhaltijoiden ja 
luottamushenkilöiden vä-
lillä. Kyläneuvoston kautta 
käydään keskustelua kyli-
en ja kuntapäättäjien välillä, 
tuodaan kaupungin valmis-
telua ja päätöksentekoa lä-
hemmäs kuntalaisten arkea, 
kuulla mitä kyliin kuuluu ja 
koota esim. tietoa erilaisista 
palvelutarpeista. Kyläneu-
voston avulla kylien vaiku-
tusmahdollisuuksia lisätään 
kyliä koskevassa päätöksen-
teossa.

Avoimuus on tärkeä osa 
kyläparlamentin tai vastaa-
van toimintamallin käytän-
töä. Kenelläkään asukkaalla 
ei saa olla käsitystä, että hä-
nellä ei ole mahdollisuutta 
osallistua kokouksiin. Käy-

Kylien yhteisen neuvoston kyläneuvoston perustamiskokous 
on ma 15.10 klo 18 Pohjantähdessä.

Aktiivi pudasjärvi-lehden 
lukija Seppo Parkkila soit-
ti, että sateiden johdosta on 
Sotkajärven pinta noussut 
metrillä normaalista. Hän 
kertoi käyneensä laittamassa 
oman veneensä talviteloil-
le, oli ollut jo veden vallassa. 
Samalla hän oli huomioinut, 
että rannalla olevat monet 
veneet olivat vedessä, myös 
kumollaan olevat. Jos pak-
kanen ehtii tulla, ennenkuin 
vesi laskee, niin tulee suuria 
vahinkoja.

Seppo huolehti, että ve-
neiden omistajien kannattaa 
käydä tarkistamassa tilan-
ne, että vahinkoja ei pääsisi 
tapahtumaan tai jopa vene 
lähde ajelehtimaan.

tännön toimia ei ohjata ul-
koapäin sekä tilaisuudet ei-
vät saa olla poliittisesti ja 
aatteellisesti värittyneitä. 
Yleisesti on nähty parhaak-
si, että neuvosto toimii rekis-
teröimättömänä, koska re-
kisteröinti murentaa paljon 
avoimuutta. Kyläneuvostos-
sa asukkaiden esille ottamat 
kipukohdat, ongelmat ja ide-
at on otettava vakavasti ja 
olisi tärkeää, että asioita läh-
detään viemään eteenpäin 
tasavertaisen vuoropuhelun 
hengessä, jokainen osapuo-
li osaa ottaa huomioon käy-
tännön realiteetit.

Jouni Puhakka

Veneet 
vaarassa veden 
nousun vuoksi
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Sitran johtava asiantunti-
ja Jyri Arponen ja tunnettu 
keittiömestari Markus Mau-
lavirta johtivat keskustelua 
maaseudun yrittäjyydestä ja 
yritystoiminnan kehittämi-
sestä pudasjärveläisille yri-
tyksille ja yritystoimintaa 
suunnitteleville12.9 Pohjan-
tähdessä. 

Oulunkaaren yrityskaari-
hankkeen, Pudasjärven Yrit-
täjien ja Pudasjärven kau-
pungin elinkeinotoimen 

VENÄJÄN KIELEN ASIAKASPALVELUKURSSI
Opi keskustelemaan venäjäksi asiakaspalvelutilanteissa ja 
ymmärtämään venäläistä kulttuuria. Aikaisempaa venäjän 
kielen taitoa ei tarvita. 
Kurssipäivät keskiviikkoisin alkaen 31.10.2012 kello 18.30 
-20.00 marraskuuhun 2013 saakka. Kurssimaksu 150 euroa 
+alv 23 % laskutetaan kahdessa erässä. 
Kurssipaikka Kurenalan koulu, Rimmintie1, Pudasjärvi. 

HUOM! Muuttunut aika ja paikka!
Ilmoittautumiset viimeistään 16.10.
sähköpostilla yrityskaari@oulunkaari.com 
tai puhelimella 08 5875 6121

TIETOKONEEN KÄYTÖN OPASTUSTA 
JA APUA TIETOTEKNIIKAN ONGELMIIN 

ATK-kehittäjämme Pekka Vanhala opastaa ja auttaa asiakas-
lähtöisesti silloin kun sinulle sopii. Osa palveluista on täysin 
maksuttomia!
Ota yhteyttä pekka.vanhala@oulunkaari.com 
tai 08 5875 6492

ASIANTUNTIJA-APUA YRITYKSESI 
YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN
Laaja asiantuntijaverkostomme on käytettävissäsi vahvasti 
tuettuun hintaan. 

Yrityskaari-hankkeen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti 
Oulunkaaren kuntayhtymän alueen yrityksille ja niiden 
henkilöstölle.

Lisätietoja koulutuksista ja hankkeen palveluista 
www.yrityskaari.com

YRITYSKAARI-HANKE KOULUTTAA

Yrityskaari-hankkeiden koulutukset ja räätälöidyt 
konsulttipalvelut auttavat yritysten arjessa

järjestämän tilaisuuden oli 
tarkoitus herättää uusia yri-
tysideoita ja kehittää yri-
tystoimintaa kasvavassa 
maaseutukeskuksessa Pu-
dasjärven kaupungissa valta-
tie 20:n kupeessa.

Muun muassa maaseu-
dun kehittämishankkeita ra-
hoittavan Sitran Jyri Arposel-
la on pitkä kokemus yritysten 
liiketoiminnan kehittämises-
tä, rahoituksesta ja markki-
noinnista. 

Tämän vuoden alkupuolella käynnistynyt Yrityskaa-
ri-hanke on järjestänyt jo useita koulutustilaisuuksia 
kymmenille yrittäjille ja heidän henkilöstölleen sekä 
Pudasjärvellä että muualla hankkeen toimialueella. 
Syyskuun puolivälissä oli maaseutuyrittäjyyden ilta 
Pohjantähdessä ja viime viikonloppuna järjestettiin en-
siapukoulutusta, johon osallistui kymmenen henkilöä. 
Heistä suurin osa sai samalla suoritettua ajoneuvojen 
kuljettajien direktiiviin vaadittavia pisteitä. 

Syyskuun lopussa Pudasjärvellä osallistui myös 

Arponen ja Maulavirta innostivat yrittäjiä uusiin aluevaltauksiin
-Pudasjärven kohdalla 

Kuusamon tien matkaajilla 
pitäisi olla hyvä syy pysäh-
tyä. Paikkakuntalaisten pi-
täisi nostaa ominaisia asioi-
ta esille, jotka lisäävät alueen 
houkuttavuutta. Esimerkik-
si porot ovat täällä tunnus-
omaista. Hän esitteli Sitran 
tarjoamia sijoitus- ja rahoitus-
muotoja. Erityisesti uusien 
kehitysideoiden rahoituksiin 
Arponen kehotti ottamaan 
yhteyttä edustamaansa julki-

kymmenisen yrittäjää julkishallinnon tarjousten teko-
koulutukseen.

Lokakuun lopussa Pudasjärvellä alkaa venäjän kie-
len asiakaspalvelukurssi, joka jatkuu kerran viikossa 
pitkälle ensi vuoden syksyyn. 

-Yrittäjät ovat huomanneet venäläisasiakkaiden kas-
vavan määrän ja haluavat palvella heitä heidän omal-
la äidinkielellään. Sehän tuo myös valtavasti lisäar-
voa koko yrityskuvalle, toteaa projektipäällikkö Arja 
Packalén.

-Loppuvuodesta käynnistyvät myös koulutukset 
kirjanpidon ja taloushallinnon perusteista sekä tieto-
tekniikkaklinikat ja tehokurssit. Näiden aikatauluista 
ilmoitamme myöhemmin.

-Projektimme kautta on saatavilla asiantuntijapalve-
luita yritysten yksilöllisiin tarpeisiin vahvasti tuettuun 
hintaan ja tietotekniikkaan liittyvissä ongelmissa ATK-
kehittäjämme Pekka Vanhala tarjoaa apua osin täysin 
veloituksetta, kertoo Packalén.

Lisää Yrityskaari-hankkeen palveluista  www.yrityskaari.com

soikeudelliseen rahastoon. 
Markus Maulavirta puhui 

suomalaisen lähi- ja luomu-
ruuan puolesta. Hän kertoi 
perehtyneensä myös lam-
mas- ja porotalouteen.  Mau-
lavirralla innostui puhumaan 
myöhään iltaan saakka. Esi-
tys oli niin kiinnostava, että 
kuulijatkaan eivät huoman-
neet ajankulua, vaikka kel-
lo oli jo ajat sitten ylittänyt 
Pohjantähdessä normaalisti 
iltojen loppumisajan klo 21. 

Lähiruoan merkityksestä pu-
huesasan Maulavirta kannat-
ti Pudasjärvelläkin julkisuu-
dessa esillä ollutta lampaiden 
teurastamista tuottajan tilois-
sa ja lihojen ja lihatuotteiden 
myyntiä suoraan lammasti-
lalta. Porotalouden puolella 
lihan suoramyyntimahdolli-
suus on mahdollistanut mo-
nilla poronhoidon eteläisillä 
alueilla perinteisen elinkei-
non jatkumisen. Maitoa Mau-
lavirta sanoi hankkivansa 

suoraan maitotiloilta. Sieltä 
ostettu maito säilyykin huo-
mattavan kauan, ei pilaannu 
myöhemminkään, muuttaa 
vaan muotoaan. 

Maulavirta korosti intohi-
moa maaseutuyrittäjyyden 
kehittämisessä. Hän kertoi 
sen siivittäneen hänet itsensä 
lihanleikkaajasta tunnetuk-
si ja arvostetuksi keittiömes-
tariksi. 

Heimo Turunen

Oulunkaaren Yrityskaarihankkeen järjestämään julkishallinnon tarjousten tekoon oli perehtymässä kymmenkunta 
pudasjärvistä yrittäjää.

Oulunkaaren kuntayhtymän 
hankintapäällikkö Jouni Piri 
kävi Iissä, Utajärvellä ja Pu-
dasjärvellä pitämässä pai-
kallisille yrittäjille luennon 
aiheesta miten teen hyvän 
tarjouksen. 

Luennolla selvennettiin 
käsitteitä mitä julkinen han-
kinta tarkoittaa ja sisältää, 
mistä saa tietoa, kuka voi 
tehdä tarjouksen, tarjouksen 
laatiminen, tarjousten vas-
taanotto ja käsittely, päätök-
senteko ja mihin voi valittaa.

 – Koulutustilaisuuk-
siin osallistui kaikkiaan ne-
lisenkymmentä yrittäjää. 
Osalle yrittäjiä koulutuk-
seen osallistuminen on aika-

”Miten teen tarjouksen” koulutusta yrittäjille
tauluongelma, mutta ihan 
mukavasti heitä saapui kou-
lutustilaisuuteen kuuntele-
maan, Piri toteaa.

Koulutustilaisuudessa pe-
rehdyttiin syvällisemmin 
tarjouskilpailuun, ja siihen 
miten niihin tulee vastata. Sa-
malla käytiin läpi mitkä asi-
at on oltava kunnossa, jos ha-
luaa tarjoukseen vastata sekä 
mitkä kynnysarvot koskevat 
mitäkin osa-aluetta ja millä 
summalla. Kynnysarvoissa 
on kolme osa-aluetta, joista 
alin on kansallisen kynnysar-
von alittava hankinta. Toinen 
on kansallisen kynnysarvon 
ylittävä hankinta ja kolmas 
on EU-kynnysarvon ylittä-

vä hankinta. Kaikilla näillä 
on oma euromääräinen kyn-
nysarvonsa, joka määrää mi-
hin luokkaan kukin tarjous 
sijoittuu.

Kynnysarvojen ylittävis-
sä hankinnoissa julkaistaan 
ilmoitus Hilma- hankintaka-
navassa. On olemassa myös 
automaattisia ilmoituspal-
veluita, joihin liittymällä voi 
luoda oman ilmoitusten ha-
kukanavan.  Kunnat ilmoit-
televat omilla nettisivuillaan 
meneillään olevista tai tule-
vista hankinnoistaan.

– Hankinta menettelyissä 
on erilaisia käytäntöjä. Kaik-
kien näiden erilaisten ilmoi-
tusten menettelytapojen hal-

linta on omaksuttava, jotta 
voisi täysipainoisesti osallis-
tua esimerkiksi urakkakilpai-
luihin. Kannattaa aina muis-
taa, että jätetty tarjous on aina 
sitova, ellei sitä määräajas-
sa ole ehtinyt vetää takaisin. 
Valmiita tarjouspohjia ei tilai-
suudessa esitelty, koska han-
kintatarjoukset ovat aloittaan 
niin erilaisia ja monimuotoi-
sia. Mutta huolellisella tutus-
tumisella tarjouspyyntöön ja 
sen sisältövaatimuksiin, pys-
tyy kyllä laatimaan hyvän 
tarjouksen, opastaa hankin-
tapäällikkö Jouni Piri.

Erkki Riihiaho, 
kuva Heimo Turunen

Yrityskaarihankkeen ATK-kehittäjä Pekka Vanhala ja pro-
jektipäällikkö Arja Backalén toivottamassa Pudasjärvel-
le tervetulleeksi tunnetun kotimaisen lähi- ja luomuruo-
an puolestapuhujan, keittiömestari Markus Maulavirran. 

Sitran johtava asiantunti-
ja Jyri Arponen vieraili Pu-
dasjärvellä ensimmäistä 
kertaa elämässään. Hän 
innosti hakemaan rahoi-
tusta ja avustusta erityi-
sesti uusien kehitysideoi-
den eteenpäin viemiseksi.

Maaseutuyrittäjyysilta veti Pohjantähden auditorion lähes 
täyteen väkeä. 



6 7nro 41PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.10.2012 10.10.2012nro 41

Vaalitapahtumat

M
ak

sa
ja

:  
P

ud
as

jä
rv

en
 K

ok
oo

m
us

Pudasjärvellä.
Toivoa on, nyt tarvitaan vahvaa tahtoa.  
Pudasjärvi ja Suomi kaipaavat uudis-
tusta, jotta meillä olisi hyvinvointiyh-
teiskunta tulevaisuudessakin. 
Ja uudistus onnistuu, kunhan uskal-
lusta riittää. Peruuttamalla kun ei 
pääse eteenpäin.

KOKOOMUS
KUUNTELEE

www.kokoomus.fi/kunnallisvaalit

 Niemitalon Juustola 16.10.2012  klo 13-18
 K-Supermarket  17.10.2012  klo 13-18
 K-Extra Ervasti  18.10.2012 klo 13-18
 Syöte Shop   20.10.2012 klo 13-18

Uudistusajatuksia  
ja ehdotuksia  Pudasjärvestä 
 
Tule keskustelemaan kanssamme ja kuule-
maan tavoitteita, joilla varmistamme Pudas-
järven  hyvinvoinnin tulevaisuudessakin. 

78
Niemitalo 
Pekka
yrittäjä, sitoutumaton
Pudasjärvi

80
Särkelä 
Elena
opiskelija, kotiäiti, 
sitoutumaton
Pudasjärvi

77
Niemitalo 
Antti
yrittäjä, sitoutumaton
Pudasjärvi

79
Kujansuu 
Ritva
perushoitaja, pääluotta-
musmies, sitoutumaton
Pudasjärvi

73
Ekdahl 
Aune  
yrittäjä
Pudasjärvi

75 
Kokko 
Antero 
yrittäjä, eläkeläinen
Pudasjärvi

74
Huhtamäki 
Helena 
yrittäjä
Pudasjärvi

76 
Kokko 
Pirkko
erik.lab.hoitaja, eläkeläinen 
Pudasjärvi

SUOMEN
UUDISTAJIA
Pudasjärveltä

81
Särkelä 
Markus
yrittäjä, sitoutumaton
Pudasjärvi

82
Törrö 
Marja-Leena
rehtori, sitoutumaton
Pudasjärvi

”Ei pöntömpi ajatus.”

Vahvalla tahdolla 
kohti avoimempaa 
päätöksentekoa!

Valmistuneita
Pudasjärven Osuuspan-
kin yritysrahoituspäällikkö 
Elias Rask on valmistunut 
kauppatieteiden maisterik-
si (ekonomiksi) Aalto-yli-
opiston kauppakorkeakou-
lusta 28.9.2012. Opintojen 
pääaineena hänellä oli or-
ganisaatiot ja johtaminen ja 
sivuaineena yritysjuridiik-
ka. Pudasjärven Osuuspan-
kissa hän vastaa yritys-, yh-
teisö- ja maatila-asiakkaiden 
pankki- ja vakuutuspalve-
luista.

Kauppaan noin 150 m, 
järven rantaan 300 m. 

Vuokra alk.293 €  (sis.lämpö). 
Sopii seniori-ikäisille. 
Bussiyhteys Oulusta. 

Puhoskylässä 
rivitaloyksiö, siisti

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 
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Erikoiskursseja

MUKSUOPPIA JA VASTUUNPORTAITA vanhemmille 21980004
ma 17.00-18.30 25 € AUDITORIO/Pertti Tenhovaara
Muksuoppi ja vastuunportaat ovat vanhemmille tilaisuus pohtia ratkaisukeskei-
siä hauskoja ja myönteisiä kasvatustapoja ja keskustella yhdessä lastenkasva-
tuksen kysymyksistä ja haasteista. Tule mukaan löytämään positiivisia ja haus-
koja tapoja lasten- ja nuorten kasvatukseen! Seuraava kokoontumiskerta 15.10. 
Ilmoittautumiset pe 12.10. mennessä. Kurssille toivotaan lisää kurssilaisia.

TAVOITTEISTA TOTTA 21980005
ma 19.00-20.30 25 € AUDITORIO/Pertti Tenhovaara
Tervetuloa ryhmään etsimään omia tavoitteita ja tekemään niistä totta. Onko Si-
nulla ollut mielessäsi jokin tavoite, muutos tai toive, jonka haluaisit toteuttaa? 
Tule kulkemaan yhdessä kohti sitä! TAVOITTEISTA TOTTA -ryhmässä kukin 
asettaa itselleen oman tavoitteensa, johon ryhmän tuella pyritään. Seuraava ko-
koontumiskerta 15.10. Ilmoittautumiset pe 12.10. mennessä. Kurssille toivotaan 
lisää kurssilaisia.

INTIALAINEN PÄÄHIERONTA Peruskurssi 83020001
19.10.-20.10.2012  25 € AUDITORIO/Terttu Kynkäänniemi
pe 18.00-21.00 ja la 10.00-14.00
Kurssilla opitaan intialaista päähierontaa, joka rauhoittaa mielen ja kehon. Opit 
miten voit hoitaa ja rauhoittaa lastasi, nuortasi, kumppaniasi tai ystävääsi. Sopii 
sekä miehille että naisille. Tule rohkeasti mukaan nauttimaan ja rentoutumaan. 
Ennakkoilmoittautuminen 15.10.2012 mennessä. Ei kuulu kurssipassiin.

INTIALAINEN PÄÄHIERONTA Jatkokurssi 83020002
16.11.-17.11.2012 25 € AUDITORIO/Terttu Kynkäänniemi
pe 18.00-21.00 ja la 10.00-14.00
Peruskurssin käyneille. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja taitoja ja 
opetellaan uusia otteita. Ennakkoilmoittautuminen 12.11.2012 mennessä. Ei 
kuulu kurssipassiin.

METALLITYÖT 11041023
31.10.-5.12.2012 ja 9.1.-27.3.2013 53 € RIMMINKANKAAN KOULU/
Juha Holappa
ke 18.00-21.00
Kurssilla tehdään pienimuotoisia metallitöitä (myös korjaukset) opiskelijoiden 
omien suunnitelmien mukaan. Materiaalina käytetään pääasiassa niukkaseos-
teisia teräslaatuja. Kurssi sopii hyvin niin aloitteleville kuin perustaitoja omaavil-
le harrastajille.

MAAHANMUUTTAJIEN ATK 1, 34010005
24.10.-12.12.2012 ke 12.00 -15.00 ATK-luokka/Mika Suoperä
Yhteiskuntatakuun piirissä toteutettavaa koulutusta. Ei syyslomaa. Kurssimaksu 
sovitaan erikseen. Enintään 10 opiskelijaa.

MAAHANMUUTTAJIEN ATK 2, 340100052 Uusi kurssi!
27.10.-15.12.2012 la 12.00 -15.00 ATK-luokka/Mika Suoperä
Yhteiskuntatakuun piirissä toteutettavaa koulutusta. Ei syyslomaa. Kurssimaksu 
sovitaan erikseen. Enintään 10 opiskelijaa.

KERAMIIKKAA MAAHANMUUTTAJALAPSILLE 11032000
Huom! Aika muuttunut.  KERAMIIKKALUOKKA/Kaarina 
Nevanperä
Kokoontuu joka toinen lauantai klo 12.00-15.00. Seuraava kokoontuminen 20.10.

VITSIPIIRI MAAHANMUUTTAJILLE 11022001
17.10. -19.12.2012 ke 17.00-18.30 NELI-IIKKALA/Alpo Puhakka
Yhteiskuntatakuun piirissä toteutettavaa koulutusta. Opintoseteliavusteinen
kurssi, kurssimaksu sovitaan erikseen.

ENGLANTI ALKEET 1, 12030006  Uusi kurssi!
9.10.-18.12.2012 ti 17.00-18.30 35 € KERHOHUONE, 2. rak/
Saara Hintikka
Englantia vasta-alkajille ilman aikaisempia englanninkielen taitoja. Oppikirja 
”English for You, too! Starter”. Myös maahanmuuttajille.

ENGLANTI ALKEET 2, 12030004
jatkuu ke 17.00-18.30  35 €  AUDITORIO/
Saara Hintikka
Oppikirja English for You, too! Book 1. Kurssi sopii myös Starter-kirjaa opiskel-
leille. Myös maahanmuuttajille.

ENGLANTI JATKORYHMÄ 12030005
jatkuu ke 18.30-20.00  35 €  AUDITORIO/
Saara Hintikka
Oppikirja English for You 3, kpl 6 lähtien. Ryhmään ovat tervetulleita uudet opis-
kelijat.

VAPAALANKAHUOVUTUS 11041006
7.1.-21.1.2013 ma 18.30-21.30 25 € KUTOMALUOKKA/Hilkka 
Anttila
Varaa mukaan vanhoja ja uusia villalankoja sekä vanha lakana. Malleja näh-
tävänä kansalaisopistolla ennen kursseja. Ilmoittautuminen viimeistään 21.12. 
mennessä. Ei kuulu kurssipassiin.

SUKUTUTKIMUS 13980001
ma 17.30-20.30  35 €  ATK-LUOKKA/
Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät 15.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.

KYLÄHISTORIA Siuruan ryhmä 13980002
ma 17.30-20.30  25 €  ATK-LUOKKA/
Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät 15.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.

KYLÄHISTORIA Hetekylän ryhmä 13980003
ma 17.30-20.00  25 €  ATK-LUOKKA/
Timo Sarkkinen
Kokoontumispäivät 8.10., 29.10., 19.11.

SENIORI-ATK PERUSKURSSI syksy 34010004
24.10.-12.12.2012 ke 8.30-11.30 30 € ATK-luokka/Mika Suoperä
Opintoseteliavusteinen kurssi, ei muita alennuksia. Ei kuulu Kurssipassiin. Ei 
syyslomaa.
Ilmoittautuminen 17.10.2012 mennessä. Enintään 10 opiskelijaa.

Tanssikursseja

COUNTRY-TANSSI 11050001
7.10.-9.12.2012 ja 13.1.-24.3.2013 35 € SALIKKI/Arto Liekola
su 15.00 - 16.30
Ryhmä kokoontuu joka toinen sunnuntai, seuraavan kerran 21.10. Ei kuulu 
kurssipassiin.

NYKYJAZZ 9 - 16 -vuotiaat 11051001
6.10.-1.12.2012 ja 12.1.-6.4.2013 35 € SALIKKI/Pirita Tuisku
la 12.30 - 13.45
Nykyjazz on nykytanssia ja jazztanssia yhdistelevä tanssimuoto, jossa edetään 
perustekniikkaharjoitteista monipuoliseen tanssimiseen. Lisätietoja voi kysyä 
opettajalta p. 040 557 4966. Kurssi kokoontuu joka toinen lauantai, seuraavan 
kerran 20.10. Ei kuulu kurssipassiin.

NYKYJAZZ yli 16-vuotiaille ja aikuisille 11051002
6.10.-1.12.2012 ja 12.1.-6.4.2013 35 € SALIKKI/
Pirita Tuiskula 13.45 - 15.00
Kurssi kokoontuu joka toinen lauantai, seuraavan kerran 20.10. Ei kuulu kurs-
sipassiin.

HIPHOP 6 - 8 -vuotiaat, tutustumiskerta 11051003
su 14.10.2012 klo 12.00 - 13.00 5 € SALIKKI/Annamari Kess
Ei kuulu kurssipassiin.

HIPHOP +15 -vuotiaat tutustumiskerta 11051004
su 14.10.2012 klo 13.00 - 14.00  5 € SALIKKI/
Annamari Kess
Ei kuulu kurssipassiin.

COMMERCIAL DANCE 13 - 18 -vuotiaat tutustumiskerta 11051005
su 14.10.2012 klo 14.00 - 15.00  5 € SALIKKI/
Annamari Kess
Ei kuulu kurssipassiin.

SENIORITANSSI 11050002
4.10.-20.12.2012 ja 10.1.-28.3.2013  26 € SALIKKI/
Ensio Koivula
to 15.00 - 16.30 Opintoseteliavusteinen kurssi.

Liikuntakursseja

PILATES-LAUANTAIT syksy 83010003
la 11.00-12.30 20.10., 3.11. ja 17.11  SALIKKI/Kiki 
Kaan

NAISTEN ITSEPUOLUSTUS 83010021
20.10.-17.11.2012 la 10.00-14.00 25 € RIMMINKAN-
KAAN SALI/Janne Ahonen
Tällä kurssilla opitaan tietoja ja taitoja, joiden avulla on mahdollista selviytyä 
turvallisesti erilaisista uhkatilanteista. Ennakkoilmoittautuminen 12.10.2012 
mennessä.

SALIKIN LIIKUNTARYHMIIN EHTII VIELÄ MUKAAN!
- ALKEISJOOGA/Paula Timonen ma 17.00-18.15 33 €
- JATKOJOOGA/Paula Timonen ma 18.30-19.45 33 €
- SENIORIJOOGA/Paula Timonen to 10.30-11.45 28 €
- KEPPIJUMPPA/Teija Räisänen ma 20.00-20.45 33 €
- SELKÄ-HARTIA-VATSAJUMPPA/
 Teija Räisänen ke 19.15-20.00 33 €

LAULU 3, 11011010  Kokoontumispäivä muuttunut!
24.9.-10.12.2012 ja 14.1.-8.4.2013 ma 17.00-19.30 184 € 
PIANOHUONE/Keijo Piirainen

Piano- ja soitinryhmiin sekä pianokouluryhmiin otetaan 
uusia opiskelijoita!
Tiedustelut Reijo Kossi, puh. 0400 - 646 132

SYYSLOMA 22. - 28.10.2012. Liikuntaryhmissä ei syyslomaa. Tarkista 
oman kurssisi kokoontuminen kurssin opettajalta.

YHTEYSTIEDOT 
  Käyntiosoite Lukiontie 4
- sivistystoimisto/kansalaisopisto 
  puh. 040 - 8266 431, 040 - 5088 490, 040 - 521 6996
- suunnittelijaopettaja Juha Holappa, puh. 050 - 4004 799
- musiikin opettaja Reijo Kossi, puh. 0400 - 646 132
- taide- ja taitoaineiden opettaja Liisa Pöllänen, puh. 050 - 4329 482

  Sähköposti: 
  kansalaisopisto@pudasjarvi.fi, etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
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Ikonen Eija
Myyjä/kassa

Juurikka Annika Sit.
Opiskelija

Syrjäytyneistä nuorista huo-
lehdittava.

Vanhusten kotihoitoon 
lisää resursseja.

Ihmisarvoinen vanhuus 
kaikille.

Nuorten mahdollisuudet 
opiskella kotikaupungissa 

turvattava.

Ulkoistetut palvelut omaksi 
toiminnaksi.

Soronen Paula 
Tarjoilija

Peruspalvelut lähellä - ih-
misarvoisen elämän turva.

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28
Kuntalaisten puolesta- kehite-

tään yhdessä Pudasjärveä.

Omaishoitajille tukea 
arjessa jaksamiseen.

Nuoret mukaan päätök-
sien tekoon.

Kuukasjärvi Tuula Sit.
Myyjä

Manninen Linnea
Siivooja, eläkeläinen

Marikainen Lauri 
Linja-asentaja, 
eläkeläinen

Pesonen Mika Sit.
Aluepäällikkö, 
rakennusmestari

Pohjanvesi Päivi 
Lastenohjaaja

Pohjanvesi Tapio 
Kiinteistönhoitaja

Nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvoinnista huolehdit-

tava.

Tiainen Riitta Sit. 
Yrittäjä, 
fysioterapeutti

Pudasjärven
Sosialidemokraatit

Perhemarketin pihapiirissä 
oli perjantaina 5.10. sateises-
ta säästä huolimatta väkeä 
liikkeellä runsain määrin 
kun Agrimarket esitteli työ-
koneita ja tarjosi kaikelle 
kansalle pyttipannua. Kone-
puolen esittelytilaisuus veti 
ihmisiä paikan päälle katse-
lemaan ja testaamaan laittei-
ta, olipa joukossa muutamia 
ostajaehdokkaitakin.

Pohjoisen alueen alue-
myyntipäällikkö Olavi Kor-
honen esitteli Palax-klapiko-
neita ja antoi työnäytöksen 
Perhemarketin pihalla. Palax 
-koneiden yksinmyynti Suo-
messa on Agrimarketilla.

Myyntipisteitä Korhosen 
alueelle sopii paljon ja töi-

tä riittää työnäytöksien sekä 
koneiden esittelyjen kanssa.

– Olemme markkinajoh-
taja Suomessa klapikonei-
den osalta ja laitteita viedään 
kahteenkymmeneen maa-
han. Traktorisovitteisia pyö-
röterällä varustettuja kla-
pikoneita myydään eniten. 
Ketjukatkaisimella olevia 
pikkuisen vierastetaan, mut-
ta niitäkin menee. Kovame-
tallipalaterä kestää pitkään. 
Ammattiklapimiehet ovat 
laskeneet, että jos tekee joka 
syksy kaksikymmentä kuu-
tiota polttopuuta, terä tarvit-
see teroittaa kerran viides-
säkymmenessä vuodessa. 
Lähestulkoon isältä pojalle, 
ellei sahatessa satu osumaan 

johonkin kiveen tai naulaan, 
kertoi Korhonen.

Nykyiset koneet ovat te-
hokkaita, nopeita ja help-
pokäyttöisiä entisiin verrat-
tuina. Jatkuvasti nousevat 
energiahinnat ovat tuoneet 
klapien kasvaneen kysyn-
nän vuoksi alalle uusia yrit-
täjiä. Ammattimainen työs-
kentely vaatii tuotantoon 
kyllin tehokkaat työvälineet. 
Tehokkaimmilla koneil-
la voidaan tuottaa klapeja 
kymmenen täysperävaunul-
lista päivässä, eli lähes tuhat 
heittokuutiota.

Olavi Korhonen on ollut 
kaksikymmentä vuotta Ylis-
taron Terästakomossa töissä 
ja viimeiset seitsemän vuot-

ta aluemyyntipäällikkönä. 
Vuoden vaihteessa Korho-
nen siirtyy eläkkeelle.

Konekauppa vilkasta
Konemyyjä Eero Määttä esit-
teli John Deere traktoreita ja 
koeajatti niitä asiakkailla vii-
mevuotiseen tapaan, vesisa-
teessa, joka ei mitenkään toi-
mintaa haitannut.

– Konekauppa käy varsin 
vilkkaana. Huippuvuosista 
myynti on laskenut maatilo-
jen vähentyessä ja keskitty-
essä. Eläinten lukumäärä on 
pysynyt lähes samana, mut-
ta tilojen määrä vähenty-
nyt ja samalla säilyneet tilat 
ovat kasvattaneet karjamää-
riään. Tilakokojen suurentu-

Kone-esittelyjä ja pyttipannua Agrimarketissa
essa myös traktorien koko- 
ja tehovaatimukset ovat 
kasvaneet ja yhä suurempia 
traktoreita myydään tiloille 
koko ajan. Samoin muu ko-
nekauppa käy suhteellisen 
vilkkaana, kertoi Määttä.

Nykyiset päästömääräyk-
set koskevat myös traktorei-
ta ja valmistajat ovat joutu-
neet suunnittelemaan omat 
pakokaasujen puhdistusme-
netelmät. John Deeressä se 
on toteutettu siten, että puh-

distus tapahtuu sylinterissä. 
Suomeen John Deeren kevy-
et ja keskiraskaat traktorit 
tuodaan Saksasta, raskaan-
sarjan koneet puolestaan 
jenkeistä. Sama jako on leik-
kuupuimureidenkin puolel-
la. Agrimarket myy myös 
suomalaista Sampo Rosen-
lew puimuria.

Terttu Salmi

Pohjoisen alueen aluemyyntipäällikkö Olavi Korhonen Palax työnäytöksessä esittelemässä klapikonetta.

Konemyyjä Eero Määttä esitteli ja koeajatti John Deere 
traktoreita Perhemarketin pihapiirissä.
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UUTUUS

6,90

 695,-

39,90

IKKUNA- JA OVI-
TIIVISTE 30 m

LANGATON OVIKELLOVÄINÖ MUIKKUVER-
KOT 10-14 mm
Korkeus 1,8 m

AIRAM KYNTTILÄ-
LAMPPU 40 W
10 kpl, rajoitettu erä

VONKAMIES SAAPAS
IRROTETTAVALLA VUORILLA
KOOT 42 - 44

FIST GEAR
POKASAHA
760 mm

49,50

TOOLS
PISTOSAHA
22”

5,90

FIST GEAR
HENGITYSSUOJAIN
5 kpl

3,95 4,95 pkt
PALLOVALAISIN
15 cm

20 cm

6,90

8,90

VAKUUMIKONEET

ALK.
9,95 

pkt

KANNETTAVA
KAASULÄMMITIN
Teho 1,2 kw

TEHO
SELLUKUITULIINA
2 rullaa

18,90 12,90

100,-

   TAI

3 kpl

NARVIN KOTATAKKA
2 kpl

ULTRAÄÄNI
HIIRENKARKOITIN
Verkkovirta

PREGO PÖLYNIMU-
RI 1600 W

PREGO PUSSITON 
PÖLYNIMURI 1800 W

9,90 39,50 69,50
EINHELL ILMAKOM-
PRESSORI 50 l
Tuotto 400 l / min 4 kpl

279,- 299,-

KÄÄTÖPÖYTÄSIRK-
KELI 1800 W 1 kpl

2 kpl
CUMANCHE CROSSI 
MÖNKIJÄ 110 cc

 995,-

29,95

pkt

UUTUUS

pkt



KESKUSTA PUDASJÄRVI
PUDASJÄRVEN  kESkUStAN  VAALILEhtI  LokAkUU  2012

Pe 12.10. klo 11.-18. vaaliteltta S - Marketin edessä, 
makkara-, mehu- ja pikkuleipätarjoilu
Su 14.10. MUUMIPAPPAPÄIVÄ Parkkisenniemellä Asmuntintie 869 B.
Maisteltavana lapinmuorin herkkuja, lapsille mukavaa puuhaa. 
Su 14.10 klo 18.30 keskustelutilaisuus kuntavaalien merkeissä 
Iinattijärven kylätalolla. Mukana alueen kuntavaaliehdokkaita.
Ke 17.10 klo 19.00 
vaali-ilta Sarakylän koululla. Paikalla ehdokkaita ja kahvitarjoilu.
Pe 19.10. klo 11-18 vaaliteltta K -supermarketin edessä 
kahvi-, pasteija- ja pullatarjoilu
Pe 26.10. klo 11 alkaen torilla 
hernekeittotarjoilu ja ohjelmaa.
Su 28.10. klo 19. Vaalivalvojaiset Ravintola Street 4 

Jokaisessa tilaisuudessa lisäksi arvontaa. 
Tapahtumien ajaksi pystytetään teltta. 

•	 Kotihoidontuen	kuntalisä	käyttöön
•	 Kaikilla	lapsiperheillä	on	oltava	mahdollisuus	ennalta-
	 ehkäisevään	tukeen	ja	moniammatilliseen	apuun
•	 Tasapuoliset	harrastusmahdollisuudet	kaikille
•	 Nuorissa	on	tulevaisuus!	Nuorten	syrjäytymiseen	ja	
	 ongelmiin	on	puututtava	tarpeeksi	ajoissa
•	 Työikäisten	työhyvinvointiin	panostaminen	kannattaa

•	 Onnelliseen	vanhuuteen	on	turvattava	riittävät	palvelut	
	 ja	kotona	asumisen	tukitoimia	on	tehostettava
•	 Erilaisuus	tulee	hyväksyä	kaupungin	rikkautena
•	 Terveydenhuollossa	on	panostettava	
	 ennaltaehkäisevään	työhön
•	 Tieverkko	tulee	olla	toimiva	ja	turvallinen	
•	 Riittävän	nopeat	tietoliikenneyhteydet	kaikkien	ulottuville

•	 Työn	tuottavuudessa	hyödynnettävä	tekijöiden	osaamista
•	 Yrittäjyyteen	kannustavalla	hengellä	ja	asenteella	luodaan
	 kestävä	pohja	hyville	palveluille	
•	 Yritysvaikutus	tulee	huomioida	kaupungin	hankinnoissa
•	 Itsenäisen	ja	elinvoimaisen	kunnan	kivijalka	on	
	 tasapainossa	oleva	talous

Suomen Keskusta Pudasjärven kunnallisjärjestö • Vaaliohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016

Kannustavaa huolenpitoa vauvasta vaariin - uusi elinvoimainen, ennakkoluuloton Pudasjärvi

Keskustan kuntavaalitapahtumat Pudasjärvellä:
VAAlIKyytIÄ tARjollA, otA yhteyttÄ:
hetekylän alue: 
Karvonen Jussi 040 573 2459
Puhoksen alue: 
Hannu Vainio 040 834 5762
Iinattijärven alue: 
Martta Vikström 040 913 4948
Sarakylän alue: 
Iivari Jurmu 0400 219 486
livon alue: 
Pekka Törmänen 040 535 5834
Aittojärvi-Siurua alue: 
Seija Siurua 040 593 4617
Kurenalan alueella:
Irja Aikkila 040 570 9645

Yhteydenotot ja työvuorojen jako: 
Timo Vähäkuopus puh. 0400 184 541, timo.vahakuopus@luukku.com

Kaikki ehdokkaat ja asiasta kiinnostuneet tervetuloa siivittämään Keskusta VAALIMENESTYKSEEN!

On kotiin tulon aika.
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KESKUSTA PUDASJÄRVI
On kotiin tulon aika.

Keskustan Pudasjärven kunnal-
lisjärjestön yleisessä kokoukses-
sa keskusteltiin pitkään ja hyvässä 
hengessä Keskustan vaaliohjelmas-
ta. Mitkä olisivat painotukset, mitä 
tavoitellaan ja niin edelleen. Tä-
mänkertaista vaaliohjelmaa aloitet-
tiin kokoamaan ns. ruohonjuurita-
solta kyselemällä eri tapahtumissa 
kuntalaisilta heidän mielipiteitään 
asioiden tilasta, mitä he näkevät 
puutteena ja mitä pitäisi painot-
taa. Eri alojen ammattilaisilta ky-
seltiin myös kuulumisia, miten he 
näkevät ja kokevat asioiden tilan. 
Sen jälkeen mietittiin, mitkä asi-
at olisivat realistisia toteuttaa kau-
pungin taloustilanteen puitteissa. 
Alun perin oli jo selvää, että ohjel-
maan kirjataan vain asioita, mitkä 
on mahdollista toteuttaa vaalikau-
den aikana.

Kokoukseen toimme ehdotel-
man sen vuoksi, että jäsenet sai-
sivat ottaa luonnokseen kantaa ja 
näin heidänkin mielipiteensä otet-
taisiin ohjelmaan mukaan. 

Vaaleihin lähdemme teemalla: 
”Kannustavaa huolenpitoa vau-
vasta vaariin – uusi elinvoimainen, 
ennakkoluuloton Pudasjärvi”. Aja-
tuksena tässä ”vauvasta vaariin” 
-teemassa on se, että käydään joka 

Keskusta vastuunkantajana

2

taho läpi, kartoitetaan resurssit ja 
kipupisteet ja sen jälkeen tehdään 
korjauksia. Tämän päivän sana on 
”ennaltaehkäisevä työ”, eli asioi-
hin puututaan varhaisessa vaihees-
sa, joka on paljon halvempaa kuin 
loppupäässä ongelmien hoito. Li-
säksi tämä malli on inhimillinen. 
Ohjelmaamme kuuluu esimerkik-
si kotihoidontuen kuntalisä, re-
sursseja niin perhe- nuoriso- kuin 
vanhustyöhön ja monta muuta tär-
keää asiaa. Lisäksi tarvitsemme 
kaupungin elinvoiman lisäämis-
tä ja kehittämistä, uusia asukkaita, 
verotuloja eli suomeksi sanottuna 
rahaa, niin että voimme huolehtia 
vastuista, joita kaupungillemme on 
annettu.

Pudasjärven Keskusta on ollut 
vastuunkantajana kaupungissam-
me pitkään ja vaikka vaikeita asi-
oita on täytynyt viedä läpi, niin 
talouden kannalta ne ovat olleet 
pakollisia. Tulossa on myös uusia 
suuria haasteita, joissa haluamme 
ehdottomasti olla mukana!

Lämmin kiitos jokaiselle 44 eh-
dokkaallemme! Meillä on mieles-
täni erittäin hieno ja monitahoinen 
ehdokaslista, josta olen puheenjoh-
tajana hyvin ylpeä! Hyvillä ehdok-
kailla ja hyvällä vaaliohjelmalla on 

kutkuttavaa lähteä kuntavaalei-
hin ja olen kyllä pientä jännitys-
tä ja vaalihuumaa havainnut niin 
meidän kuin muidenkin leiris-
sä. Ehdokaskoulutuksessamme oli 
hyvin rento meininki: vaikka po-
litiikka on totta kai vakavaakin, 
mutta samalla järjestötyö lisää yh-
teisöllisyyttä, yhtenäisyyttä ja ystä-
vyyttäkin. Nämä tärkeät teesit ovat 
monesti tässä ajassa unohtuneet!

Lehden ilmestyessä olen loma-
reissulla, mutta ympärilläni järjes-
tössä on ihmisiä, joiden tiedän hoi-
tavan asiat poissa ollessani, siitä iso 
kiitos heille! Lisäksi haluan kiittää 
aktiivisia keskustalaisia sekä ihmi-
siä, joiden kanssa on ajatuksia saa-
nut vaihtaa. Heidän, tavallisten 
ihmisten huolet, murheet, ilot ja 
surut muokkaavat puolueestamme 
sen mikä se on: perinteiden, arvo-
jen, maaseudun, kuntalaisten, per-
heiden, tavallisten ihmisten puo-
lestapuhuja!

Mari Kälkäjä
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön  
puheenjohtaja

Äänioikeus on kansanvallan kulmakivi
Neljä vuotta sitten käydyissä kun-
nallisvaaleissa äänioikeuttaan 
käytti 4161 pudasjärveläistä. Vaa-
liuurnan jätti väliin 2912 äänioi-
keutettua. Kotikaupunkimme ää-
nestysprosentti oli tuolloin 59.2 %, 
reilusti alle maan keskiarvon.

Me suomalaiset ja pudasjärve-
läiset unohdamme liian herkästi ne 
saavutukset, miten Suomen kan-
sanvaltainen järjestelmämme on 
palvellut kotipitäjäämme ja isän-
maatamme. Monista puutteista ja 
haasteista huolimatta voinemme 
olla yksimielisiä siitä, että Suomi ja 
Pudasjärvi on hyvä paikka elää ja 
asua.  Kansakuntamme saavutuk-
sien tärkein perusta on kansanval-
tainen hallintomme, jossa vapailla 
vaaleilla valitut päättäjät ovat ku-
kin vuorollaan pyrkineet kehittä-
mään kotimaataan ja kotikuntaan-
sa parhaan kykynsä mukaan. Niin 
kansakuntana kuin sen yksittäisi-
nä jäseninä voimme olla terveen 
ylpeitä kansakuntamme yhteisistä 
saavutuksista.

Jokaisen kannattaa pysähtyä 
hetkeksi pohtimaan maailman me-
noa: arabikevättä, monia kansan-
nousuja ja levottomuuksia, mitä 
maailmalla on nytkin meneillään. 
Useimmiten levottomuuksien pe-
rimmäinen syy on kansalaisvapa-
uksien ja kansanvaltaisen hallin-
non puuttuminen sekä vapaiden 
vaalien vaatiminen. Näiden meille 
niin itsestään selvien asioiden saa-
vuttamiseksi ollaan valmiita aset-
tamaan jopa oma henkikin alttiiksi.

Toivon, että Pudasjärvelläkin 
jokainen äänioikeutettu pohtisi 
omaa osuuttaan kansanvaltaisen 
Suomen kansalaisena. Pudasjär-
vellä, niin kuin koko Suomellakin, 
on edessään monia haasteita, mut-
ta samalla myös lukuisia myöntei-
siä mahdollisuuksia. Voimme yh-
dessä kehittää kotimaastamme ja 
kotipitäjästämme entistä parem-
man ja turvallisemman paikan elää 
ja asua.

Kuluneella valtuustokaudel-
la olemme laatineet yhteistyös-
sä kuntalaisten ja täällä toimivien 
eri järjestöjen kanssa ”Uusi, elin-
voimainen ja ennakkoluuloton 
Pudasjärvi”-kuntasuunnitelman.  
Asiakirja hyväksyttiin Pudasjärven 
kaupunginvaltuustossa yksimieli-
sesti.  Yhdessä hyväksyttyyn kun-
tasuunnitelmaan on kirjattu raik-
kaat tavoitteet ja näköalat, miten 
Pudasjärvi ja pudasjärveläiset vas-
taavat tulevaisuuden haasteisiin.  
Kuntasuunnitelmaan hyväksytyt 
yhteiset askelmerkit antavat hyvän 
pohjan uuden valtuuston työsken-

telylle ja kotikaupunkimme myön-
teiselle kehitykselle.

Valmistelussa on myös hal-
linnonuudistus. Rakenteilla ole-
va pudasjärveläinen valiokunta-
malli antaa uudelle valtuustolle 
ja sen jäsenille entistä paremmat 
mahdollisuudet kehittää kotikau-
punkiamme tiiviissä yhteistyössä 
kuntalaisten kanssa. Yhteistyön ja 
vuorovaikutteisuuden lisääminen 
on meneillään olevan uudistuksen 
keskeisin tavoite.

Eri puolueet ovat asettaneet tu-
leviin kunnallisvaaleihin Pudas-
järvellä yhteensä 81 hyvää ehdo-
kasta. Kiitän lämpimästi kaikkia 
ehdokkaaksi ryhtyneitä arvok-
kaasta työstä suomalaisen kansan-
vallan hyväksi.  Tulevissa kunnal-
lisvaaleissa on Pudasjärvellä 6875 
äänioikeutettua. Olen varma, että 
jokainen pudasjärveläinen ääni-
oikeutettu löytää listalta itselleen 
sopivan ehdokkaan. Ottakaa roh-
keasti yhteyttä ehdokkaisiin ja hei-
dät asettaneisiin puolueisiin. Ja pi-
täkää tiukoilla koko vaalikauden 
ajan niitä päättäjiä, jotka kansan-
valtainen järjestelmämme valitsee 
päättämään Pudasjärven asioista 
tulevaksi nelivuotiskaudeksi. Se on 
kansanvaltaa parhaimmillaan.

Kansanvaltaa ja suomalaisuutta 
kannatta arvostaa. Äänioikeus on 
sen keskeisin kulmakivi. Käy ää-
nestämässä!

Eero Oinas-Panuma 
Pudasjärven kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja

Pudasjärven kaupungin val-
tuuston puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma on tuttu puhu-
ja ja kaupungin tervehdyksen 
esittäjä monissa tilaisuuksissa. 
Viime kesänä hän esitti kau-
pungin tervehdyksen Pudas-
järven markkinoilla.
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KANNUSTAVAA HUOLENPITOA VAUVASTA VAARIIN – 
UUSI ELINVOIMAINEN, ENNAKKOLUULOTON PUDASJÄRVI 

 
  

 

 

 

 Kotihoidontuen kuntalisä käyttöön 
 Kaikilla lapsiperheillä on oltava mahdollisuus ennaltaehkäise-
vään tukeen ja moniammatilliseen apuun 
 Tasapuoliset harrastusmahdollisuudet kaikille 
 Nuorissa on tulevaisuus! Nuorten syrjäytymiseen ja ongelmiin on 
puututtava tarpeeksi ajoissa 
 Työikäisten työhyvinvointiin panostaminen kannattaa 
                                                       ja kotona 
asumisen tukitoimia on tehostettava 
 Erilaisuus tulee hyväksyä kaupungin rikkautena 
 Terveydenhuollossa on panostettava ennaltaehkäisevään työhön 
 Tieverkko tulee olla toimiva ja turvallinen  
 Riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet kaikkien ulottuville 
 Työn tuottavuudessa hyödynnettävä tekijöiden osaamista 
 Yrittäjyyteen kannustavalla hengellä ja asenteella luodaan kestä-
vä pohja hyville palveluille  
 Yritysvaikutus tulee huomioida kaupungin hankinnoissa 
 Itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan kivijalka on tasapainossa 
oleva talous 

Suomen Keskusta Pudasjärven kunnallisjärjestö
Vaaliohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016

Kannustavaa huolenpitoa vauvasta vaariin 
- uusi elinvoimainen, ennakkoluuloton Pudasjärvi

•	 Kotihoidontuen	kuntalisä	käyttöön
•	 Kaikilla	lapsiperheillä	on	oltava	mahdollisuus	ennalta-
	 ehkäisevään	tukeen	ja	moniammatilliseen	apuun
•	 Tasapuoliset	harrastusmahdollisuudet	kaikille
•	 Nuorissa	on	tulevaisuus!	Nuorten	syrjäytymiseen	ja	
	 ongelmiin	on	puututtava	tarpeeksi	ajoissa
•	 Työikäisten	työhyvinvointiin	panostaminen	kannattaa
•	 Onnelliseen	vanhuuteen	on	turvattava	riittävät	palvelut	
	 ja	kotona	asumisen	tukitoimia	on	tehostettava
•	 Erilaisuus	tulee	hyväksyä	kaupungin	rikkautena
•	 Terveydenhuollossa	on	panostettava	ennaltaehkäisevään
	 	työhön
•	 Tieverkko	tulee	olla	toimiva	ja	turvallinen	
•	 Riittävän	nopeat	tietoliikenneyhteydet	kaikkien	ulottuville
•	 Työn	tuottavuudessa	hyödynnettävä	tekijöiden	osaamista
•	 Yrittäjyyteen	kannustavalla	hengellä	ja	asenteella	luodaan
	 kestävä	pohja	hyville	palveluille	
•	 Yritysvaikutus	tulee	huomioida	kaupungin	hankinnoissa
•	 Itsenäisen	ja	elinvoimaisen	kunnan	kivijalka	on	
	 tasapainossa	oleva	talous

 Keskusta. on kotiin tulon aika!
Kunta on ihmisten yhteisö. Kunnan ja yhteiskunnan arvo 
mitataan siinä, kuinka se onnistuu huolehtimaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista jäsenistään. Kuntalaisella 
pitää olla mahdollisuus tehdä elämäntilanteensa mukaisia, 
aitoja valintoja niin asumisessa, lasten hoidossa kuin muis-
sa tärkeissä arjen asioissa. Yksittäisen kuntalaisen osaami-
nen on hyödynnettävä paremmin kunnallisessa päätöksen-
teossa. 

Palvelut voidaan tuottaa kunnan omana tuotantona tai jär-
jestää yhteistyössä muiden kuntien, yritysten, järjestöjen ja yh-
distysten kanssa. Kunta on keskustalaisille alueellisen kehi-
tyksen moottori ja elinvoiman lähde. Keskusta haluaa turvata 
vakaan ja terveen kuntatalouden. Vain näin voidaan taata kun-
talaisille heidän palvelunsa ja muu hyvinvointinsa. Pudasjär-
veä tullaan kehittämään itsenäisenä kuntana, joka toimii yhteis-
työssä naapurikuntien sekä yhteistoiminta-alueiden kanssa.

 1. Lähivaikuttamisella voimavarat ja  
 osaaminen yhteiseen käyttöön
Kunnallisen vaikuttamisen perusta on suorilla vaaleilla va-
littu valtuusto. Luottamushenkilöpohjaisten päätöksenteko-
elinten asemaa ja osaamista on hyödynnettävä kaupungin 
kehittämisessä. Myös kuntalaisen pitää voida osallistua it-
selleen tärkeiden asioiden hoitamiseen. 

Pudasjärven asukkailla on tärkeä rooli kunnan lähipalve-
lujen kehittämisessä ja elinvoimaisuuden edistämisessä sekä 
muussa kehitystyössä asumispaikastaan riippumatta. Paikal-
liset yritykset, osuuskunnat ja yhdistykset luovat näille ratkai-
suille hyvän pohjan. Keskusta lisää asukkaiden vaikuttamisen 
mahdollisuuksia järjestämällä kylätilaisuuksia ja muita avoimia 
keskustelu- ja palautetilaisuuksia.

 2. Keskusta turvaa palvelut lähellä 
Kuntalaisten hyvinvoinnin yksi keskeisimmistä tekijöistä on 
turvallisuus. Turvallinen kunta edellyttää yhteistä vastuun-
ottoa. Turvallisuus syntyy eri toimijoiden, kuten valtion, 
kuntien, seurakuntien, järjestöjen, lähiyhteisöjen ja yksittäis-
ten kuntalaisten yhteistyöllä, huolenpidolla ja välittämisellä.

Keskustan kuntapolitiikan tärkein tavoite on palvelujen tur-
vaaminen. Perinteisiä lähipalveluita täydennetään kotiin tuo-
tavilla palveluilla sekä etäpalveluilla. Pudasjärvellä on otetta-
va myös kylien asukkaiden osaaminen ja voimavarat käyttöön 
palvelujen kehittämisessä. 

Parannetaan palvelusetelijärjestelmää kehittämällä kuntalai-
sen mahdollisuutta valita, millaisia palveluja hän haluaa käyt-
tää. Kunnan on varmistettava, että kaikki setelillä palveluita tar-
joavat toimijat tuottavat laadullisesti hyväksyttäviä palveluita. 

Keskusta edellyttää, että kaikille tulee varmistaa riittävän 
nopeat ja kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet. Palvelujen ke-
hittämisessä tulee huomioida myös ne asukkaat, joilla ei ole 
omia laitteita ja tietoliikenneyhteyksiä tai taitoa käyttää itsenäi-
sesti sähköisiä palveluja.

 3. Erilaisuuden hyväksyminen
Keskustalle kunta on ihmisten yhteisö, joka perustuu asuk-
kaiden yhdenvertaisuuteen ja huolenpitoon heidän pe-
rusoikeuksistaan. Keskusta pitää kaupungin asukkaiden 
erilaisuuden rikkautena, arvostaa erilaisia mielipiteitä ja ko-
kemuksia ja haluaa ottaa ne yhteiseen hyötykäyttöön parem-
man kunnan rakentamiseksi. 

Keskusta näkee maahanmuuttajat Pudasjärvellä voimavara-
na ja on omalla toimillaan edistämässä sitä, että maahanmuut-
tajien kotoutuminen tapahtuu nykyistä tehokkaammin. Näin 
heistä tulee entistä nopeammin suomalaisen yhteiskunnan jä-
seniä, jotka hoitavat itse asiansa sekä kantavat vastuuta myös 
lähiyhteisöistään ja osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen. 
Samalla he pystyvät kokemuksillaan, omalla kulttuuritaustal-
laan ja osaamisellaan myös rikastuttamaan ja hyödyttämään 
kotikuntaansa. 

 4. Vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista on   
 yhteinen 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan ennen muuta ihmi-
nen ja hänen tarpeensa. Keskustalaisen kuntapolitiikan yksi 
perustavoitteista on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
sekä ongelmien ennaltaehkäisy. 

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä asukkaidensa elä-
mäntilanteiden ja tarpeiden mukaisille valinnoille ja ratkaisuil-

le, koskivatpa ne sitten lastenhoitoa, ikääntyvien hoivaa tai 
muita palveluita. 

Perheiden hyvinvointi on kulmakivi. Perhehoidon osuut-
ta lisätään niin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten, nuorten, 
kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien kuin ikäihmis-
tenkin hoivassa. Ikäosaamisessa painottuu käsitys ikäihmisis-
tä aktiivisina kansalaisina. Lapsille suunnatun ohjatun harras-
tustoiminnan tulee ulottua kattavammin koko kunnan alueelle. 

Nuorten sosiaalisen työllistämisen yhteistyömalli tulee saa-
da toimivaksi. Lapsiperheisiin kohdistuvien palveluiden ja 
vanhemmuuden tukemisen kehittäminen ovat parasta panos-
tusta tulevaisuuteen. Lapsiperheille tulee taata mahdollisuus 
saada tarvittaessa kunnallista kotiapua. Kaikilla lapsiperheillä 
on oltava mahdollisuus ennaltaehkäisevään tukeen ja moniam-
matilliseen apuun. Keskusta edellyttää, että tulevalla valtuusto-
kaudella otetaan kotihoidontuen kuntalisä käyttöön.

Vanhuspalveluissa on tärkeää turvata arvokas vanhuus 
ja hyvä hoito. Onnelliseen vanhuuteen on turvatta riittävä 
hoiva, kotipalvelut, sosiaaliset palvelut ja turvattava tuttu 
asuinympäristö.

 5. Sivistys on elämän mittainen projekti
Keskustan mielestä päävastuu lasten kasvatuksesta ja hyvin-
voinnista on vanhemmilla.  Koulutus on tärkeä keino syrjäy-
tymisen estämiseksi. Ongelmiin on puututtava ajoissa ja te-
hokkaasti. 

Päivähoitoryhmien ja koululuokkien ryhmäkoot on pidet-
tävä Pudasjärvellä kohtuullisina. Kurenalan uuden koulukes-
kuksen suunnittelu ja rakentaminen tulee toteuttaa sovitun 
aikataulun mukaisesti.  Koulukeskuksesta tulee oppimisympä-
ristönä uudenlainen ja tulevaisuuden haasteisiin mukautuva. 
Toisen asteen koulutuksen jatkuminen Pudasjärvellä on turvat-
tava ja koulutustarjonnan tulee vastata elinkeinoelämän tarpei-
siin. 

Kaikilla kouluasteilla on varmistettava hyvä ja laadukas op-
pilashuolto. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tilanne huo-
mioidaan ja riittävä opiskelun tuki varmistetaan kaikilla koulu-
asteilla.. Koululaisille ja henkilökunnalle on taattava turvalliset 
ja tarkoituksenmukaiset työskentelyolosuhteet.

Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut ovat 
myös oleellinen osa elämän mittaista sivistystä  ja  hyvinvoin-
nin edistämistä ja niillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin edistämi-
sessä. Ikääntyneiden kuntalaisten osalta nämä palvelut edistä-
vät aktiivisen elämän jatkumista työuran päätyttyä. Kaupungin 
tulee toimia yhdessä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa ke-
hittämässä harrastusmahdollisuuksia. 

Etsivä nuorisotyö otetaan vakiintuneeksi toimintamuodok-
si ja siitä tulee osa nuorison keskuudessa tehtävää käytännön 
toimintaa. 

 6. Kuntalaisten toiveista lähtevää asumista 
Keskustalainen asuntopolitiikka lähtee ihmisten toiveista ja 
elämäntilanteista. Keskusta uskoo ihmisten kykyyn itse ar-
vioida, missä ja miten he haluavat asua. Kaavoituksen tulee 
olla kannustavaa ja päätöksenteon joustavaa. Rakennusten 
suunnittelussa ja korjausrakentamisessa pitää huomioida 
entistä paremmin vammaiset, muut erityisryhmät sekä no-
peasti kasvava ikääntyneiden kuntalaisten joukko.

Kylien ja haja-asutusalueiden vesi- ja viemäriverkostojen ra-
kentamista on laajennettava ja tuettava mahdollisuuksien mu-
kaan. 

Pudasjärveläisen arjen sujumisen kannalta hyväkuntoinen 
tieverkko on ensiarvoisen tärkeä. Se on myös edellytys elinkei-
notoiminnalle. Tieverkon kuntoon on panostettava.

 7. Kuntien on luotava edellytykset arkipäivän  
  ympäristöteoille 
Keskustalaisen ympäristöajattelun yksi kulmakivistä on yli-
sukupolvisuus. Jätämme ympäristön ja luonnon jälkipolvil-
le vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin sen itse saimme. 
Kaupungin on kannustettava asukkaitaan arkipäivän ympä-
ristötekoihin neuvonnalla ja riittävällä tiedottamisella.

 8. Viisas kunta panostaa työhyvinvointiin 
Tulevaisuudessa kilpailu osaavasta työvoimasta on yhä kii-
vaampaa. Kaupungin tulee turvata työvoiman saanti ennen 
kaikkea panostamalla työhyvinvointiin sekä ottamalla työn-
antajana huomioon työntekijöiden elämäntilanteiden muu-
tokset. Työelämätaitojen kehittäminen on koko työyhteisön 

yhteinen ja samalla jokaisen sen yksittäisen jäsenen jatkuva 
haaste.

Työn tuottavuutta on lisättävä ennen kaikkea hyödyntämäl-
lä työntekijöiden osaamista nykyistä paremmin ja monipuoli-
semmin. Työntekijöiden ammattitaidosta ja osaamisesta täytyy 
pitää huolta läpi työuran riittävällä koulutuksella sekä muilla 
tietojen ja taitojen kehittämismahdollisuuksilla.

 9. Omat luonnonvarat ja energia vahvuudeksi 
Pudasjärvellä on suuret luonnonvarat, joiden käyttöä pitää 
tehostaa entisestään. Tulevana valtuustokautena tulee en-
tisestään edistää paikallisen ja lähiruoan käytön lisäämistä 
kaupungin ruokapalveluissa.

Luonnonvaroihin kuuluu olennaisena osana maisema. Mai-
semallisten vetovoimatekijöiden kärjessä on Syötteen tunturi-
alue ja –kansallispuisto, itäisen ja pohjoisen osan vaarat metsi-
neen, läntisen osan laajat suoalueet, sekä useat pitäjää halkovat 
joet ja järvet.  Matkailuelinkeinon määrätietoinen kehittäminen 
koko kaupungin alueella tulee olla Pudasjärven elinvoiman 
yksi vahvistuvista tukijaloista. 

Paikallisen uusiutuvan energian hyödyntämiseksi on teh-
tävissä vielä paljon. Pudasjärven kaupungin tulee olla aktiivi-
sesti mukana kehittämishankkeissa, jotka edistävät luonnon-
varojemme hyödyntämistä ekologisesti, taloudellisesti sekä 
sosiaalisesti kestävältä pohjalta.

 10. yrittäjyys luo elinvoimaa ja edellytykset 
 hyvinvointipalveluille 
Pudasjärven kaupungin on tarjottava toimivat ja kustannus-
tehokkaat, koulutukseen, asumiseen ja muihin vastaaviin 
asioihin liittyvät kunnalliset palvelut, joita yritykset ja nii-
den työntekijät tarvitsevat. 

Avointa keskustelua kaupungin sekä yrittäjien välillä tulee 
vahvistaa. Pudasjärvellä on ylläpidettävä yrittäjyyteen kannus-
tavaa henkeä ja asennetta, joka on menestymisen ehto onnis-
tuneeseen elinkeinopolitiikkaan. Vahva yrittäjyys, perusteolli-
suus ja maaseudun alkutuotanto luovat elinvoimaisuutta koko 
kaupungille. Pudasjärven kehitykselle on tärkeää, että pystym-
me turvaamaan nykyiset teollisuus- ja palvelualojen työpaikat 
ja antamaan valmiuksia uusille. Yhteistyötä maatalousyrittäjien 
kanssa on jatkettava ja kehittää elinkeinoa siten, että Pudasjär-
vellä maatalous säilyisi tulevaisuudessakin merkittävänä elin-
keinona.

Pudasjärvelle tulee määritellään toimintamallit paikallisten 
hankintojen ja paikallisen yrittäjyyden tukemiseksi hankinta-
lain säädöksien puitteissa. Tavoitteena on saada yritysvaiku-
tusten arviointi osaksi kunnallisen päätöksenteon arkipäivää. 
Yritysvaikutusarviointi pitää tehdä ennen kilpailutusta. Pudas-
järven elinkeinostrategiaan tulee laatia toimiva vaikuttavuusar-
viointimalli, jossa päätöksenteon vaihtoehtoihin ja vaikutuksiin 
kiinnitetään enemmän huomiota. 
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Arkeamme koskevia päätök-
siä tehdään kunnissa. Niin 
myös Pudasjärvellä. Pää-
töksenteolla vaikutetaan 
mm. kouluihin, päiväkotei-
hin, kirjastoihin, kevyen lii-
kenteen väyliin, asumiseen, 
liikuntapaikkoihin, tervey-
denhuoltoon ja vanhusten 
hoivaan.

Olen huolissani siitä, että 
tämä maa jakaantuu entis-
tä voimakkaammin menes-
tyjiin ja häviäjiin. Ihmisten 
elintilaa ja valinnanmahdol-
lisuuksia ollaan kaventa-
massa mm. kaavoituksella. 

Kuntavaaleissa on nyt 
kyse myös kuntien olemas-
saolosta ja kuntalaisten oi-
keudesta vaikuttaa. Kun-
nissa tiedetään parhaiten, 
miten asiat kannattaa paikal-
lisesti hoitaa.

Keskusta ei halua suur-
kuntia, joissa päätöksenteko 
karkaa kauas.  Päätöksente-

Puheenjohtaja Juha Sipilän tervehdys

Äänestä lähipalveluiden puolesta!

Sipilä: ”Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tulevaisuuden rakentamista.”

ko toteutuu sitä paremmin, 
mitä lähempänä ihmistä se 
on. 

Ihmiset ovat oman elä-
mänsä parhaita asiantunti-
joita. Siksi niin lasten päi-
vähoidossa kuin vanhusten 
hoidossa tulee olla vaihtoeh-
toja. Asioiden pitää olla kun-
talaisten käsissä. Keskusta ei 
hyväksy Kataisen hallituk-
sen pakottavaa ja ylhäältä 
sanelevaa kuntapolitiikkaa. 

Meille on myös tärke-
ää, että pienten lasten kou-
lu on kodin tuntumassa. Ja 
että muutkin arjen päivittäi-
set palvelut järjestyvät mah-
dollisimman läheltä. Siksi 
Keskusta esittää lähipalvelu-
lakia, jolla turvataan laaduk-
kaat palvelut lähellä koteja. 

Varsinkin lasten, nuor-
ten ja perheiden hyvinvoin-
nista huolehtiminen on tu-
levaisuuden rakentamista. 
Meidän on yhteisvoimin 

puututtava siihen, että yksi-
kään ei syrjäydy. Kunnalli-
nen kotiapu on palautettava 
myös lapsiperheiden saata-
ville niin Pudasjärvellä kuin 
muissakin kunnissa.

Ihmisen sivistys ja oikeus 
harrastuksiin ei saa olla va-
rallisuudesta kiinni. Keskus-
ta puolustaa palveluita myös 
ydinkeskustan ulkopuolella. 
Meille on tärkeää, että jokai-
nen voi elää omanlaistansa 
elämää muita ihmisiä kunni-
oittaen.

Sellainen Suomi menes-
tyy, jossa teemme työtä ja 
välitämme toinen toisistam-
me.

Tsemppiä ja iloa vaalityö-
hön,

Juha Sipilä
Keskustan  
puheenjohtaja
Kansanedustaja

Pudasjärvi on turvallinen 
paikka asua niin nuoril-
le perheille kuin ikääntyvil-
le. Pudasjärven verotuloista 
lähes puolet tulee eläkeläi-
siltä. Sen takia ikääntyneet 
tulee nähdä kaupungin voi-
mavarana. Terveet ja toi-
mintakykyiset eläkeläiset 
muodostavat suomalaises-
sa yhteiskunnassa eräänlai-
sen hyvinvointipuskurin. 
Isovanhemmat voivat hakea 
lapsenlapsiaan päiväkodis-
ta, hoitavat heitä vanhem-
pien työmatkojen aikana tai 
lapsen sairastuttua sekä kul-
jettavat heitä harrastuksiin.

Valtaosa omaishoitajista 
ovat itsekin eläkeiässä. He 
tarjoavat hoivaa ja läsnäoloa 

Ikäihmiset ovat arvokas pääoma
ympäri vuorokauden ja näin 
säästävät kuntien kustan-
nuksia. Monet osallistuvat 
lisäksi vapaaehtoiseen kan-
salaistoimintaa lasten, nuor-
ten ja vanhusten parissa  ja 
näin täydentävät virallista 
hoivaa.

Vanhastaan ikäihmiset ei-
vät ole olleet kovin aktiivisia 
kuluttajia. Tulevat seniorit 
ovat erilaisia. Heillä on kas-
vava rooli kuluttajina, työl-
listäjinä ja sijoittajina.

Pudasjärvi ei ole kes-
kivertokunta
Pudasjärvi on yksi vanhus-
voittoisempia kuntia. Sai-
rastavuus on yli maan kes-
kiarvon. Tämä asettaa aivan 

toisenlaiset haasteet kuin 
monissa muissa kaupun-
geissa. Kaikki mitoitus tu-
lee ottaa sen takia eri tavalla 
huomioon. Harvaan asutus 
on yksi tekijä, joka tuo omat 
vaatimukset lähipalveluiden 
järjestämiselle koko kunnan 
alueelle. 

Mutta emme saa unohtaa 
ajatusta; ”kylässä hyvä-koto-
na paras”. Pitäisikö meidän 
ottaa mallia Sodankylästä, 
jossa on joka kylälle sulje-
tulla lippuäänestyksellä va-
littu kolme ”kylä-kymppiä”. 
Nämä toimivat raha-auto-
maattiyhdistyksen hank-
keen apuna tiedottamisessa 
ja toteuttamisessa, kuljetta-
vat kylistä ja kyliin tarvitta-

vaa viestiä ja auttavat kylä-
läisiä kohtaamaan palvelut 
ja tapahtumat. Siellä on otet-
tu mm. käyttöön kännykän 
käytön abc-kurssit, tietoko-
neen perehdytyskurssit, saa-
tu lahjoituksena kylätaloille 
kuntovälineitä, on hankittu 
kylille tietokoneita, niihin on 
koulutettu tietokonevertais-
ohjaa jne. Hankkeeseen on 
pyritty hakemaan aina yh-
teistyökumppani, joka to-
teuttaa aloitettua toimintoa 
jatkossa. Näin toiminta pää-
see jatkumaan.

Kun sitten kunto 
heikkenee… 
Kun ei enää pärjätä kotona, 
niin silloin pitää turvautua jo 

sisällöltään laadukkaaseen 
asumis- ja hoivapalveluiden 
apuun. Mutta onko meillä 
Pudasjärvellä näitä riittäväs-
ti? Tosiasiat on aika tunnus-
taa. Meidän tulee suunnitel-
la, että paikkoja on riittävästi 
ja jatkaa kehittämistyötä. 
Palvelut voivat olla kunnan 
omana toimintana tai sitten 
ostopalveluna. Molempia 
tarvitaan täydentämään toi-
siaan. Kun paikkoja on riit-
tävästi, niin asiakkaiden  ei 
tarvitse olla kalliilla erikois-
sairaanhoidon paikoilla liian 
pitkään, eikä lähteä vieraalle 
paikkakunnalle odottamaan 
asumis- tai hoivapaikkaa. 
Myöskään akuuttiosasto ei 
ole paikka, jossa odotetaan 
pääsyä näille paikoille. Kun 

hoidonporrastus on hoidettu 
kunnolla, niin silloin välty-
tään kalliimmilta paikoilta. 
Näin on mahdollisuus saada 
lisää käsiä niin osastolle, hoi-
vaan kuin kotipalveluunkin.

Motto: ”Yhdessä olemme 
vahvempia ja viisaampia”.

Henrik Hämäläinen
Oulunkaaren palvelu-
tuotantolautakunnan 
puheenjohtaja

Pudasjärvellä on vuoden 
2012 ja 2013 aikana valmistu-
massa Iijoen ja Livojoen oi-
keusvaikutteinen rantayleis-
kaavat mitkä selkeyttävät ja 
helpottavat rantojen käyttöä 
rakentamiseen.

Pudasjärvellä maankäy-
tön suunnittelulla ohjataan 
alueiden käyttöä ja raken-
tamista. Kaavat valmistel-
laan vuorovaikutuksessa 
niiden kanssa, joiden oloi-
hin tai etuihin ne vaikutta-
vat. Kaavoituksesta tiedot-
tamisesta, osallistumisesta 
ja viranomaisten yhteistyös-

Kaavoituksesta ja siihen osallistumisesta
tä säädetään maankäyttö- ja 
rakennuslaissa. Tiedottami-
sella varmistetaan, että osal-
lisilla on mahdollisuus seu-
rata kaavoitusta ja vaikuttaa 
siihen. Kunnat tiedottavat 
ajankohtaisista kaavahank-
keista vuosittain julkaista-
vassa kaavoituskatsauk-
sessa. Viimeinen on tehty 
18.12.2011 ja löytyy Pudas-
järven kaavoitus- ja mittaus-
toimistosta sekä internetissä 
kaupungin sivulta.

Kaavan valmistelun aloit-
tamisesta (vireille tulosta), 
nähtävillä olosta ja hyväk-

symisestä tiedotetaan pai-
kallisissa sanomalehdissä. 
Poikkeuksena on vaikutuk-
seltaan vähäinen asemakaa-
van muutos, jonka vireil-
le tulosta voidaan ilmoittaa 
kirjeellä asianosaisille. Osal-
lisia ovat ne, joiden oloi-
hin tai etuihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa. 
Heitä ovat esimerkiksi kaa-
va-alueen maanomistajat, 
asukkaat ja muut ympäris-
tön käyttäjät. Viranomaiset 
ja yhteisöt ovat osallisia, kun 
kaavoitus koskee niiden toi-
mialaa. Jos kaava vaikuttaa 

yli kuntarajojen, myös toisen 
kunnan jäsen voi olla osalli-
nen. Osallistua voi monella 
tavalla, esimerkiksi ottamal-
la yhteyttä kaavoittajaan, 
osallistumalla tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuksiin tai 
esittämällä mielipide kaa-
vasta sen ollessa nähtävillä

Kaavojen valmistelussa 
tarvitaan myös viranomais-
ten yhteistyötä. Merkittä-
vistä kaavoista järjestetään 
kunnan, maakunnan liiton 
ja valtion viranomaisten vä-
lisiä viranomaisneuvotte-
luja. Niiden tarkoituksena 

on saattaa kunnan tai maa-
kunnan liiton tietoon muun 
muassa valtakunnalliset 
ja tärkeät seudulliset alu-
eidenkäyttötavoitteet sekä 
viranomaisten käsitykset 
tutkimusten ja selvitysten 
tarpeesta

Eri toimijoiden tavoitteet 
ja edut ovat usein keskenään 
ristiriitaisia. Vuoropuhelun 
avulla erilaisia näkemyk-
siä sovitetaan yhteen. Aina 
ei silti päästä kaikkien osa-
puolten kannalta hyväksyt-
tävään lopputulokseen. Täl-
löin on mahdollista hakea 

muutosta kaavan hyväk-
symistä koskevaan päätök-
seen. Valitusoikeus on asi-
anosaisilla, kunnan jäsenillä, 
eräillä yhteisöillä sekä val-
tion viranomaisilla. Vaiku-
tukseltaan vähäisestä ase-
makaavan muutoksesta 
valitusoikeus on suppeampi.

Ely-keskukset ohjaavat ja 
valvovat kuntien kaavoitus-
ta ja neuvovat maankäytön 
suunnitteluun liittyvissä ky-
symyksissä.

Eero Talala
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Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia voidaan 
lisätä osallisuutta tukevalla yhteistoiminnalla

Pudasjärveläinen lapsi ja 
nuori kasvaa aina perhees-
sä ja kunnassa – miten nämä 
kaksi toisiinsa liittyvää te-
kijää voivat tukea lasten ja 
nuorten hyvinvointia sekä 
vähentää syrjäytymistä ja 
pahoinvoinnista syntyviä 
riskejä?

Ensisijaisesti eri tahojen 
tulee kantaa riittävää huol-
ta lasten ja nuorten elämästä. 
Tämän lisäksi viranomaisten 
ja ammattilaisten tulee ottaa 
ja kantaa vastuunsa lapsen, 
nuoren ja hänen vanhempi-
ensa tarvitseman tuen tar-
joamisesta yhteistoiminnas-
sa muiden kanssa.

Suurin osa pudasjärve-
läisistä lapsista, nuorista ja 
perheistä voi hyvin. Kuiten-
kin monien lasten ja nuorten 
kohdalla ilmenevä syrjäyty-
minen on tosiasia, jolta ku-
kaan ei saa sulkea silmiään.  
Syrjäytyminen on pitempiai-
kainen prosessi, josta tunne-
taan monia altistavia ja suo-
jaavia tekijöitä.  Altistavia 
tekijöitä ovat esim. köyhyy-
den tai maahanmuuton tuo-
ma erillisyyden kokemus, 

vanhemman mielenterveys- 
tai päihdeongelma, perhevä-
kivalta tai poikkeuksellisen 
ankara kasvatus.  Suojaa-
via tekijöitä ovat mm. onnis-
tuminen koulunkäynnissä, 
mielekäs harrastus tai lähei-
set, lämpimät ihmissuhteet 
kasvuympäristössä.

lasten, nuorten, 
perheiden ja ammat-
tilaisten ajatuksia 
Ääni 1.  Jakakaa julkiset voi-
mavarat optimaalisesti. Jos 
panostetaan tehokkaaseen 
ennaltaehkäisyyn, esim. 
koulusuoriutumisen tukeen 
sekä yhteistoimintaan päih-
de- ja neuvolatyön kanssa, 
voidaan säästää kalliin päih-
dehuollon ja huostaanoton 
kustannuksissa.

Ääni 2.  Tukekaa lasten ja 
nuorten osallisuutta ja sosi-
aalista vahvistamista. Aktii-
vinen kansalaisuus ja kunta-
laisuus on lasten ja nuorten 
mielekkääksi kokemaa, ta-
voitteellista ja yleisesti hy-
väksyttävää, kasvua tukevaa 
toimintaa. Sosiaalinen vah-
vistaminen on lapsille, nuo-

rille ja perheille suunnattuja 
erityisiä toimenpiteitä elä-
mäntaitojen parantamisek-
si ja syrjäytymisen ehkäise-
miseksi.

Ääni 3.  Kuunnelkaa lap-
sia, nuoria ja perheitä heitä 
koskevissa asioissa. Lapsil-
le, nuorille ja perheille tulee 
järjestää erilaisia mahdolli-
suuksia osallistua paikallista 
ja alueellista nuorisotyötä ja 
lapsi-, nuoriso- ja perhepo-
litiikkaa koskevien asioiden 
käsittelyyn.

Ääni 4. Pysykää ja olkaa 
turvallisia. Perheet hajoavat 
usein sekä koulut, kouluryh-
mät, opettajat ja eri viran-
omaiset vaihtuvat tiheään.  
Erityisesti lasten ja nuorten 
hyvinvointia eri ikäkausina 
ylläpitävät ja edistävät py-
syvät sekä turvalliset ihmis-
suhteet.

Ääni 5. Kiinnostukaa pai-
kallisesta lapsi-, nuoriso- ja 
perhepolitiikan toteuttami-
sesta.  Yhteistoimintaa eri-
ikäisten kuntalaisten sekä 
opetus-, sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä nuoriso-, 
liikunta- ja kulttuuritoimen 

kesken tulee edistää kaikin 
keinoin ja tavoin.  

”Me lapset ja nuoret tar-
vitaan perhettä – ei vain 
yhteistä jääkaappia tai 
pyykkikonetta. Kaikkien ai-
kuisten tehtävänä olis olla 
kiinnostuneita siitä mitä 
meijän elämässä tapahtuu. 
Yhessä oleminen ja tekemi-
nen sekä menojen kyttäämi-
nen myös vapaa-ajalla är-
syttää välillä, mutta oikeasti 
sehän kertoo vain siitä että 
aikuiset välittää. Se välittä-
minen on toisen huomaa-
mista sekä sitä, että uskaltaa 
ottaa vaikeitakin asioita pu-
heeksi. Joskus perhe-elämä 
vanhemmilla ja meillä nuo-
rilla voi käydä liikaa her-
moille ja voimille niin sillon 
kannattaa kysyä apua vaik-
ka kavereilta, naapureilta 
tai ammattilaisilta. Jokainen 
meistä tarvitsee joskus tu-
kea.” 

Tarja Väisänen
Vapaa-aikaohjaaja, 
vastuualueena  
nuorisopalvelutLasten ja nuorten hyvinvointia eri ikäkausina ylläpitä-

vät ja edistävät pysyvät sekä turvalliset ihmissuhteet.

Mitä Sinä lupaat?

Tällaisen kysymyksen nuo-
ri minulle teki, kun kerroin 
olevani ehdokkaana kunta-
vaaleissa. En vastannut heti 
ja tarkemmin asiaa pohdit-
tuani päätin, että en voi lu-
vata mitään. Äitinä minulle 
on tärkeää luvata vain, min-
kä pystyn pitämään ja olla 
luotettava ja tasapuolinen, 
niin myös luottamustehtä-
vissä.

Kunnallisvaaleissa on ky-
symys luottamuksesta ja sa-
nansa pitämisestä. Valtuus-
tossa voin vaikuttaa kunnan 
talouden hoitoon pieneltä 
osaltani ja asioiden arvot-
tamiseen niin, että etusijal-
la ovat ihmisten hyvinvoin-
ti ja arjessa selviytyminen 
koko laajan kotipitäjämme 
alueella.

Sosiaali- ja terveystoimi 
vie kaupungin (meidän) ra-
hoista karkeasti arvioiden 
2/3 osaa, ja sitä hoitaa käy-
tännössä Oulunkaaren kun-
tayhtymä. Kustannusten 
nousu on pysynyt kurissa, 
mutta se on merkinnyt, että 
toipilaan paikka on voinut 
olla muualla kuin Pudasjär-
ven vuodeosastolla. Näin se 
menee, vaikka muuta halu-
aisi. Ohjauksen antaa kuiten-
kin oma valtuusto. Nyt Kes-
kustan valtakunnallisessa 
ohjelmassa halutaan siirtää 
terveyspalvelut maakunnan 
vastuulle. Siitä voisi seurata 
terveyskeskuksen toiminnan 
vahvistuminen meillä.

Keskustelu, jopa väitte-
ly on paikallaan, kun näihin 
järjestämis- ja elinvoimaky-
symyksiin haetaan ratkai-
sua. Siihen olen valmis.

Taina Vainio 
piirihallituksen jäsen

Kalastusmatkailun kehit-
tämiselle ovat erinomai-
set mahdollisuudet Pudas-
järvellä, jonka pinta-ala on 
suuri ja siihen mahtuu pal-
jon erilaisia vesistöjä. Niitä 
kutsutaan Iijoen vesistöik-
si. Alueelta löytyy niin suu-
rempia järviä kuin myös pie-
niä tunturijärviä ja lampia. 
Lisäksi monenlaiset pienem-
mät joet ja lukuisat tammuk-
kapurot luovat mahdol-
lisuuden monenlaiseen 
kalastusmatkailuun. 

Ydinidea saada kalastus-
matkailusta elinkeinoja luo-
vaa tuottavaa liiketoimintaa 
on siinä, että kalastusmatkai-
lun suomat eri vaihtoehdot 
tuotteistetaan. Pudasjärvel-
lä on menossa kalamatkalle 
hanke -projekti, jonka puit-
teissa luodaan alku kalas-
tusmatkailuelinkeinon luo-
miselle ja kehittämiselle. 
Tarvitaan pitkäjänteistä työ-
tä ja panostuksia sekä tie-
tysti tekijöitä, kuten asiasta 
kiinnostuneita eri palvelu-
alan yrittäjiä ja yrittäjiksi ha-
luavia.

Kokonaisuudessaan ka-
lastusmatkailun kehittämis-
tä voisi kutsua kalastusmat-

Kalastusmatkailun 
kehittämisellä  
työpaikkoja

kailun kokonaisvaltaiseksi 
kehittämiseksi. Jotta asia ete-
nisi ja sivukylätkin säilyttäi-
sivät elinvoimaisuutensa tu-
levaisuudessa, tarkoittaa se 
sitä, että eri toimijat yhdis-
tävät voimiansa asian eteen-
päinviemiseksi. 

Asialla on merkitystä 
myös Syötteen alueen mat-
kailulle. Syötteellä kesämat-
kailussa on vielä paljon ke-
hitettävää. Syöte tarvitsee 
kesämatkailun kehittämi-
seksi muitakin alueita ja nii-
den vahvuuksia tuekseen. 
Kalastusmatkailun koko-
naisvaltainen kehittäminen 
voisi tuoda niitä. Siitä hyö-
tyisivät kaikki toimijat. Tä-
män vuoksi aion henkilö-
kohtaisesti olla kehittämässä 
kalastusmatkailua Pudasjär-
vellä.

Sauli Särkelä
Matkailualan yrittäjä
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Suomalaisessa yhteiskun-
nassa asioista päättäminen 
on uskottu demokraattises-
ti toimiville poliittisille puo-

Iivari Jurmu osallistuu aktiivisesti Sarakylän kylätoi-
mintaan. Kuvassa hän on esittää pakinan Sarakylän 
Vattumarkkinoilla kaksi vuotta sitten.

Keskustan aate, oikeudenmukaisuuden aate

lueille. Politiikka sanahan on 
vierasperäinen, mutta sehän 
tarkoittaa yksinkertaises-
ti yhteisten asioiden hoitoa. 

Yhteisiä asioita me hoidam-
me alkaen kodista perheen 
kesken, kyläyhteisössä, jär-
jestöissä, kunnissa, valtiois-
sa ja niin edelleen. 

Politiikan kautta me ha-
luamme ja on mahdollisuus 
vaikuttaa yhteisiin asioihin, 
elämänolosuhteisiin niin, 
että meillä olisi hyvä asua, 
olisi työpaikka, kohtuulli-
nen toimeentulo, perustaa 
perhe, hyvät palvelut, viih-
tyisä asuinympäristö. Suo-
malaisessa yhteiskunnassa 
valta kuuluu kansalle, jota 
valtaa käyttää vapailla vaa-
leilla valitut edustajat vaa-
likauden kerrallaan. Pää-
töksiä tehtäessä ei yksikään 
edustaja voi yksin sanella 
sen sisältöä, vaan se muo-
toutuu yhteisten neuvottelu-
jen ja sovittelujen tuloksena. 
Toisinaan asioita joudutaan 
ratkaisemaan äänestyksen 
kautta. Neuvottelutaito, jota 
olen monilla yhteisissä asi-
oissa mukana olleilta henki-
löiltä tavannut, on erinomai-
sen hyvä ominaisuus. Näin 
erilaisia näkökantoja perus-

teellisesti läpi käyden ja so-
vitellen saadaan aikaan yh-
teinen näkemys ja asioille 
paras mahdollinen päätös 
usein ilman äänestystä.

On kysytty miksi minä 
olen mukana Keskustan toi-
minnassa. Yksi on halu vai-
kuttaa yhteisiin asioihin, 
toiseksi, tämän kansanliik-
keen kautta parhaiten se 
mahdollisuus avautuu, sillä 
aate tässä puolueessa kum-
puaa suomalaisesta maape-
rästä, ei idästä eikä lännes-
tä lainattuna. Lisäksi tässä 
liikkeessä kannetaan huol-
ta yksilöiden pärjäämisestä, 
tai perheiden, joilla ei itsellä 
ole varaa hankkia tarpeellis-
ta jokapäiväistä hyödykettä, 
asuntoa, ruokaa ynnä muu-
ta välttämätöntä. Keskus-
tapuolueessa on tahdottu 
pitää kunniassa suuren ajat-
telijan Santeri Alkion mainit-
sema lausuma “Älä unohda 
köyhän asiaa”, jota on tah-
dottu pitää aina päätösten 
perustana.

Tässä liikkeessä on tah-
dottu pitää kunniassa myös 

kristillistä arvopohjaa ja pää-
töksiä tehtäessä on tämä nä-
kökanta saanut aina lämpi-
män kannatuksen yksilön 
vapautta kunnioittaen.

Olen saanut olla osaltani 
hoitamassa yhteisiä asioita 
viisi valtuustokautta, ja ko-
kemusta on karttunut mitta-
va määrä. Mieleeni on jäänyt 
monia taitavia asioiden hoi-
tajia, joiden ajatuksen juok-
su kulki yhteistä hyvää ha-
kien, ei omaa parasta etsien. 
Näiden ajatusten näen ole-
van voimissaan keskusta-
liikkeessä vielä tämänkin 
päivän kuntavaaliohjelmas-
sa käydessämme syksyn 
kuntavaaleihin. Olosuhteet 
muuttuvat eri aikoina, mut-
ta tavoitteet on hyvä aset-
taa siten, ettemme päätöksil-
lämme olisi vaikeuttamassa 
kenenkään lähimmäisem-
me elämänolosuhteita, vaan 
pyrkimyksenä olisi luo-
da ihmisille mahdollisuus 
asua viihtyisässä ympäris-
tössä haluamassaan paikas-
sa, myös haja-asutusalueel-
la. Keskustassa on aina ollut 

ymmärtämystä sille ajatte-
lulle, että tämä maa tulee pi-
tää asuttuna laidasta laitaan. 
Tuottaa ruokaa lähellä ihmi-
siä. Samalla tässä tulee huo-
mioitua myös jälkipolviam-
me, antamalla elämän malli 
ja usko tulevaisuuteen. Me-
nemällä mukaan yhteisten 
asioiden hoitoon, voi myös 
olla vaikuttamassa kehityk-
sen suuntaan haluamaansa 
suuntaan.

Itse mukana olleena on 
koko ajan ollut selvänä mie-
lessä se asia, että Keskusta 
suurimpana ryhmänä koti-
kunnassamme kantaa myös 
vastuun tehdyistä päätök-
sistä, siksi on ollut ensiarvoi-
sen tärkeää neuvotella tois-
ten ryhmien kanssa asioista 
ja saada näin mahdollisim-
man laaja sitoutuminen sekä 
yhteisymmärrys.

Iivari Jurmu

”Jokainen ihminen on laulun 
arvoinen. Jokainen elämä on 
tärkeä.” Kaikeksi onnek-
si enemmistö suomalaisista 
voi samaistua näihin Veikko 
Lavin ikivihreän iskelmän 
sanoihin.

Oman ja lähimmäisten 
elämän kokeminen merki-
tykselliseksi ja tärkeäksi on 
hyvinvoinnin ja onnellisuu-
den välttämätön lähtökoh-
ta. Kaikkialla ja kaikille tämä 
ei kuitenkaan ole mahdollis-
ta. Liian moni suomalainen 
joutuu kokemaan, ettei hä-
nen elämällään juurikaan ole 
merkitystä. 

Yksinäisyys, köyhyys ja 

syrjäytyneisyys kalvavat. 
Ulossulkeminen ja yhteisös-
tä karkottaminen olivat mo-
nen alkuperäiskansan jul-
mimpia rangaistuksia, jos 
yksilö ei kyennyt sopeu-
tumaan yhteisöönsä. Kau-
punkien ja isojen taajami-
en yhdyskunnissa tällainen 
poissulkeminen tapahtuu il-
man erillistä päätöstä.

Nyt eläkeikää lähesty-
vä sukupolvi pysyi yhteis-
kunnan kelkassa kohtuul-
lisen ehyenä joukkona aina 
1990-luvun lamaan saakka. 
Työttömyys, viina, avioero 
ja kodin pakkohuutokaup-
pa. Näihin sanoihin tiivistyy 

monen ihmisen lama-ajan 
kohtalo. Surullista on, että 
parhaillaan monien näiden 
laman raskaasti koettelemi-
en perheiden ongelmat ovat 
periytymässä uusille suku-
polville.

Ensi vuonna täysi-ikäi-
syyden portteja kolkutte-
lee nuorten ikäluokka, joka 
syntyi EU-ajan Suomeen. 
Heidän joukkueensa ei ole 
säilynyt yhtenäisenä. Lii-
an monelta puuttuu monet 
elämässä selviämisen eväät. 
Kaikkien perheistä ei ole ol-
lut ottamaan vastuuta kodil-
le kuuluvasta kasvatustehtä-
västä. Myöskään koulu ei ole 

saanut näistä nuorista otetta.
Suomessa on kymme-

niä tuhansia nuoria, jotka ei-
vät ole kirjoissa tai kansissa. 
He eivät sen kummemmin 
opiskele kuin tee työtä. Täl-
laista osattomuuteen ja toi-
mettomuuteen kasvanutta 
joukkoa Suomessa ei ole ai-
emmin ollut. Näillä nuorilla 
on perustellusti tunne, ettei 
heitä tarvita mihinkään. Että 
heistä ei kukaan välitä. Että 
he ovat arvottomia.

Sukupolvien välinen oi-
keudenmukaisuus ja yh-
teistyö ovat aina olleet Kes-
kustan toimintakulttuurin 
perusajatuksia. Nyt suoma-

laisten sukupuussa on tyt-
tärien ja poikien oksalla lii-
an monta hädissään olevaa. 
Keskustalaisten on otetta-
va asiakseen näiden nuorten 
auttaminen ja tukeminen. 

Vaikka valtakunnanpoli-
tiikassa Keskusta on oppo-
sitiossa, kannamme päävas-
tuuta isossa osassa Suomen 
kunnista. Nuoria autetaan 
parhaiten paikallisesti. Hei-
dän syrjäytymistään ei voida 
lopettaa ministeriön mahti-
käskyllä tai kieltää lailla. 

Ratkaisun avaimet ovat 
meidän keskustalaisten kun-
tapäättäjien käsissä. Nuoren 
tulee saada kokea olevansa 

Jokainen on laulun arvoinen?
tärkeä, osallinen. Nuori tar-
vitsee koulutusta ja työtä. Ja 
Keskustaa tarvitaan, jotta jo-
kainen voisi kokea olevansa 
laulun arvoinen.

Annika Saarikko
Keskustan  
varapuheenjohtaja

Pudasjärvellä maatalous on 
elänyt viime vuodet rajua 
murroskautta. Tilamäärä on 
vähentynyt, mutta tuotanto-
määrä on pysynyt aikalailla 
samana. Tilakoko on kasva-
nut, joten tuotanto on kes-
kittynyt suuremmille yksi-
köille.  Muutaman vuoden 
aikana kunnan suurimpia 
yksittäisiä rakennuskohteita 
ovat olleet muutamat robot-
tinavetat, tulevaisuudenus-

Moni elää Pudasjärvellä maataloudesta
koa on maatalousyrittäjillä 
kunnassamme.  Meillä on 
paljon tiloja, jotka nykyise-
nä EU- aikana määritellään 
pientiloiksi. Kuitenkin nämä 
”pientilat” järkevästi hoidet-
tuna antavat leivän monelle 
pudasjärveläiselle perheel-
le. Kaikenkokoisia tarvitaan 
ja se on tämän ammatin rik-
kaus.

 Suurimpia huolenaihei-
ta ovat vähäiset sukupol-

venvaihdokset. Miten saa-
daan nuoret innostumaan 
tähän haastavaan ammat-
tiin? Työn sitovuus ajattelut-
taa monia alalle harkitsevia 
ja viime vuonna ei tehty yh-
tään sukupolvenvaihdosta 
kunnassamme. Koulutusta 
on kyllä saatavana, kunhan 
vain saadaan nuoret kiin-
nostumaan alasta.

Maataloustuottajien ja 
kaupungin välillä tehty yh-

teistyö on ollut erittäin hy-
vää. Toivonkin, että tämä 
yhteistyö jatkuu ja pystym-
me kokoontumaan kaupun-
gin johdon ja luottamushen-
kilöiden kanssa muutaman 
kerran vuodessa yhteisen 
pöydän ääreen miettimään, 
miten tämä elinkeino saatai-
siin säilymään kunnassam-
me. Vaikka suuret päätök-
set maataloudenkin osalta 
tehdään EU:ssa, on kunnan 

On kotiin tulon aika.

merkitys tärkeä. 
Kotimaisen ja varsin-

kin lähiruuan merkitystä ei 
voi koskaan liikaa korostaa. 
Tämä on otettava kaupun-
gin ruokahuollossakin huo-
mioon. Muutama palave-
ri tämän asian tiimoilta on 
jo pidetty. Kaikki me tarvit-
semme puhdasta ruokaa. 
Pudasjärvellä, jos missä, sitä 
on mahdollisuus tuottaa. 
Sen takia tarvitsemme maa-

taloutta myös täällä. 
Mukavaa syksyn jatkoa 

niin kuluttajille kuin tuotta-
jillekin!

Timo Vähäkuopus
MTK- Pudasjärvi vpj
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Pitkän lääkäriuran tehneen näkemyksiä
Oulunkaaren kuntayhtymän 
Pudasjärven Terveysase-
man vastaava lääkäri Hannu 
Honkanen valotti haastatte-
lussa mietteitä menneestä, 
tästä päivästä ja vähän tule-
vaisuudestakin. Honkanen 
on syntyperäinen pudasjär-
veläinen ja näin ollen hän 
tuntee pitkältä aikajänteel-
tä niin paikalliset asukkaat 
kuin kulttuurinkin.

Hannu Honkanen ei ole 
ollut varsinaisesti kunnan- 
tai kaupunginvaltuutettuna, 
mutta hän on toiminut eri-
laisissa luottamustehtävis-
sä, kuten vaalilautakunnas-
sa, Rimminkankaan koulun 
johtokunnan puheenjohtaja-
na kahdeksan vuotta ja Pu-
dasjärven Osuuspankin hal-
lituksen puheenjohtajana 20 
vuotta.

Vanhusväestön hoiva- 
asiat kiireesti kuntoon
- Rimminkankaan kou-
lun johtokunnassa tehtävä-
ni päättyi 2000-luvun alku-
vuosina. Noista hetkistä ei 
ole mitään negatiivista sa-
nottavaa, päinvastoin siihen 
aikaan päätösten tekeminen 

Johtava lääkäri Hannu Honkasen työtä arvostetaan Pudasjärvellä. Yhtenä osoi-
tuksena siitä hänet palkittiin Pudasjärven markkinoilla vuonna 2011 Pudasjärven 
vuoden merkkihenkilöksi. 

oli helpompaa kuin tänä päi-
vänä. Koska rahasta on ol-
lut aina pulaa, niin niillä val-
tuustokausilla, joilla toimin 
koulun johtokunnan pu-
heenjohtajana, säästyimme 
tekemästä päätöksiä suuris-
ta hankkeista. Näin päästiin 
keskittymään oleelliseen, eli 
koulujen perusasioitten hoi-
toon, kertoi Honkanen.

- Terveydenhuollon alal-
la täällä Pudasjärvellä tämän 
hetkiset haasteet liittyvät en-
sisijaisesti vanhusväestöön. 
Tämänhetkinen kaupunki-
laistemme ikärakenne on 
selkeästi iäkästä, jotka tarvit-
sevat erityishuolenpitoa ja –
hoitoa. Ongelmana on pula 
hoiva- ja kotihoivapaikoista 
sekä hoitajista, sillä ammat-
titaitoista työväestöä ei paik-
kakunnalla ole riittävästi, li-
säsi Honkanen.

Hannu Honkasen mie-
lestä vanhusväestön hoiva-
asiat olisi saatava kiireesti 
kuntoon lisäämällä kodin-
omaisia hoitopaikkoja, sillä 
vanhusten laitoshoito, joka 
kuormittaa akuuttihoito-
osastoa, ei ole oikea paikka 
viettää ansaittuja vanhuu-
den päiviä. 

Potilashuolto hyvällä 
mallilla Pudasjärvellä
- Pudasjärvellä on tällä het-
kellä potilashuolto hyvällä 
mallilla, sillä meillä on nel-
jä lääkäriä hoitamassa sijai-
suuksia. Tämä tilanne on 
voimassa vielä ensi vuoden 
puolellakin, antoi Honkanen 
tiedoksi kaupunkilaisille.

Hannu Honkanen kantaa 
huolta tämän päivän lääkä-
rin työstä. Hänen mukaansa 
lähes puolet lääkärin ajasta 
menee erilaisiin toimistoteh-
täviin, joka on puolestaan 
pois potilaskontakteista.

- Ennen kirjoitettiin resep-
tit käsin, ja se oli nopeaa. Nyt 
ollaan menossa elektronisiin 
resepteihin, jotka vaativat 
paitsi kunnollisia tietoyh-
teyksiä, myös aikaa resepti-
en kirjoittamiseen, luonnehti 
nykytilannetta johtava lää-
käri Honkanen.

– Likimain koko se kirjo on 
tullut käytyä lävitse mihin 
kunnanvaltuutetulla on mah-
dollisuuksia edetä. Olen ol-
lut hallituksen ja valtuuston 
puheenjohtajana  ja varapu-
heenjohtajana sekä eri lauta-
kunnissa. Osa tehtävistä ulot-
tui myös seutukaavaliittoon 
saakka, muistelee kokemuk-
siaan veteraani kunnallispo-
liitikko Jorma Alatalo. Hän 
työskenteli keskusmetsälau-
takunta Tapion hommissa 
eläkeikäänsä saakka

Alatalon valtuustokau-
teen sattui moniakin suu-
ria asioita. Kaikki asiat eivät 
menneet läpihuutojuttuina 
valtuustossa lävitse ja asi-
at herättivät suuria tunteita 
niin politiikoissa kuin paikal-
le saapuneessa yleisössä. Val-
takunnallistakin julkisuutta 
saatiin.

– Eniten tunteita herättä-
nyt iso asia oli Kollajan allas 
ja turvevoimalahanke Pudas-
järvellä. Asiat saivat paljon 
ihmisiä liikkeelle. Järjestys-
miehet joutuivat saattamaan 
osan yleisöstä pihalle, kos-
ka tunteet kuumenivat liikaa 
asioita käsitellessä. Pohjolan 
voima oli hankkeiden taka-
na. Ensin olisi tehty turvevoi-
mala ja sen jälkeen Kollajan 
allas. Asioita puitiin kaikki-
aan nelisen vuotta. Sitten tuli 
koskiensuojelulaki, joka kaa-
toi Kollajan altaan rakenta-
misen ja samalla myös turve-
voimalahankkeen ja Pohjolan 

Veteraani-kunnallispoliitikon mietteitä
voima vetäytyi hankkeesta.

Toinen suuri hanke Alata-
lon kaudella oli Syötteen ra-
kentaminen. 

– Syötteen rakentaminen 
sujui aikoinaan pääsääntöi-
sesti yksimielisesti ja kivut-
tomasti. Kaikki ymmärsivät 
sen merkityksen ja siitä ha-
luttiin tehdä näkyvä ja näyt-
tävä hiihtokeskus. 

Nykyinen kuntapolitiik-
ka mietityttää Alataloa. Kau-
pungin talous on saatu ta-
sapainotettua, mutta osin 
velkarahalla. Aikanaan lainat 
lankeavat maksettaviksi ja 
nyt vielä lisäksi on koulujen 
ilmanlaatuongelmat.  Niiden 
vuoksi joudutaan rakenta-
maan uusi koulu ja ei sekään 
ilmaiseksi tule vaan lisää vel-
kaa joudutaan ottamaan. Toi-
nen minkä Alatalo mainitsee 
hyvinkin ongelmalliseksi ja 
paljon ajattelutyötä vaativak-
si on kuntarakenteiden uu-
distaminen ja yhteen liitty-
minen.

– En usko että meidän asi-
at paranee, jos liitytään Ou-
luun. Ensiksi Ouluun on pit-
kä matka pitäjän takalaidalta. 
Ja jos sinne saadaan Pudas-
järveltä kaksi tai kolme val-
tuutettua, niin mihin niiden 
ääni riittää seitsemänkym-
menen muun äänen seassa. 
Edelleen sanotaan että sitten 
lääkäriin pääsee nopeammin 
kuin tähän asti. Lääkäreitä 
tulee olemaan edelleen sama 
määrä, mutta potilaat sen si-

jaan lisääntyy. Kuntauudis-
tuksen kriteereissä on vielä 
paljon tarkennettavaa. Kyllä 
ihmisillä pitäisi olla tarkempi 
tieto mitä ollaan tekemässä ja 
mihin ollaan menemässä en-
nen kuin päätöksiä aletaan 
tekemään.

Työllistämin, raaka-ainei-
den jalostaminen, turvesuot, 
tuulivoima ja maahanmuut-
tajat on asioita joita Alatalo 
on pohtinut mielessään pal-
jonkin.

– Pudasjärven kannalta 
on ensiarvoisen tärkeää että 
Kontiotuote ja Profin ovat 
pysyneet paikkakunnalla ja 
työllistävät edelleen ihmisiä 
ja laajentavat tuotantolaitok-
siaan. Niitä ei pidä missään 
nimessä päästää paikkakun-
nalta pois. Pudasjärvellä on 
puuta ja paljon. Mutta suu-
rin osa siitä rahdataan park-
kipäällisenä paikkakunnalta 
ulos. Pitäisi luoda tai löy-
tää sellainen yritys joka al-
kaisi näiden kahden yrityk-
sen lisäksi jalostamaan puuta 
paikkakunnalla ja veisi val-
miita tuotteita maailmalle. 

Turvesoita Pudasjärvellä 
riittää ja niitä pitäisi hyödyn-
tää lisää. Eli ottaa uusia aluei-
ta turvetuotantotoimintaan. 
Vanhat suot ovat taas muu-
taman kymmenen vuoden 
kuluttua kasvattaneet uuden 
turvepeitteen ja ovat ennal-
laan. Turvetuotanto tuo pal-
jon tuloja ja työpaikkoja paik-
kakunnalle. 

Tuulivoimasta olen ollut 
aina sitä mieltä että se on ve-
rorahoilla toimivaa hommaa.  
Nyt tänne on suunniteltu 
tuulivoimalaa ja sitä en vas-
tusta. Se tulee valtion maille, 
joka ei ole keneltäkään pois, 
eikä juuri näy mihinkään 
eikä kyllä haittaisi vaikka nä-
kyisikin. Tuo se kuitenkin 
kaupungille kiinteistöverotu-

loja ja jos saataisiin vielä säh-
kön tuotostakin jotain kau-
pungille tilittymään. Kaikki 
nämä asiat pitäisi huomioida 
kun asioista aletaan neuvot-
telemaan. Maahanmuuttajiin 
suhtaudun myötämielisesti. 
Jos he kotiutuvat paikkakun-
nalle, työllistyvät ja perusta-
vat perheitä paikkakuntalais-
ten kanssa, niin väkimäärä 

pysyisi ennallaan, ellei alkai-
si jopa kasvamaan. 

Alatalo seuraa edelleen 
aktiivisesti paikkakunnan 
ja ulkomaiden tapahtumia 
ja ottaa tarvittaessa asioihin 
kantaa. 

Jorma Alatalo tuli tapaamaan puoluesihteeri Timo Laanista 
hänen vieraillessaan Pudasjärvellä perjantaina 5.10. 
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Keskustan ehdokkaat
Kuntavaalit 28.10.2012. Ennakkoäänestys Suomessa 17.-23.10.2012

Gripenberg 
Marja
Opettaja,	eläkeläinen

Koivula Marko 
Tapahtumajäjestäjä

Nivala Kaisa 
Maatalousyrittäjä

Savolainen Mirja 
DI,	projektipäällikkö

yasin huner 
Abdulah
Opiskelija

71

31

41

51

61

ylitalo Paula
Vapaa-aikaohjaaja,
opiskelija

haataja Auri
Sosionomi,	diakoni

Komulainen erja
Vakuutussihteeri
sairaanhoitaja	AMK

oinas-Panuma 
eero 
Matkailuyrittäjä,	poromies

Seppälä Panu 
Opiskelija

72

32

42

52

62

harju Miikka
Opiskelija

Kortetjärvi Paavo
Lehtori

Parkkisenniemi 
hilkka 
Kasvatustieteen	maisteri

Simu Kerttu 
Eläkeläinen,	karjakko	

33

43

53

63

Ahonen Eija
lähihoitaja

juusola Kimmo 
Matsätalousinsinööri	
AMK

Moilanen janne 
Luokanopettaja

Ronkainen onerva 
Ohjaaja

Veivo Sointu
Kasvatustieteen	maisteri,	
sosionomi

29

39

49

59

69

Asikkala liisa 
Laboratoriomestari,
eläkeläinen

Koivukangas 
jouni 
LVI-asentaja

Määttä Marjukka 
Lähihoitaja

Sallinen hanna 
Opiskelija

Vähäkuopus Timo
Maanviljelijä

30

40

50

60

70
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Mustafe Hagi Farah 
rikosseuraamusalan  
AMK-opiskelija,  
lähihoitaja 
Pähkinärinne 217

Pentti Hakulinen 
kaupunkineuvos, 
hallintotieteiden maisteri 
Rekola  218

Pertti Hallikainen 
pankkitoimihenkilö,  
luottamusmies 
Tikkurila  219

Salla Airaksinen 
markkinointipäällikkö,  
medianomi AMK 
Tikkurila  213

Irja Ansalehto-Salmi 
rehtori 
Kaivoksela 
  214

Else-Maj Björkqvist 
DI, vanhempi  
tutkimusinsinööri 
Riipilä  215

Hanna Frosterus 
ympäristösuunnittelija AMK,  
tradenomi 
Louhela  216

Helvi Honkanen 
eläkeläinen 
Hämeenkylä 
  224

Aimo Häkkinen 
eläinlääkäri, eläkkeellä 
Pakkala 
  225

Matti Hämäläinen 
eläkeläinen 
Pähkinärinne 
  226

Kalle Haukka 
yrittäjä 
Korso 
  220

Tapani Heikonen 
järjestelmäsuunnittelija 
Kartanonkoski 
  221

Johannes Hirvaskoski 
varatuomari 
Sotunki 
  222

Juha Hirvonen 
suunnittelija 
Matari 
  223

Ilmari Kekkonen 
yrittäjä 
Kuninkaanmäki 
  231

Martti Kiviranta 
JHTT, talouspäällikkö 
Matari 
  232

Shemsi Krasniqi 
merkonomi 
Martinlaakso 
  233

Erkki Kanalanmäki 
markkinointijohtaja 
Asola 
  227

Sirje Kanalanmäki 
markkinointisihteeri 
Asola 
  228

Marja-Liisa Kari 
yrittäjä, kauppateknikko 
Korso 
  229

Petteri Karioja 
tuotepäällikkö 
Matari 
  230

Mekdes Miettinen 
opiskelija, elintarviketieteiden  
ylioppilas 
Kulomäki  238

Toivo Mäkelä 
tietoliikkenneyliasentaja 
Leppäkorpi 
  239

Jari Mäkeläinen 
ohjelmistotestaaja 
Simonkylä 
  240

Jasi Kuokkanen 
työsuojelupäällikkö 
Sotunki 
  234

Hanna Luukkonen 
palveluneuvoja 
Ilola 
  235

Sylvi Merta-Junkkari 
vastaava toimintaterapeutti 
Pähkinärinne 
  236

Ray Metsälä 
insinööri (AMK) 
Koivukylä 
  237

Jorma Pentikäinen 
sääteknikko, maanviljelijä 
Seutula 
  245

Petri Raveala 
yrittäjä, rakennusinsinööri 
Seutula 
  246

Pekka Riikonen 
kunnossapidon  
erikoisammattimies 
Seutula  247

Auno Mäkinen 
neuvottelupäällikkö, pastori 
Vantaanlaakso 
  241

Darja Mäntyniemi 
sosiaalityöntekijä 
Tikkurila 
  242

Kirsti Nieminen 
sairaanhoitaja 
Leinelä 
  243

Hannu Palmu 
osastopäällikkö, dipl. ins. 
Pähkinärinne 
  244

Arja Wallenius 
päihdetyöntekijä 
Asola 
  252

Alpi Ripatti 
mielenterveyshoitaja 
Malminiitty 
  248

Riitta Ryhänen 
oikeust. kand.,  
kilpailuasiainneuvos 
Myyrmäki  249

Eija Savela 
lähihoitaja 
Ylästö 
  250

Hannu Takala 
KM, erityisluokanopettaja 
Asola 
  251

Jussi Vähäkangas 
työnjohtaja 
Keimola 
  256

Markus Ylimaa 
poliittinen suunnittelija,  
valtiotieteiden yo 
Martinlaakso  257

Maija Vanhanen 
aineenopettaja, fil. maist. 
Kaivoksela 
  253

Jyrki Vaskela 
postimies 
Nikinmäki 
  254

Jussi Virrankari 
sairaanhoitaja 
Havukoski 
  255

Pudasjärvellä

Heikkilä Juha 
Maanviljelijä

Kumpumäki  
Seppo
Yrittäjä

Peuraniemi Kari 
Maanviljelijä

Siuruainen- 
Kalliola Aira 
Musiikinopettaja

34

44

54

64

hiltula hannu 
Datanomi,	edustaja

lantto Maria 
Maatalousyrittäjä

Putula heikki 
Maanviljelijä

Särkelä Sauli 
Yrittäjä

35

45

55

65

hiltula Risto 
Metsätalousinsinööri

lantto Minna 
Kotiäiti,	sosionomi	AMK

Puolakanaho Urpo
Maanviljelijä

talala Reijo
Lehtori

36

46

56

66

hämäläinen  
henrik 
Avainasiakaspäällikkö

Lehtimäki Outi
Sairaanhoitaja

Pääaho Aarno 
Levyseppähitsaaja

turpeinen Alpo
Eläkeläinen

37

47

57

67

jussila jari 
Projektipäällikkö

Mahlakaarto Ari
INuoriso-	ja		
vapaa-ajan	ohjaaja

Riekki Vesa 
Metsuri

Vainio taina
Maidontuottaja

38

48

58

68

VAAlIKyytIÄ tARjollA, otA yhteyttÄ:
hetekylän alue: 
Karvonen Jussi 040 573 2459
Puhoksen alue: 
Hannu Vainio 040 834 5762
Iinattijärven alue: 
Martta Vikström 040 913 4948
Sarakylän alue: 
Iivari Jurmu 0400 219 486
livon alue: 
Pekka Törmänen 040 535 5834
Aittojärvi-Siurua alue: 
Seija Siurua 040 593 4617
Kurenalan alueella:
Irja Aikkila 040 570 9645

Pe 12.10. klo 11.-18. vaaliteltta S - Marketin edessä, 
makkara-, mehu- ja pikkuleipätarjoilu
Su 14.10. MUUMIPAPPAPÄIVÄ Parkkisenniemellä Asmuntintie 869 B.
Maisteltavana lapinmuorin herkkuja, lapsille mukavaa puuhaa. 
Su 14.10 klo 18.30 keskustelutilaisuus kuntavaalien merkeissä 
Iinattijärven kylätalolla. Mukana alueen kuntavaaliehdokkaita.
Ke 17.10 klo 19.00 
vaali-ilta Sarakylän koululla. Paikalla ehdokkaita ja kahvitarjoilu.
Pe 19.10. klo 11-18 vaaliteltta K -supermarketin edessä 
kahvi-, pasteija- ja pullatarjoilu
Pe 26.10. klo 11 alkaen torilla 
hernekeittotarjoilu ja ohjelmaa.
Su 28.10. klo 19. Vaalivalvojaiset Ravintola Street 4 

Jokaisessa tilaisuudessa lisäksi arvontaa. 
Tapahtumien ajaksi pystytetään teltta. 
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Kuntavaaliehdokkaiden tavoitteet
Keskustan ehdokkaat kuntavaaleissa Pudasjärvellä vuonna 2012. 
Kaikki ovat vastanneet seuraaviin kysymyksiin:
1. Ammatti
2. Perhesuhteet
3. Harrastukset
4. Tavoitteet, mihin asioihin haluat kiinnittää huomiota valtuutettuna. 

AHONEN EIJA
1. Lähihoitaja.
2. Naimisissa 
2 lasta.
3. Puutarhanhoito, liikunta.
4. Vanhukset ja lapset.

ASIKKALA  
LIISA
1. Laboratoriomes-
tari, eläkeläinen   
2. Avoliitossa. 
3. Posliininmaalaus/antiik-
kinallen teko/syöpäkerhossa 
toimiminen.

GRIBENBERG  
MARJA
1. Opettaja, 
eläkeläinen 
2. Eronnut.
3. Harrastukset luonto, käsi-
työt, kukkien hoitaminen.
4. Kasvatukseen ja koulutuk-
seen liittyvät asiat, kyläasiat 
ovat lähellä sydäntä.
Mottona: Yhteistyöllä kaik-
ki sujuu.

HAATAJA  
AURI
1. Sosionomi.
2. Naimisissa ja 2 lasta.
3. Metsästys, musiikki, opis-
kelu, liikunta.
4. Kaikkien ihmisten tasa-ar-
voiseen kohteluun. Lasten ja 
nuorten hyvinvointiin. Lähi-
palveluiden turvaamiseen. 
Vanhusten hoidon laatuun.

HARJU MIIKKA
1. Insinööriopiske- 
lija.
2. Sinkku.
3. Kalastus ja metsästys.
4. Nuorten työllisyyden ja 
aseman parantaminen koti-
kunnassamme.

HEIKKILÄ JUHA 
1.Maanviljelijä.
2.Avovaimo, kol-
me poikaa.
3.Penkkiurheilu, karjanjalos-
tus, poronhoito. 
4.Avoimuuden lisääminen 
päätöksien teossa. Syrjäkyli-
en elinvoiman puolustami-
nen.

HILTULA  
HANNU
1. Datanomi 
(edustaja Tapiola)
2. Naimisissa
3. Metsästys, kalastus.
4. Nuoret lapsiperheet, nuo-
ret, vanhusten hoito, yrittä-
jyys.

HILTULA  
RISTO
1. Asun Kouvalla 
vaimoni kanssa. 
Olen kunnostanut mökkini-
ympärivuotiseen asumiseen 
kelpaavan.
2. Olen eläkkeellä metsäalan 
toimihenkilöntöistä, koulu-
tuksena on metsätalousinsi-
nööri.
3.  Harrastuksiani ovat lii-
kunta, etenkin hiihto sekä 
metsätyö, jossakin
määrin myös järjestötyö. Kir-
joittelen huvikseni omista 
muistoistani.
4. Pidän tärkeänä mahdolli-
suutta asua maaseudulla, ko-
tona vanhanakin.

HÄMÄLÄINEN  
HENRIK
1.  Avainasiakas-
päällikkö.
2.  Naimisissa.
3.  Hirvenmetsästys, golf, va-
lokuvaus.
4. Sosiaali- ja terveysasiat 
ovat lähellä sydäntä, huolen-
pitoa vauvasta vaariin.

JUSSILA JARI
1.  Projektipäällikkö.
2. Naimisissa 
Maaret Ihmeen 
kanssa, 4 aikuista lasta.
3.  Järjestötyö (Iijoen vesis-
tön kalastusalueen pj. Koil-
lis-Golf ry. sihteeri-rahas-
tonhoitaja), golf, musiikki, 
metsästys.
4. Elinvoimaa koko pitäjään. 
Vilkkaat toimivat kylät. Hy-
vät tie- ja tietoliikenneyhtey-
det. Laadukkaat nykyaikaiset 
palvelut tasapuolisesti asuin-
paikasta riippumatta.

JUUSOLA  
KIMMO
1.Metsätalousinsi-
nööri, AMK.
2. Perheellinen.
3. Metsästys, kalastus ja valo-
kuvaus.
4. Kotihoidontuen kuntali-
sä käyttöön, ihmisten hyvin-
vointi - erityisesti lasten ja 
nuorten, yrittäjyys ja luon-
nonvarat. 

KOIVUKANGAS  
JOUNI
1. LVI-asentaja.
2. Poikamies.
3. Kalastus, laskettelu, kelk-
kailu, palokunta.
4. Keskusta lähellä. Lähi-
vaikuttamisella voimava-

rat ja osaaminen yhteiseen 
käyttöön. Jokaisella tu-
lee olla mahdollisuus vai-
kuttaa kotikuntansa asi-
oihin. Hyvinvoinnin yksi 
keskeisimmistä asioista on 
turvallisuus. Turvallisuuden 
tunteen luominen ja vahvis-
taminen kaupungissamme. 
Turvallisuus syntyy mo-
nen asian yhteissummasta. 
Turvallisuuden tunnetta luo- 
vasta asuin- ja työympäris-
töstä, palvelujen saavutetta-
vuuden ja riittävyyden var-
muudesta sekä toimivista 
liikennejärjestelyistä. Harras-
tusmahdollisuuksien kehittä-
minen ja lisääminen.

KOIVULA  
MARKO
1.  Tapahtuma-
järjestäjä.
2. S inkku.
3. Järjestötoiminta, satunnai-
nen liikunta.
4. Uusi koulurakennus mah-
dollisimman pian korvaa-
maan yläkoulun ja lukion ti-
laongelmat, yrittäjyyttä on 
kehitettävä myös keskustan 
alueella, sivukylille turvat-
tava peruspalvelut, terveys-
palveluihin lisää resursseja, 
vanhus- ja vammaispalvelut 
turvattava kotikuntaan. Ei 
kuntaliitoksille – ellei kunta 
itse halua! 

KOMULAINEN  
ERJA
1.Leikkaus-aneste-
siasairaanhoitaja. 
Työskentelen Kelalla vam-
maisetuuksien ja kuntoutus-
asioiden parissa.
2. Kahden aikuisen tyttären 
äiti.
3. Vesijuoksu, kuntosali, joo-
ga, hiihto.
4. Peruspalveluiden ja hyvin-
voinnin turvaaminen vau-
vasta vaariin, elinvoimaa 
koko pitäjään.

KORTETJÄRVI  
PAAVO
1. Lehtori.
2. Naimisissa.
3. Metsästys, metsänhoito.
4. Ammatillinen koulutus 
säilyy Pudasjärvellä, tasa-ar-
voinen terveydenhuolto kai-
kille. Vanhuksille hyvät hoi-
topalvelut hoitolaitoksissa tai 
kotona, työtä työikäisille.

KUMPUMÄKI  
SEPPO
1. Yrittäjä
 2. Naimisissa, neljä 
lasta, yksinkertainen pappa. 
 3 .Metsästys ja kalastus, sau-
nanlämmitys 
4. Perusterveydenhuollos-
ta ja vanhuspalveluista sel-
vempiä toimintamalleja kus-
tannustehokkaasti. Kunnan 
resurssit ja voimavarat koh-
dennettava niille kuuluviin 
perustoimintoihin. Koulutus 
ja terveydenhoito, vanhus-
palvelu. Päätösvalta demo-
kraattisesti valituille henki-
löille. Kannatus äänestäjien 
antamalla valtakirjalla.

LANTTO  
MARJA
1. Maatalous-
yrittäjä.
2. Naimisissa, neljä tytärtä.
3. Marjastus, leipominen, kä-
sityöt.
4. Lapsissa ja nuorissa on tu-
levaisuus.

LANTTO  
MINNA
1. Kotiäiti, sosio-
nomi (amk).
2. Naimisissa, kolme lasta.
3. Puutarha, ulkoilu ja luke-
minen.
4. Riittävät perhepalvelut ja 
kotihoidontuen kuntalisä, lä-
hipalveluiden ja -tuotteiden 
esimerkiksi lähiruoan edistä-
minen.

lehtIMÄKI  
oUtI
1. Sairaanhoitaja, 
työskentelen tällä 
hetkellä ensihoidossa eli am-
bulanssissa.
2. Olen eronnut. Ei lapsia. 
Kaksi koiraa ja hevonen yllä-
pidossa.
3. Metsästys, juoksu, hiihto, 
ratsastus ja melonta. Luen 
kirjoja, tykkään tehdä käsitöi-
tä (kutominen tällä hetkellä).
4. Haluaisin kiinnittää huo-
miota vanhustenhuoltoon 
ja terveydenhuoltoon, jotka 
ovat ominta alaani. Harras-
tusten pohjalta luonto on lä-
hellä sydäntäni. Pudasjärvel-
lä on paljon mahdollisuuksia 
harrastamiseen sekä luon-
nossa, että myös muuten. 
Näitä asioita haluaisin nos-
taa esille.

MAHLAKAARTO 
ARI
1. Nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjaaja
2. Avoliitossa.
3. Metsästys ja kalastus.
4. Lasten ja nuorten asiat

MOILANEN  
JANNE
1. Luokanopettaja
2. Vaimo, 3 lasta
3. Metsästys, kalastus, sali-
bandy

4. Kotiapu käyttöön. Työ-
hönotossa vedettävä kotiin 
päin. Tiet kuntoon. Voimia 
suunnattava myös yrityksiin. 
Kannetaan vastuuta, myös 
naapurista. Uuden koulun 
rakentamiseen mukaan ope-
tuksen ammattilainen.

MÄÄTTÄ  
MARJUKKA
1. Lähihoitaja, mie-
lenterveys- ja päihteet ko.
2. Naimisissa.
3. Lukeminen, jooga, luonto.
4. Haluan kiinnittää huomi-
ota sosiaali- ja terveyspuo-
len asioihin kaikissa osa-alu-
eissa; Lapset, perheet, nuoret, 
työttömät, vanhukset... Sivis-
tyspuolelta koulujen tilanteet 
kiinnostavat; miten käy opis-
kelujen eri kouluasteilla, kun 
paikat kärsii sisäilmaongel-
mista jne.

NIVALA KAISA
1.Maatalousyrittäjä.
2.Leski.
3.Eläimet ja luonto.
4.Pyrin keskittymään koko-
naisvaltaisesti kaupungin 
asioiden hoitoon.

OINAS- 
PANUMA EERO
1. Matkailuyrittäjä, 
poromies.
2. Naimisissa, viisi lasta, jois-
ta nuorin Rimmillä 7. luokal-
la sekä kolme lastenlasta Til-
da, Salli ja Sylvi.
3. Lukeminen, metsästys ja 
kalastus sekä kaikki luontoon 
liittyvä mm. linnunpönttöjen 
teko ja peruskorjaus.
4. ”Arvaa oma tilasi, anna 
arvo toisellekin”. Tämä suo-
malainen sananlasku ja kan-
sanviisaus sopii ohjenuoraksi 
niin politiikkaan kuin elä-
mään yleensäkin.

PARKKISEN- 
NIEMI HILKKA
1.Sivistystoimen-
johtaja, rehtori, eläkeläinen.
3.Kalastus, mökkeily, puu-
tarhanhoito, mummina ole-
minen. 
4.Terveellinen ja turvallinen 
elämä lähellä.

PEURANIEMI  
KARI
1.Maanviljelijä.
2.Naimisissa, 1 lapsi.
3.Metsästys ja kalastus, su-
keltaminen, rullaluistelu, 
pyöräily, matkustelu.
4.Kuntatalous pitää saada 
kuntoon. Tasapuolisesti huo-
lehtia kaikista kuntalaisista ja 
kuntalaisten asioista. Toimin-
taedellytykset yrittäjyydelle 
kuntoon, sivukylien asukkai-
den asioista huolehtiminen. 
Kunnalliseen päätöksente-
koon rehellisyys, avoimuus, 
tasapuolisuus sekä järki käyt-
töön.
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PUOLAKANAHO  
URPO
1.Maanviljelijä.
2.Puoliso ja 1 tyttö.
4.Kaupungin eri kyläkulmi-
en kehittäminen tasapuoli-
sesti. Maatalouden toimin-
taedellytysten turvaaminen. 
Lapsi, nuoriso ja vanhuspal-
velujen kehittäminen koko 
kaupungin alueella.

PUTULA  
HEIKKI
1. Maatalousyrittäjä.
2.Naimisissa, 9 lasta.
3.Perhe, luottamustoimet.
4.Kodinhoitoapua perheille, 
sillä kaikilla ei ole sukulai-
sia tai isovanhempia apuna 
lapsia hoitamassa. Maaseu-
tuelinkeinojen ja maaseudun 
kehittäminen, että sivuky-
lät pysyivät elinvoimaisina ja 
asuttuina.

PÄÄAHO  
AARNO
1.  Levyseppä-
hitsaaja.
2.  Avoliitossa, kolme lasta 
(poikaa).
3.  Urheiluseuran toiminta, 
metsästys, hirvenmetsästys 
koiran kanssa, ym.
4. Työtä nuorille, vanhusten 
kotihoitoon, laitoshoitoon 
sekä muut terveydenhoito 
palvelut.

RIEKKI VESA
1. Metsuri.
2. Naimisissa.
3. Perheenisä, 
metsänhoito, retkeily, met-
sästys ja yhteiskunnallisten 
asioiden seuraaminen.
4. Keskeltä elämää!
Kuntapäättäjän kokemus 
ja näkemys vahvana tuke-
na tämän päivän asioihin ja 
tulevaisuuden haasteisiin, 
tavallisen arjen keskeltä. Per-
heiden hyvinvointi, nuorten 
tulevaisuus, työikäisten kau-
punki, yrittäjyyden ympä-
ristö, vanhuuden turva. Ta-
loudellinen ja tehokkaasti 
toimiva kaupunki - elinvoi-
mainen Pudasjärvi.

RONKAINEN  
ONERVA
1.Ohjaaja (Mie-
lenterveyskuntou-
tujien tukiasunnot).
2.Naimisissa.
3. Lukeminen, käsityöt ja ul-
koilu.
4.Syrjäkylien palvelujen pa-
lauttaminen. Sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden henkilöstön 
lisääminen.

SALLINEN  
HANNA
1. Opiskelija.

2. Naimaton.
3. Lehtityöt, bloggaaminen, 
koru- ja muut käsityöt.
4.  Erityisesti nuorten ja nuor-
ten aikuisten hyvinvointiin 
ja syrjäytymisen estämiseen. 
Mielenterveys- ja päihdetyö, 
opiskelu- ja työllistymismah-
dollisuuksien parantaminen.

SAVOLAINEN  
MIRJA
1. Projektipäällikkö, 
diplomi-insinööri.
2. Itsekseen asuva.
3. Matkailu, luontomatkai-
lussa erityisesti pohjoinen ve-
tää puoleensa ja kuntoilu eri 
muodoissa.
4. Kuntalaisen hyvinvointi ja 
kunnioitus ikään katsomatta 
on päätöksenteon lähtökoh-
ta. Kehitetään Pudasjärven 
kaupunkia siten, että elämi-
sen mahdollisuudet toteutu-
vat siellä missä ihmisiä on. 
Yrittäjyyden tukeminen on 
tärkeää, jotta saisimme säily-
tettyä/lisättyä työtä paikka-
kunnalla oleville ja saisimme 
houkuteltua uusia asukkaita 
Pudasjärvelle. Yhtenä konk-
reettisena esimerkkinä kehit-
tämisestä on se, että opetel-
laan tuotteistamaan luontoon 
liittyviä matkailumahdolli-
suuksia. Ollaan oikialla ta-
valla ylypeitä omasta pitäjäs-
tämme - luonnossamme on 
tulevaisuuden ja myös tämän 
päivän voimavara!

SEPPÄLÄ  
PANU
1. Opiskelija.
2. Ei ole perhettä.
3. Metsästys.
4  Lasten ja nuorten hyvin-
vointi.

SIMU KERTTU 
ent. Vengasaho
1. Karjakko, 
eläkeläinen.
2. Naimisissa.
3. Ihmisten asioiden hoito, 
sauvakävely, runojen kirjoit-
taminen.
4. Pudasjärven terveyskes-
kuksen arkipäivystys säily-
tettävä 8.-18., jotta työläiset, 
vanhukset, lapsiperheet ja 
kaikenikäiset pääsevät hoi-
toon omalla paikkakunnal-
laan. Oulun reissut tulevat 
kalliimmaksi, jos suunnitel-
ma ajan lyhentämisestä klo 
16. toteutuu. STOP supistus-
suunnitelmalle! Hoitajia olta-
va tarvittava määrä kaikille 
aloille! Kodinhoitotuen kun-
talisä päätökseen ja käyttöön, 
kodinhoitajat takaisin! Van-
huksista hyvä huoli, kotona 
asuminen on kaiken A ja O, 
sinne apua tarpeen mukaan!
Ympäristö, siisteys, viihty-
vyys, hoidamme ympäristöä 
niin, että se kestää päivän-
valon ympäri vuorokauden. 

Näin on meillä täällä hyvä 
asua ja mallia annamme 
muillekin!  Yrittäjät ja työn-
tekijät paikkakunnallamme 
kunniaan ja käyttöön! Ostot 
yrittäjiltä, omasta kaupungis-
tamme. Maataloudelle sanon 
sen, että jaksakaa uurastaa: 
maito, voi ja liha on tärkeää. 
Ammattioppilaitos ja lukio: 
päättäjien pitää vartioida, 
että säilyy paikkakunnalla! 
Toiminnan ja kehityksen ta-
voitteet: Nuorilta pyyntö; 
saada ensitilassa oma jäähalli 
Pudasjärvelle ja tarpeeksi uu-
sia asuntoja paikkakunnalle 
- ihmiset haluavat tulla Pu-
dasjärvelle asumaan, töihin, 
yrittämään ja toimimaan yh-
teisöllisesti, yhdessä lähim-
mäisen parhaaksi!

SIURUAINEN- 
KALLIOLA AIRA
1. Olen ammatil-
tani ensin kansa-
koulunopettaja ja sen jälkeen 
mus.opettaja, laulunopet-
taja ja director cantus. Olen 
eläkkeellä opettajan virasta-
ni, mutta olen tällä hetkellä 
tuntiopettajana Pudasjärven 
kansalaisopistossa.
2. Olen naimisissa ins.op. 
Teuvo Kalliolan kanssa. Poi-
kani asuu Singaporessa ja hä-
nellä on kaksi tytärtä indone-
sialaisen vaimonsa kanssa.
3. Harrastuksiin ei oikein jää 
aikaa, kun työni on harras-
tukseni. Hirvien perässä olen 
juossut viisi edellistä vuot-
ta, mutta tänä vuonna en ole 
mukana.
4. Kun olen ns. paluumuut-
taja ja asun täällä kaukana 
kaikista ns. normaali kau-
punkilaisten palveluista ja 
huolehdin vanhasta äidis-
täni kotiin, voi vain arvata 
mikä on mielestäni tärkeintä. 
Kaikki ne vanhat ihmiset pi-
täisi saada pienillä avustuk-
silla asumaan kotonaan. Mu-
siikinopettajana pidän myös 
tärkeänä, että lapset voisi-
vat omilla kylillään harrastaa 
musiikkia ja myös muitakin 
harrastuksia. Meiltä on viety 
koulu pois, eikä ole paikkaa 
tavata kavereita, eikä har-
rastaa. Olen sitä mieltä, että 
pienet perusasiat lapsille ei-
vät mene koskaan hukkaan. 
Kansalaisopiston toiminta 
kylillä tulisi turvata, koska se 
on ainakin yksi hyvä harras-
tusmahdollisuus.

SÄRKELÄ  
SAULI
1. Matkailualan 
yrittäjä.
2. Sinkku.
3. Kävely, hiihtäminen, kalas-
tus, lukeminen, ajankohtais-, 
historia- ja kulttuuriohjelmi-
en seuraaminen.
4. Kalastusmatkailun kehit-

täminen Pudasjärvellä. Syöt-
teen koulun pitäminen Syöt-
teellä jatkossakin, koska sillä 
on tärkeä imagollinen merki-
tys matkailullisesti. Sivuky-
lien vanhusten palveluiden 
säilyttäminen vähintään ny-
kyisellä tasolla.

TALALA REIJO
1. Lehtori.
2. Naimisissa, kol-
me lasta ja kahdek-
san lastenlasta.
3. Monipuolinen liikunta, 
mökillä askartelu ja marjas-
tus.
4. Kaupunkilaisten peruspal-
velut saatava omasta kun-
nasta - yrittäjyyttä tukemalla 
luomme kaupunkilaisille uu-
sia työpaikkoja ja elinvoimaa 
- kunnallinen, perinteinen ja 
demokraattinen päätöksen-
teko säilytettävä - koulutus-
mahdollisuudet säilytettävä.

TURPEINEN  
ALPO
1.Eläkeläinen.
2.Puoliso.
3.Metsänhoito, nuorisotyö, 
metsästys. 
4.Yritän tehdä parhaani syr-
jäkylien sekä vanhusten ja 
nuorten hyvinvoinnin par-
haaksi.

VAINIO TAINA
1: Maidontuottaja.
2: Naimisissa, 
kaksi aikuista lasta.
3:Lukeminen, sauvakävely, 
uinti.
4: Avoimesti ihmisen hyvin-
voinnin puolesta, laatutietoi-
suuden palauttaminen teke-
miseen.

VEIVO SOINTU
1. Kasvatustieteen 
maisteri, luokan-
opettaja, sosionomi, 
nuorisosihteeri.
2. Kissallinen leski.
3. Opiskelu, kirjoittaminen, 
monipuolinen liikunta ja 
tanssi, yhdistystoiminta, seu-
rakunnan luottamustehtävät.
4. Pudasjärven kaikenikäis-
ten ihmisten hyvinvoinnin ja 
toimeentulon edistämiseen 
rakentavalla  yhteistyöllä 
luottamushenkilöiden, viran-
haltijoiden, yritysten, yhdis-
tysten ja järjestöjen toimijoi-
den kanssa.
Kuntalaisten kuuleminen, 
kuunteleminen ja asioiden 
eteenpäin vieminen rohkeal-
la ja avoimella otteella.
Kaupungin kehittämisen ja 
toiminnan toteutuksen pai-
nopisteinä pidän perhei-
den arjenhallinnan tukemis-
ta (kotihoidontuen kuntalisä 
käyttöön), lasten ja nuorten 
koulutus- ja harrastustoi-
minnan laaja-alaista ylläpitä-
mistä ja lisäämistä, nuorten 

ja työikäisten työllistymis-
mahdollisuuksia edistävän 
yritys- ja hanketoiminnan 
vahvistamista, lähipalvelu-
jen saatavuuden turvaamis-
ta, vanhusväestön asumis- ja 
osallistumismahdollisuuksi-
en kehittämistä sekä kaikkia 
kuntalaisia palvelevan terve-
ys- ja sosiaalihuollon toimin-
nallisuuden vahvistamista 
mm. terveysaseman päivys-
tysaikojen säilyttämistä ilta- 
ja viikonloppuaikoina.

VÄHÄKUOPUS  
TIMO
1.Maanviljelijä.
2. Naimisissa.
3. Liikunta, järjestötyö, moot-
toripyöräily ja mökkeily.
4. Kunnan on taattava kai-
kille tasapuoliset palvelut 
ikään, sukupuoleen tai asuin-
paikkaan katsomatta. Kou-
lunkäynti on järjestettävä 
niin, että koulut ovat asian-
mukaisessa kunnossa ja mat-
kat järkeviä. Perusterveyden-
huoltoon pääsyn pitää olla 
vaivatonta. Hyvät puhelin- 
ja tietoliikenneyhteydet pitää 
olla saatavilla kaikilla.

YASIN HUNER
1. Opiskelija.
2. Vaimo, kaksi lasta.
3. Jalkapallo.
4. Maahanmuuttajanäkökul-
maa asioihin; nuorten ja lap-
siperheiden asiat.

YLITALO PAULA
1. Vapaa-aikaohjaa-
ja, opiskelija.
2. Naimisissa.
3. Liikunta, luonto, eläimet, 
kansalais- ja järjestötoiminta 
sekä lukeminen.
4. Kuntasuunnitelmaa sitee-
raten ”Uusi, ennakkoluulo-
ton ja elinvoimainen Pudas-
järvi”, jossa meillä kaikilla 
on hyvä asua ja elää. Kaiken 
ikäisten ihmisten asiat ovat 
minulle tärkeitä, mutta ikäih-
misten asiat ovat erityisesti 
lähellä sydäntäni. Jokaisella 
on oikeus arvokkaaseen van-
huuteen ja turvalliseen ikään-
tymiseen. Ihmisen on saatava 
asua ja elää kotonaan niin pit-
kään kuin mahdollista. Myös 
sivukyliä koskeviin asioihin 
haluan kiinnittää huomio-
ta. Pudasjärvi ei ole Pudas-
järvi ilman sivukyliä ja siel-
lä asuvia ihmisiä. Sivukylillä 
asuminen edellyttää kunnol-
lisen tiestön, riittävät tietolii-
kenneyhteydet, toimivat pe-
ruspalvelut ja arjen turvan 
kaikkinensa. Jokainen pudas-
järveläinen on tärkeä!

Ennakkoäänestys keskiviikko 17.10. -  tiistai 23.10.2012
Varsinainen vaalipäivä 28.10.2012 klo 9-20.Muista äänestää!
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Katuvalot toiveissa 
Aittojärvelle 
– Aittojärvi-Siuruan suunnalle kuu-
luu pelkkää hyvää. Asukkaita on ja 
työtäkin kylillä on tarjolla etenkin 
kesäisin ja ei kaupungin keskus-
taankaan pitkä matka ole, kertoo 
Siuruan paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtaja Jukka Kuha.

Siuruan ja Aittojärven paikallis-
yhdistykset yhdistyivät noin kym-
menen vuotta sitten yhteiseksi Siu-
ruan paikallisyhdistykseksi.

Aittojärvellä on koulu ja alueel-
la on useita koneurakoitsijoita ja 
turvesoita, jotka ovat vahvoja työl-
listäjiä pitkin vuotta ja etenkin ke-
säisin. Alueen vahvuutena Kuha 
pitää lyhyttä matkaa Kurenalle 
sekä hyviä tieyhteyksiä lähti mihin 
suuntaan tahansa. Maa ja metsäta-
lous työllistävät myös jonkin ver-
ran. Siuruan jokivarsi ja Aittojärvi 

Paikallisyhdistyksien toiminta eri kylillä on 

Keskustan suuri voimavara

tarjoavat komeat puitteet kalastuk-
sella ja vapaa-ajanviettoon.

– Kaupungilta toivottaisiin, että 
tiet pidettäisiin paremmassa kun-
nossa, jotta koko kaupunki voi-
daan pitää asuttuna. Nykyisin 
varsinkin sorateiden kunto on suo-
rastaan heikko. Toinen mitä tänne 
halutaan, on katuvalot.  Tannilaan 
menevä tie on kapea ja mutkainen 
ja siinä on paljon jalankulkijoita 
lapsista vanhuksiin. Sen takia oli-
si tähdellistä, että valot saataisiin 
etenkin tähän kylän kohdalle tur-
vaamaan liikkumista.

Keskustalla on alueelta kaksi 
ehdokasta Hannu Hiltula ja Hilkka 
Parkkisenniemi.

hetekylässä tasavaa 
elämän menoa
– Tänne kuuluu hyvää. Ei mitään 

suuria mullistuksia ole tapahtunut.  
Väki vanhentuu pikku hiljaa, mut-
ta on tänne muuttanut uusiakin 
asukkaita.  Työtä tehdään ja ele-
tään menemään.  Eli aika tasavaa 
elämänmenoa täällä elellään, tote-
aa Hetekylän paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Juha Heikkilä

Hetekylässä on kaksi toimivaa 
lypsykarjatilaa. Yksi karjatila lo-
petti toimintansa hiljattain. Lam-
mastiloja on yksi ja poronhoitoti-
loja kaksi. Kylällä on metsäkone-, 
traktori- ja turveurakoitsija, jotka 
työllistävät ihmisiä. Maa- ja metsä-
talous tuovat kylän työllistämiseen 
oman osansa sekä turvetuotanto-
alueet työllistävät etenkin kesäisin. 

– Osa työssäkäyvistä kulkee Ku-
renalla töissä ja osa Oulun suun-
nassa.

Hetekylässä on vireä maa- ja ko-
titalousseura, joka järjestää erilai-
sia tapahtumia, ruokapitoja ja kou-

lutustilaisuuksia. Nuorisoseura 
järjestää tanssit muutaman kerran 
vuodessa Hetepirtille.  Kylässä toi-
mii myös aktiivinen eläkeläisyhdis-
tys Hetekylän Helmet. He kokoon-
tuvat kerran viikossa liikkumaan ja 
juttelemaan. Ennen koulun myyn-
tiä yksityiselle, tapaamiset tapah-
tuivat koulun tiloissa. Nyt eläke-
läiset kokoontuvat vuoronperään 
toistensa taloissa, kertoo Heikkilä 

Kaupungilta Heikkinen toivoo, 
että nuorille järjestettäisiin jotain 
ohjattua toimintaa ja että vanhuk-
sille tuotettaisiin palveluita, jotka 
mahdollistaisivat vanhusten koto-
na asumisen. Tiestön suhteen He-
tekylässä pärjäillään kutakuinkin, 
kun tietä korjailtiin kesän aikana 
ja syyskunnostuksiakin on tehty. 
Mutta talvikunnossa pito ei kestä 
kehuja. Aura-autot eivät tule au-
kaisemaan tiestöä kyllin ajoissa 
tuiskujen aikaan ja yksityisten pi-
tää lingota tiet auki, että liikenne 
pääsee kulkemaan. 

Normaalia elämää  
Iinattijärvellä ja  
Pintamolla 
– Normaalia elämää täällä eletään. 
Väki vanhenee ja vähenee pikku-
hiljaa. Mutta on tälle alueelle tu-
lossa nuoriakin asumaan eli eivät 
nämä seudut heti, eivätkä ensim-
mäisenä, ole autioitumassa, toteaa 
Iinattijärvi - Pintamo paikallisyh-
distyksen vetäjä Kari Peuraniemi.

Pintamo – Iinattijärven alueel-
la työllistävät auto- ja koneyrittä-
jät, metsä- ja maatalous, maalaa-
mo ja korjaamo. Myös porotalous 
on huomattava työllistäjä alueel-
la. Peuraniemillä itsellään on lyp-
sykarjaa. Paljon väkeä käy myös 
muualla töissä.

Kyläseurat ovat aktiivisia kum-
mallakin kylällä, etenkin kesän ai-
kaan ja järjestävät monenlaista 
tapahtumaa. Iinattijärvellä on use-
ammatkin tanssit kesällä. Pinta-
mon maamies-seurantalo on nykyi-
sin metsästysseuran omistuksessa 
ja siellä pidetään kylän yhteisiä ta-
pahtumia. Kummassakin kylässä 
hirviporukat ovat aktiivisia toimi-
joita.

Peuraniemi toivoo kaupungin 
muistavan, että syrjäkylilläkin on 
elämää ja että kyliä kehitettäisiin 
tasapuolisesti. Lasten päivähoito-
paikkoja pitäisi saada myös syr-
jäkylille, ettei lapsia tarvitsisi raa-
hata keskustaan päivähoitoon. 
Samoin pitäisi huomioida, että 
maanviljelijäperheilläkin on lasten 
päivähoidon tarvetta. Etenkin ke-

sällä viljelyn ja sadonkorjuun ai-
kana monessakin talossa tarvittai-
siin lastenhoitajia.  Samoin pitäisi 
kehittää vanhusten tukipalvelui-
ta, että vanhukset pystyisivät asu-
maan jatkossakin kotonaan, eikä 
heitä tarvitsi rahdata yhteen karsi-
naan kaupungin keskustaan.

Tiestöt ovat alueella päässeet to-
della huonoon kuntoon. Niille tar-
vittaisiin kipeästi uutta pintamaa-
ta ja kunnon korjaustoimenpiteet. 
Nykyisessä kunnossaan niillä sär-
kyvät autot ja kalustot. Lisäksi kau-
pungin pitäisi järjestää kaikenlaista 
aktivoivaa toimintaa myös syrjäky-
lillä.

Kollajalle uusia taloja  
ja uusia asukkaita 
– Kollajan paikallisyhdistyksen toi-
mialueeseen kuuluvat Kollajan ky-
län lisäksi Kipinän, Panuman, Le-
vo-ojan ja Taipaleenharjun kylät. 
Hyväähän tälle alueelle kuuluu. 
Täällä rakennetaan uusia taloja, 
meillä on pitäjän toiseksi suurin si-
vukoulu sekä pysyvä kauppa/baa-
ri ja veikkauspalvelut. Eli meillä 
menee aika hyvin, toteaa Kollajan 
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
Eero Oinas-Panuma.

Kollajan alueella työllistää maa-, 
metsä- ja porotalous, turvetuotanto, 
traktori-, kaivinkone- ja metsäko-
neurakoitsijat, matkailu-/majoitus-
palvelut sekä lukuisa joukko muita 
pienyrittäjiä. He työllistävät itsen-
sä ja väliin muutaman muunkin. 
Työntekijöitä kulkee myös Kurenal-
la ja osa Oulun suunnalla. Nyt kun 
turvetuotanto on osalta alueen sois-
ta loppumassa, odotetaan, mitä työ- 
tai elinkeinomahdollisuuksia jälki-
käyttöselvitykset moninaiskäytön 
pohjalta kylälle tuo.

Kollajan alueella toimii useam-
pia aktiivisia kyläyhdistyksiä, jot-
ka järjestävät erilaisia tapahtumia, 
joista tunnetuimpia ovat Iijoki-sou-
tu tapahtuma ja Panuman porokil-
pailut.

Kollajan alueen vahvuuksiin 
kuuluu keskeinen sijainti. Alueelta 
on hyvät tieyhteydet joko kaupun-
kikeskustaan tai Oulun suuntaan. 
Komea jokivarsi sekä luonnontilai-
set suuret suoalueet ovat tulevai-
suuden suuri matkailuvaltti paikka-
kunnalle sekä näiden lisäksi hyvät 
kulkuyhteydet on saanut alueelle 
muuttamaan myös uusia asukkaita.

Kaupungilta toivotaan alueelle 
vanhusten kotipalveluita ja päivä-
hoitojärjestelyt kuntoon, ettei tar-
vitsisi lapsia rahdata Kurenalle, jos 
työpaikka sattuu olemaan Oulun 
suunnassa. 

Keskustan suuri vahvuus ja rikkaus ovat paikallisyhdistykset. 
Pudasjärven kunnallisjärjestön alueella toimii 19 paikallisyhdis-
tystä, jotka jakaantuvat koko Pudasjärven alueelle. 
   Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää jäseniään ja 
kannattajiaan, jotka haluavat yhdessä edistää oman kotiseu-
dun kehitystä. 

Paikallisyhdistysten kautta eri kyläalueen asukkaat ovat pääs-
seet tuomaan esille mielipiteitään ja vaikuttamaan tärkeissä 
asioissa.
   Tämän jutun haastateltavat kertovat myös muista kylän 
asioista, ei siis pelkästään vain Keskustan paikallisyhdistyksen 
toiminnasta.

Keskustalla oli Ikosenniemellä entisellä Virtalan koululla tilaisuus 7.9, jossa käsiteltiin kylän ajan-
kohtaisia asioita ja paikalla olleet ehdokkaat esittäytyivät. 

Hetekylässä Keskustan paikallisyhdistys järjesti 31.8 vaalitilaisuuden Hetepirtllä, jossa oli runsaas-
ti väkeä.
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Tiestön kunnossapitoon pitäi-
si panostaa huomattavasti enem-
män. Tietoverkot kuntoon auttaa 
olemaan kilpailukykyisiä, vaik-
ka Amerikassa asti. Nopeat ja toi-
mivat tietoverkkoyhteydet ovat 
elintärkeitä nykymaailmassa, niin 
yrityksille kuin yksityisille ihmisil-
lekin.

Keskustan ehdokkaita paikal-
lisyhdistyksen alueelta ovat Teija 
Ahonen, Eija Juusola ja Eero Oinas-
Panuma. 

Päivä kerrallaan  
Korpisella
– Korpisella elellään päivä kerral-
laan, toteaa Korpisen Keskustan 
paikallisyhdistyksen puheenjohta-
ja Heikki Putula.

Kylällä on neljä toimivaa maa-
tilaa, metsätaloutta, koneyrittäjiä, 
kiinteä sirkkeli ja mökkivuokraus-
toiminta työllistävät väkeä. Osa 
työssä käyvistä kulkee kauempana 
töissä. Putuloilla on itsellään lyp-
sykarjatila, joka työllistää yhden 
ulkopuolisen työntekijän vuoden 
ympäri.

Kyläyhdistys toimii aktiivisesti. 
Talvisin järjestetään kerran kuus-
sa senioripäivät Korpisen kyläta-
lolla. Lokakuussa seurakunta aloit-
taa perhekerhon, koska kylällä on 

toistakymmentä alle kouluikäistä. 
Koululaisiakin kylällä on kaksitois-
ta. Kylätalona toimii Jaurakkajär-
ven vanha koulu. Kesäisin kyläta-
lon tiloja on vuokrattu kysynnän 
mukaan, joista marjanpoimijat on 
ollut merkittävä asiakasryhmä.

Kaupungille Korpiselta päin 
on toiveena tiestön kunnossapito, 
vanhusten kotona-asumisen tuke-
minen ja tarvittaessa kotiapu lap-
siperheille. Korpisen paikallisyh-
distys on perustettu -40 luvulla. 
Sen alueelta on Keskustalla ehdol-
la kaksi ehdokasta Heikki Putula ja 
Marja Gripenberg

Kuressa on hyvä  
olla ja asua
Marja Lantto kiteytti tässä taan-
noin, että mikäpä täällä on ollessa. 
Tutut naapurit sekä turvallinen ja 
rauhallinen ympäristö asua. Tän-
ne ei maailman laineet ensimmäi-
senä rantaudu. Siihen ei ole mitään 
lisättävää, tuumailee Kuren paikal-
lisyhdistyksen puheenjohtaja Kari 
Laakkonen.

Kuressa toimii aktiivinen Maa- 
ja Kotitalousseura sekä metsäs-
tysseura, joka osti vuonna -87 
kunnalta Kuren vanhan koulura-
kennuksen kylätaloksi. Siitä läh-
tien kaikki kylän yhteiset tapah-
tumat on järjestetty kylätalolla ja 

yhteisvastuullisesti huolehdittu ra-
kennuksista.

Ala-Kuressa on asuttuna 16 ta-
loa ja asukasmäärä on nykyisin 
36. Kokonaisasukasmäärä on Ku-
ren alueella noin sata. Kesämökke-
jä alueella on kolmisenkymmentä 
ja asukasmäärä tuplaantuu mök-
kiläisten tullessa paikalle.  Maa ja 
metsätalous ovat suurimmat työl-
listäjä kylällä. Karjaa on viidessä 
taloudessa ja karjan kokonaismää-
rä pyörii sadan kahta puolen. Poro-
ja on seitsemässä taloudessa.  

– Maa- ja porotalouden lisäk-
si kylällä ei ole muuta yritystoi-
mintaa. Ansiotyössä täältä kulje-
taan pääasiassa Kurenalla. Kuren 
vahvuudeksi voidaan laskea hy-
vät metsästysmaastot ja mahdol-
lisuudet. Kalaisa joki, vireät ihmi-
set sekä kauniit jokivarsimaisemat 
ja hyvin toimiva vesiosuuskunta, 
Laakkonen kiteyttää.

Kaupungille päin toiveita oli-
si että soratiet saataisiin kunnos-
tettua ja tasoitettua ja muutenkin 
muistettaisiin syrjäkyliä. Laajakais-
tahankkeen toivotaan etenevän, 
että täälläkin päästäisiin nopeam-
piin ja toimiviin yhteyksiin käsiksi.

 

Kurenalla vahvoja  
työllistäjiä
– Kurenalle rakennetaan koko ajan.  
Ihmisiä kiinnostaa ja puhututtaa 
kaupungin kehitys, työllisyys, ta-
lous sekä uusi hallintomalli, kertoo 
Kurenalustan paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Reijo Talala.

Suurimmat työllistäjät Kurenal-
la ovat Kontiotuote, Profin, Asun-
toinsinöörit, kaupunki, monet 
muut liikkeet ja yritykset sekä yksi-
tyinen sektori.  Uusia ulkopuolisia 
yrityksiä olisi saatava paikkakun-
nalle. Siinä Oulu ja sen ympäristö 
ovat suuri voimavara kaupungille 
ja yrityksille.

Kurenalla urheilu- ja nuoriso-
seurat sekä metsästys- ja kalastus-
seurat sekä golfporukat järjestävät 
monenlaisia vapaa-ajan tapahtu-
mia ja aktiviteettejä kylälle.

Kurenalustan paikallisosasto on 
perustettu -30 luvun höyteillä. Alu-
eelta on Keskustalla näissä vaaleis-
sa noin 15 ehdokasta. 

Kurenalus on  
komeaa seutua 
– Keskustaajamaa siistimällä sekä 
raivaamalla ympäristön metsiköitä 
on kyläkuvaa parannettu huomat-
tavasti, samoin kuin uusilla liikera-
kennuksilla. Itse olisin nähnyt mie-

lelläni, että joen taakse rakennetut 
uudet, komeat rakennukset olisivat 
voineet olla ydinkeskustassa, jotta 
keskusta ei autioituisi ja kyläku-
va pysyisi tiiviinä, tuumailee Kes-
kustanaisten Kurenalan paikallis-
yhdistyksen puheenjohtaja Taina 
Niemelä.

Hän näkee Kurenalustan vah-
vuutena kaupungin keskuksena 
toimimisen virastoineen ja liikkei-
neen. Kurenalus on komeaa seu-
tua jokivarsimaisemineen ja viih-
tyisiä asuinpaikkoja löytyy myös 
heti taajaman ulkopuolelta. Palve-
luissa olisi jonkin verran toivomi-
sen varaa, sillä keskustasta puut-
tuu esimerkiksi naisten vaatteisiin 
erikoistuneita liikkeitä samoin 
kuin kenkäkauppakin on hieman 
hakusessa. Tällaisille liikkeille oli-
si tarvetta, jotta palveluja ei tarvit-
se lähteä hakemaan lähikaupungis-
ta. Onneksi naisvaltaisia työllistäjiä 
keskustassa on useampiakin joista 
terveyskeskus, kaupunki, elintar-
viketuotantolaitokset ja ravintolat 
sekä kaupat ovat suurimpia.

Kaupungilta toivoisin, että ko-
tiseutumuseon ympäristö ja mu-
seon alue saisivat olla omassa 
rauhassaan ja että alueen talonpoi-
kaiskulttuurillinen leima säilytet-
täisiin. Naisosasto on perustettu 
helmikuussa vuonna 1973. Nais-
osastolla on vaaleissa kolme omaa 
ehdokasta Asikkala Liisa, Komu-
lainen Erja ja Lantto Minna.

livolla odotellaan  
yleiskaavan vaikutuksia
Livolle kuuluu hyvää. Yleiskaava 
on tulossa ja sen vaikutuksia täs-
sä on pohdiskeltu. Yleiskaava nos-
taa maanhintaa, mikä on tietenkin 
maanomistajille hyvä asia. Mökki-
en ja tonttien kyselijöitä on ollut ta-
saiseen tahtiin, kertoo Livon pai-
kallisyhdistyksen sihteeri Pekka 
Törmänen.

Karjaa Livolla on kolmessa ta-
lossa ja muutamia koneyrityksiä. 
Metsätalous työllistää jonkin ver-
ran ja osa porukasta käy Kurenal-
la töissä. Lapset kulkevat Kurenal-
la koulussa ja Livon entinen koulu 
toimii kylätalona. Kyläseura toimii 
aktiivisesti ja pitää koululla kioskia 
ja vuokraa koululta tiloja tarvitta-
essa.  Tällä hetkellä seuralla on ky-
lätalon kunnostushanke työn alla 
samoin kuin rautaromun keräys. 
Kyläseura työllistää 1-3 henkilöä 
osa-aikaisesti kylätalon ja leirintä-
alueen pitämiseen ja on työllistä-
nyt myös kylälle talonmiehen, jol-
la on ollut töitä kiitettävästi.

Kylän vahvuudeksi Törmänen 

mainitsee livolaisen positiivisen 
asenteen, kohtuulliset työmatkat, 
komean Livojoen ja sen maisemat.  
Toive kaupunkiin päin olisi, että 
Livokin muistettaisiin siinä missä 
muutkin kylät, vaikka omaa edus-
tajaa kylältä ei nyt saada valtuus-
toon; Livolta ei ole nyt Keskustalla 
omaa ehdokasta vaaleissa.

Kuren kylässä oli Keskustan vaalitilaisuus 10.9, jossa käsiteltiin 
ajankohtaisia kylän asioita ja pidettiin esillä Keskustan vaalitee-
moja.

Viime vuoden marraskuussa pidetyssä Kurenalan Keskustan ja Keskustanaisten Kurenalan paikal-
lisyhdistyksen syyskokouksessa vieraili kansanedustaja Juha Sipilä, joka valittiin viime kesänä Kes-
kustan puheenjohtajaksi. 
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Puhoksella monipuolista 
yritystoimintaa
– Puhoksen perille kuuluu oikeas-
taan pelkkää hyvää näin kyläläi-
sen silmin katsottuna. Paluumuut-
tajina on kylälle saatu lapsiperheitä 
ja asukkaita runsaasti lisää, kertoo 
Puhoksen paikallisyhdistyksen 
sihteeri Taina Vainio.

Puhoksella on kahdeksan kar-
jatilaa, joista yksi on lihantuotan-
toon erikoistunut. Muut ovat mai-
totiloja, joista yksi on Vainion tila. 
Puhoksen vahvuus on monimuo-
toisessa yritystoiminnassa ja vi-
reässä kyläseuratoiminnassa sekä 
hyvässä yhteishengessä asukkai-
den ja vieraiden kanssa. Puhok-
sella on koneurakoitsija, autoilijoi-
ta, hotelli, baari, kauppa ja paljon 
mökkiläisiä. Useita hoiva-ammatti-
laisia ajaa päivittäin muualla töis-
sä.  Puhoksella uskotaan  matkai-
lun  avaavan uusia työpaikkoja 
niin eräopastoiminnan kuin muun-
kinlaisen ohjelmapalvelun tuotta-
misen muodossa. Puhoksen alueel-
la on jo olemassa monimuotoinen 
retkeilykäyttöön sopiva polkuver-
kosto ja luonnostaan hulppeat mai-
semat isoine vesistöineen, muikku-
kantoineen ja rantakalailtoineen.

– Puhokselta ei ole pitkästi mi-
hinkään lähialueen laskettelu-
keskukseen, eikä lähialueen kau-
punkeihin.  Turistit voivat tehdä 
päivämatkoja, joko ostos- tai tutus-
tumisreissuja melko laajalle alueel-
le täältä käsin. Luontomatkailu on 
tulevaisuudessa yksi tärkeistä elin-
keinoista Puhoksellakin.

Kaupungilta toivotaan Puhok-
sen suunnalle panostusta tiestön 
kunnossapitoon ja hoivapalvelui-
hin. Terveyskeskuksen toiminta pi-
tää turvata.

Puhoksen paikallisyhdistykset 
on perustettu -20 luvulla maalais-
liiton toimesta ja yhdistetty koko 
Puhosta käsittäväksi yhteiseksi 
osastoksi -70 luvulla. Maalaisliitto-
Keskustalla on ollut valtuutettuja 
vuodesta 1925 alkaen, paitsi vuon-
na 1980 ja nyt kuluvalla kaudella.  
Näissä vaaleissa Puhoksen alueen 
ehdokkaina ovat Aarno Pääaho ja 
Taina Vainio.

Sarakylässä vanhin  
paikallisyhdistys 
Töitä tehdään ja seurataan maail-
man menoa valppain mielin, ker-
too Keskustan Sarakylän paikallis-
yhdistyksen puheenjohtaja Iivari 
Jurmu.

Sarajärven seudulla keskeisiä 
työllistäjiä on maa ja metsätalous, 
koneurakoitsijat, korjaamo, kone-
paja, hirsitalotehdas Timpan kur-
kihirsi sekä siivouspalvelurengas 
”omatoimiset”, sekä lisäksi lähiseu-
dun muut yritykset jonkin verran. 
Sateinen kesä on aiheuttanut on-
gelmia etenkin maatalouden puo-
lella niin sadonkorjuun kuin teiden 
rapautumisen muodossakin.  Sara-
kylänalueen kyläseura järjestää eri-
laisia tapahtumia. Elokuussa pide-
tyt 23. Vattumarkkinat onnistuivat 
oikein hyvin, ilmat suosivat ja ih-
miset tykkäsivät olla markkinoil-
la. Monien toiveena oli, että mark-
kinoita olisi myös tulevana kesänä. 
Viimeisimpänä tapahtumana Sara-
kylän koululla järjestettiin lähinnä 
eläkeläisille suunnattu kerran kuu-
kaudessa pidettävä ”Vielä Virtaa” 
virikepäivä, johon eläkeläiset ko-
koontuivat vaihtamaan kuulumisi-
aan kesän jälkeen.                                                                            

– Kairankuitu hankeen etene-
mistä täällä odotellaan innolla. 
Kaupungille olisi monenlaisia toi-
veita joista tärkeimpinä olisi tiestön 
kunnostaminen etenkin kesäisin. 
Nykyisin tienhoito on luvattoman 
surkealla mallilla. Keväthöyläykset 
pitäisi tehdä oikea-aikaisesti sekä 
kesällä tarpeen mukaan. Syyskun-
nostukset on suoritettu asukkai-
ta tyydyttävällä tavalla. Nykyinen 
teiden kunto aiheuttaa monenlai-
sia turhia kaluston rikkoutumisia. 
Sorateiden kunnosta huolehtimi-
nen tulisi delegoida kylällä asu-
valle ihmiselle, joka joutuu käyttä-
mään tietä, ja jolla olisi valta saada 
tarvittaessa tienkorjaajat liikkeelle. 
Toinen toive kaupungin suuntaan 
olisi, että kaupunki järjestäisi ky-
läkunnittain muutamia informaa-
tiotilaisuuksia lähidemokratiaan 
liittyen sekä Kempeleen valiokun-
tamallista, jotta saataisiin selvä kä-
sitys eri malleista ja päästäisiin ver-

tailemaan niitä keskenään.
Keskustan Sarakylän paikallis-

yhdistys lienee Pudasjärven van-
hin.  Osasto on perustettu vuonna 
1908 yhdessä Kurenalan osaston 
kanssa. Silloinen Maalaisliitto-
han oli perustettu kaksi vuotta ai-
kaisemmin. Aktiivisena toimija-
na asiassa on ollut kylällä kaikin 
puolin valveutunut ja edistykselli-
nen taloustirehtööri Kalle Saralan. 
Nykyisin paikallisyhdistykseen 
kuuluu Kouva, Piste. Sarajärvi asu-
tusalueineen sekä Ruuhensuo. Sa-
rakylän alueelta Keskustan listoilla 
syksyn kuntavaaleissa on neljä vi-
reää ehdokasta.

Seulan seudulla  
ei ole autiotaloja
– Kylä elää virkeänä. Kylässä ei ole 
yhtään asumatonta taloa ja uusia 
taloja tehdään harvakseltaan, ker-
too Seulan paikallisyhdistyksen 
vetäjä Urpo Puolakanaho.

Seulan seudulla on yhdessä ta-
lossa karjataloutta ja neljällä tilalla 
on porotaloutta. Kylällä on yksi ko-
neurakoitsija ja yksi turveurakoit-
sija Osa työssäkäyvistä kulkee töis-
sä kylän ulkopuolella.

Kyläyhdistys lakkautettiin 
muutama vuosi sitten osallistujien 
puutteen vuoksi. Kylällä on kak-
si aktiivista metsästysseuraa sekä 
Maa- ja kotitalousnaisten aktii-
vinen osasto. Kylällä on myös 40 
mökkiä, jotka vilkastuttavat osal-
taan kylän elämää.

– Kyläyhdistys lopetettiin sen 
vuoksi kun yhdet ja samat ihmiset 
ei vaan ehtineet tai jaksaneet pyö-
rittää kaikkia yhdistyksiä. 

Kaupungille toiveena olisi että 
tiet pidettäisiin paremmassa kun-
nossa ja etenkin kesä kunnossa-
pitoon kiinnitettäisiin enemmän 

huomiota.
Seulan paikallisyhdistys on pe-

rustettu vuonna 1962. Nykyisin 
yhdistykseen kuuluu 70 jäsentä ja 
alueelta on vaaleissa ehdokkaana 
Urpo Puolakanaho. 

Sotkajärvellä  
aktiivista toimintaa
– Sotkajärvellä toimitaan aktiivi-
sesti monella taholla. Yhdistyk-
set toimivat yhteistuumin ja paljon 
on saatu asioita aikaan. Nyt ollaan 
siistitty koulun ympäristöä, raken-
nettu aita ja paraikaa rakennetaan 
luistinrataa koulun viereiselle ur-
heilukentälle ja monta muuta tou-
hua tässä on ollut ja on vireillä, 
kertoo Sotkajärven paikallisyhdis-
tyksen sihteeri Antti Holmström

Sotkajärven alueeseen kuu-
luu myös Hirvaskoski ja Koren-
tojärvi. Kalavesien osakaskunnan 
osakkuuden myötä mukaan kuu-
luu Kurki, Ervasti ja osa Jongusta. 
Kaikkien näiden kanssa Sotkajärvi 
tekee yhteistyötä. Alueella työllis-
tää kone ja kuljetusyritykset, maa 
ja metsätalous, karja-, lammas- ja 
hevostalous, metsäkoneteollisuus, 
sekä muut yksityis- ja pienyrityk-
set.

– Alueelle on muuttanut uusia 
asukkaita ja he ovat liittyneet pai-
kallisiin seuroihin ja yhdistyksiin 
ja tuoneet omalta osaltaan vireyttä 
ja uutta virtaa toimintoihin, kertoo 
Holmström. 

Kylällä toimii aktiivisesti kylä-
toimikunta, maa- ja kotitalousnai-
set, urheiluseura ja kalavesien osa-
kaskunta. Nämä kaikki yhteisöt 
yhdessä ja erikseen tuottavat tapah-
tumia kylälle sekä ovat aktiivisesti 
mukana kaikissa tapahtumissa.

Lähiruoan ja elintarvikkeiden 
tuottamiseen paikkakunnalla pi-
täisi kiinnittää enemmän huomio-

ta. Omasta aktiivisuudesta ja tiedot-
tamisesta päättäjille riippuu paljon 
miten syrjäkyliä ja seutuja kehite-
tään. Päättäjien on sitten oltava kyl-
lin viisaita ottaakseen saatu tieto 
vastaan ja hyödyntää sitä siten että 
se tulisi kaikkien hyväksi.

Sotkajärven paikallisyhdistys on 
perustettu 1930 -40 -luvun paikkeil-
la ja omia ehdokkaita vaaleissa on 
kolme, Paula Ylitalo, Paavo Kortet-
järvi ja Vesa Riekki.

Syötteellä  
vireää toimintaa
– Syötteelle kuuluu hyvää. Ihmisil-
lä on töitä ja uusia asukkaita muut-
taa kylälle. Koulu on saatu pysy-
mään kylällä ja lapsia on kouluun 
riittänyt, selvittää Syötteen paikal-
lisyhdistyksen puheenjohtaja Sau-
li Särkelä.

 Syötteellä on monen eri alan 
yrityksiä, jotka työllistävät väkeä 
ympäri vuoden. Matkailu on suu-
rin alueen työllistäjä. Kylällä toimii 
kaksi kauppaa, posti, lääkekaappi, 
kaksi hotellia, luontokeskus ja nel-
jä erillistä ruoka-/anniskeluravin-
tolaa, matkailu-, mökki-, kone- ja 
sähköasennus yrittäjiä, safariyrittä-
jiä sekä tulossa on vielä hyvinvoin-
tilaitos.  

Kyläyhdistys on aktiivinen ja 
järjestää tapahtumia sekä osallis-
tuu niihin. Toimiva ja aktiivinen 
kyläyhdistys on koko kylän sielu. 

 Syötteen vahvuus on sen luon-
to, toimivat yritykset ja sopivan 
pieni koko, mikä on mahdollis-
tanut luontoarvojen säilymisen, 
vaikka paljon on rakennettu.

Toiveita kaupungin suuntaan 
olisi, että koulu säilyisi ja vanhus-
ten kotona tapahtuvaa kodinhoitoa 
kehitetään ja ylläpidetään.

Keskusta esitteli toimintaansa syyskuussa OSAO:lla pidetyillä Syysmarkkinoilla. 

Sarakylän Vattumarkkinoilla oli Keskustalla oma teltta, jossa esi-
teltiin puolueen toimintaa ja tavoitteita. Teltalla vierailemassa 
kansanedustaja Mirja Vehkaperä Haukiputaalta ja toimintaa esit-
telemässä Timo Vähäkuopus.

On kotiin tulon aika.
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Pudasjärven kaupungin sosiaali- ja terveys-
palvelut tuotetaan ostopalveluna Oulunkaaren 

kuntayhtymältä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pu-
dasjärven kunnanvaltuusto tekee kuntayhtymän kanssa vuo-
sittain palveluiden järjestämissopimuksen. Kunnanvaltuus-

to sekä yhtymähallitus seuraavat aktiivisesti sopimuksen 
toteutumista. Budjettivuoden aikana järjestetään myös val-
tuustoseminaareja, joissa pureudutaan tarkemmin sopimuk-

sen yksityiskohtiin. Tällöin valtuusto puntaroi palvelujen 
kehittämistarpeita sekä vaihtoehtoisista ratkaisu-

vaihtoehdoista käydään keskusteluja

Oulunkaaren kuntayhtymän tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsen-
kuntiensa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- 
ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut päivähoitoa lukuun ot-
tamatta. 

Oulunkaaren kuntayhtymän alueella asuu n. 28 000 ihmistä. 
Oulunkaaren toimintamallilla pystytään räätälöimään koko yh-
teistoiminta-alueelle asiakaslähtöiset ja kuntakohtaisesti paikal-
liset olosuhteet huomioivat lähipalvelut. Oulunkaaren kuntapal-
velutoimisto tuottaa kuntien talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut. 
Kuntien päättämiin muihin palveluihin kuuluu muun muassa elin-
keinoneuvonta.

Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun 
lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana 
seutukunnan yhteistyöorganisaationa. 

Oulunkaari - hyvinvointia ihmistä lähellä

Vesa Riekki
Yhtymähallituksen jäsen

15

Lähes kaikki Pudasjärven keskustan 44 kunta-
vaaliehdokasta kokoontui torstaina 27.9 Pohjan-
tähteen koulutustilaisuuteen. Kouluttajajaksi oli 
saapunut rehtori Ulla Parviainen Kuusamosta. 
Hänellä oli monia käytännön vinkkejä ehdokkail-
le esiintymisestä, mainostamisesta ja asioista, joi-
hin kannattaa paneutua. 

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mari Kälkä-
jä kertoi ajankohtaisia asioita, Henrik Hämäläinen 
esitteli Keskustan kotisivuja sekä kertoi niiden yl-
läpitämisestä ja Vesa Riekki valotti tulevaa hallin-
touudistusta. Ehdokkaista otettiin myös yhteinen 
kuva.

Ehdokkaat koulutuksessa

Alla: Rehtori Ulla Parviainen esittelemässä 
ehdokkaille Keskustan kuntavaaliohjelmaa.

Oik: Väliajalla ehdokkailla oli paljon asioita ker-
rottavana toinen toisilleen.



16
KESKUSTA PUDASJÄRVI
On kotiin tulon aika.

Biotalous tuo työtä ja hyvinvointia

Keskustapuolueen puo-
luesihteeri Timo Laaninen 
vieraili Pudasjärvellä per-
jantaina 5.10. Hän tapasi pu-
dasjärveläisiä puoliltapäi-
vin tunnin ajan S-marketin 
pihalle pystytetyllä vaalitel-
talla. Paikalla oli myös run-
saasti pudasjärvisiä Keskus-
tan kuntavaaliehdokkaita.

– Nyt käydään harvinai-
sen mielenkiintoiset kunta-
vaalit.  Vaalien pääkysymyk-

Puoluesihteeri Timo Laanista tapaamaan tuli myös runsas joukko keskustalaisia kuntavaaliehdokkaita ja mui-
ta puolueen aktiiveja. 

seksi nousee kuntapolitiikka 
ja suhtautuminen hallituk-
sen suurkuntahankkeeseen, 
totesi Laaninen.

Syvät näkemyserot halli-
tuspuolueiden kanssa suur-
kuntahankkeista puhutta-
vat kansalaisia kautta maan. 
Suurin osa vastustaa suur-
kuntahanketta. Paikkakun-
takohtaiset maantieteelliset 
erot ovat Suomessa varsin 
suuret ja sen vuoksi palve-

Puoluesihteeri Laaninen 
vieraili Pudasjärvellä

Meidän tulee olla rohkei-
ta hakiessamme Suomelle 
uutta suuntaa. Suomi tarvit-
see nyt johtajuutta, suunnan 
näyttämistä sekä selkeää oh-
jelmaa uusien työpaikkojen 
synnyttämiseksi. Nyt ei ole 
aika nostaa käsiä pystyyn 
Euroopan talouskriisin tai 
teollisuuden rakennemuu-
toksen edessä, vaan etsiä 
määrätietoisesti uusia työ-
paikkoja erityisesti biotalou-
desta ja ICT-osaamisesta uu-
silla aloilla.  

Biotalous on toimintaa, 
joka lisää ihmisten hyvin-
vointia ja tähtää tasapainoon 
luonnon kanssa. Puhutaan 
myös talouden kuudennesta 
aallosta. Edelliset viisi aaltoa 
perustuivat halpaan energi-
aan ja edullisiin luonnonva-
roihin.  

Kuudennessa aallossa, 
siis biotaloudessa, koros-
tuvat kestävä kehitys, lähi-
ruoka, bioenergia, resurs-
sien tuottavuus, tuotteiden 
elinkaariajattelu, vihreä ke-
mia ja teollinen ekologisuus. 
Biotaloudessa siirrytään ai-

nevirroista raaka-aineiden 
kiertoon. Siinä on suuri ero. 
Jatkossa siis pyritään kier-
rättämään kaikki mahdolli-
nen materiaali. Kierrätys ja 
siihen liittyvä teknologia on 
myös tulevaisuuden toimi-
alaoja. 

Saksassa biotalous työl-
listää jo noin kaksi miljoonaa 
ihmistä. Suomen tulee aset-
taa tavoitteeksi 200.000 uut-
ta työpaikkaa. Tavoite ei ole 
epärealistinen, mutta määrä-
tietoisuutta sen toteutumi-
nen vaatii.

 Mitä biotalous on käy-
tännössä? Ensinnäkin se on 
panostusta maatalouteen. 
Maailman ruokapula ja ko-
hoavat hinnat edellyttävät 
meiltä satsauksia kotimaisen 
ruuantuotantoon ja viljelijöi-
den jaksamiseen. Nyt ei ole 
aika heittäytyä tuontiruoan 
varaan. 

Hajautettu bioenergia 
tuo uudella tavalla toteutet-
tuna työtä maaseudulle ja 
voi toimia myös maatalou-
den sivuelinkeinona. Saksas-
sa toimii satoja tiloja jo sivu-

toimisina energiayrittäjinä. 
Jotkut tilat saavat jopa puo-
let tuloistaan energiayrittä-
jyydestä. Suomessa on myös 
korkeaa osaamista ruuan-
tuotannon jätteistä tapahtu-
vassa etanolintuotannossa. 
Esimerkiksi hehtaarin vil-
japellon jäteoljesta voidaan 
tehdä noin 500 litraa etano-
lia. 

Puurakentamisella ja 
muulla puutuoteteollisuu-
della on myös monia mah-
dollisuuksia. Tästä esi-
merkkinä ovat suomalaiset 
lämpökäsitellyn puun ja par-
kettien tuotanto.  

Suomalaisella puulla on 
myös aivan uusia, käyttä-
mättömiä mahdollisuuk-
sia. Puussa on aineosia, joita 
käytetään mm. syöpälääk-
keinä. Puusta tehdään myös 
vanilliinia, viskoosia, liimo-
ja, hajusteita ja vaikkapa bio-
hajoavia muoveja ja lasten 
vaippoja.  

Pienet ja keskisuuret yri-
tykset ovat avainasemassa 
biotalouden eteenpäin vie-
misessä. Yrittäjille on luonte-

vaa toimia lähellä luonnon-
varoja ja hyödyntää alueiden 
pysyvää ja motivoitunut-
ta työvoimaa. Biotalous tuo 
työtä koko Suomeen ja on 
samalla kansainvälistä kor-
kean teknologian toimintaa. 
Kyse ei ole askelista men-
neeseen, vaan harppauksis-
ta tulevaan.  

Biotaloutta edustavat 
myös erilaiset palvelut ja oh-
jelmistotuotteet. Ne luovat 
hyvinvointia, mutta eivät 
kuormita luontoa. Suomella 
on korkeaa osaamista myös 
näillä alueilla. 

Biotalouden uudet työ-
paikat nousevat keskustalai-
sen ajattelun ytimestä, jossa 
yhdistyvät luonto, ihmisen 
voimavarat ja yrittäjyys. Me 
emme usko keskittämiseen, 
vaan koko Suomen mahdol-
lisuuksiin ja sitä kautta hy-
vinvointiin kaikille suoma-
laisille.   

 
Juha Sipilä
Puheenjohtaja
Suomen Keskusta

luiden ja päättäjien pelätään 
karkaavan kauaksi tavalli-
sen ihmisen luota. Keskus-
ta haluaa turvata kuntalai-
sille lähipalvelut kaikkialla 
Suomessa niin, että ne ovat 
saavutettavissa kohtuulli-
sen matkan päässä ja koh-
tuullisessa ajassa. Laanisen 
mukaan äänestäjien vallassa 
on nyt päättää alistutaanko 
hallituksen suurkuntahank-
keeseen vai päätetäänkö 

vastaisuudessakin itse asi-
oistamme ja pidetään pää-
tösvalta omissa käsissä.

-Keskustan ja keskusta-
laisten yksi päätavoitteista 
kuntapolitiikassa on ihmi-
sen huomioonottaminen. Se 
tarkoittaa, että lähipalvelut 
tulisi säilyttää omassa kun-
nassa mahdollisimman lä-
hellä ihmistä. Samalla se on 
vastuunottamista lähimmäi-
sestä. 
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Kansanedustajat Erkki Virta-
nen ja Martti Korhonen teki-
vät lakialoitteen vanhuspal-
velulaiksi jo vuonna 2006. 
Vanhuspalvelulaista on pal-
jon kirjoitettu ja tehty TV-
ohjelmia. Laki ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tuke-
misesta sekä iäkkäiden sosi-
aali- ja terveyspalveluista on 
vihdoin ja viimein toteutu-
massa vuonna 2013.  

Lakiluonnoksessa on 28 
pykälää, jotka sisältävät tar-
vittavat asiat vanhustenhoi-
don avuksi.  Lakiluonnoksen 
tarkoitus on lyhyesti tukea 
iäkkään henkilön hyvinvoin-
tia, palvelutarpeiden selvit-
tämistä, osallistua päätösten 
valmisteluun, saada laaduk-
kaita palveluita ja vaikuttaa 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
den sisältöön ja toteuttami-
seen. Mielestämme on tär-
keää saada aikaan jokaiselle 
iäkkäälle henkilölle hänen 
tarpeitaan vastaava palvelu-
suunnitelma ja tarkistettava 
sitä tarpeen mukaan.

Luonnokseen ei ole mer-
kitty henkilömitoitusta, mut-
ta yleisessä keskustelussa se 
on 0,5. Virtasen mukaan jo-
kainen tuleva vasemmistolii-

Vanhuspalvelulain voimaantulo
ton valtuutettu sitoutuu toi-
mimaan sen puolesta, että 
vuoden 2014 lopulla jokaista 
kymmentä hoidettavaa kohti 
on 7 hoitajaa. Kuitenkaan mi-
kään mitoitus ei takaa hyvää 
hoitoa, mutta se auttaa ja pa-
kottaa kunnat järjestämään 
ainakin minimimitoituksen.

Yleisessä keskustelussa 
moititaan jonkin verran Pu-
dasjärven vanhustenhoitoa, 
mutta kuitenkin sitä on hoi-
dettu mielestämme kohtuul-
lisesti. Pudasjärven vanhus-
tenhoidon mitoitus on 0,6 
koulutettua henkilökuntaa ja 
lisäksi joissakin yksiköissä on 
hoito- ja laitosapulaisten va-
kansseja. Pudasjärven tilanne 
on tällä hetkellä mitoituksen 
suhteen aika hyvä verrattuna 
muihin kuntiin. 

Jokaisella ihmisellähän 
on oikeus arvostella asioita, 
mutta nyt kyllä pitää olla tyy-
tyväinen tämän lain syntyyn. 
Puutteitahan voidaan aina 
korjata asetuksella.

Hilkka Tihinen, 
Leena Rantala 
Vasemmistoliiton 
valtuustoehdokkaat

LÄHIPALVELUT
Kunnalla on peruspalvelujen järjestämisvastuu vauvas-
ta vaariin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden, peruskoulun ja 
muiden peruspalvelujen pitää tukea kuntalaisten arkea ja 
asiointia. Kaikkien oikeus palveluihin on turvattava ilman 
syrjintää. 

Kunnan palvelut ikäihmisille ja vammaisille
Ihmisten aktiivista kansalaisuutta on tuettava. Jokaisella on 
oikeus hoivaan ja hoitoon, kun omat voimat eivät enää rii-
tä. Lääkäriin on päästävä jonottamatta ja kotipalvelujen toi-
mivuus on taattava. Jokaisella on oikeus asua omassa ko-
dissaan ja päättää tarvitsemastaan tuesta. Omaishoitajien 
jaksamista on tuettava takaamalla lomapäivät ja hoivaa 
hoidettavalle. 

Koulutus 
Koulutuksella tasa-arvoa. Me toimimme päivähoidon, ta-
sokkaan ja terveellisen kouluverkoston sekä uuden koulun 
puolesta. Meillä pitää rakentaa yhtenäinen sivistyspolku, 
joka alkaa subjektiivisesta oikeudesta hyvään päivähoi-
toon ja jatkuu toisen asteen lukio- ja ammatilliseen koulu-
tukseen. Riittävät terveydenhoito, psykologipalvelut ovat 
oleellinen osa turvallista kouluympäristöä. Kuntien sivis-
tystehtävään kuuluu myös kirjasto, vapaa sivistystyö, kult-
tuuritoiminta ja monipuolisen liikunnan turvaaminen.

Talous 
Vakaa kuntatalous on A ja O, jotta peruspalvelut kyetään 
tuottamaan, kunnan tulopohjasta ja elinvoimasta on pidet-
tävä huoli. Se saavutetaan pitkäjänteisellä kehittämistyöl-
lä. Pudasjärven luonnonvarojen, maatalouden, puun, tur-

VASEMMISTOLIITON TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDELLE 2013-2016
peen, matkailun ja mineraalien sekä niitä tukevien kaupan, 
liikenteen ja maanrakennuksen varaan. Nämä ovat aluei-
ta, joista meidän työpaikat tulevat ja on mahdollisuus lähi-
vuosina lisätäkin. 

Valtakunnalliset painotukset kestävään kehitykseen, 
uusiutuvat energialähteet, lähiruoka ekologinen matkailu 
puhdas ilma ja vesi, ne luovat myös mahdollisuuksia tu-
levaisuudessa tulopohjamme lisäämiseksi. Jotta yrityselä-
män kehitys turvataan, kunnassa on pystyttävä vastaamaan 
pientenkin yritysten tarpeisiin, maankäyttö- kaavoitus, lu-
vittaminen sekä etupainotteisella yhdyskuntatekniikan ra-
kentamisella ja monipuolinen neuvonta on oltava kun-
nossa, jotta kyetään vastaamaan elinkeinoelämämme 
tarpeisiin.

Henkilöstö
Henkilöstön jaksaminen on ollut koetuksella ja on edel-
leenkin näitten suurten toiminnallisten muutosten vuoksi 
ja muutokset näyttävät jatkuvan. Koska hyvinvoipa hen-
kilöstö on kunnan tärkein voimavara, siihen on löydettävä 
uusia panostuksia, jotta henkilöstön jaksaminen ja hyvin-
vointi kyetään turvaamaan. 

Kunta kuntalaisille
Me haluamme kitkeä yksinäisyyden ja välinpitämättömyy-
den. Kaikilla on oltava tunne siitä, että voi vaikuttaa omaan 
elämäänsä. Yhteiskunnan on tuettava tätä myös kuntata-
solla tarjoamalla kuntalaisille vaikutuskanavia saada ää-
nensä kuuluviin myös vaalien välillä. Ihmisillä pitää olla 
mahdollisuus vaikuttaa ympäristönsä asioihin. Kulttuuri ja 
taide ovat ihmisen perusoikeuksia, ikään, kansalaisuuteen, 
sosiaaliseen asemaan tai asuinpaikkaan katsomatta. 

Pudasjärven Vasemmiston ehdokkaat

Granlund
Teppo

taksi-/maatalousyrittäjä2
Honkanen
Erkki

kirvesmies, eläkeläinen3
Puurunen
Taisto

mittakirvesmies4

Rantala
Leena

lähihoitaja5
Ruokangas
Mauno

sahatyöntekijä6
Stenius
Sanna (sit.)

insinööri AMK7
Tihinen
Hilkka

tradenomi8
Tihinen
Paavo

koneurakoitsija9
Vähäkuopus
Inga (sit.)

maatalousyrittäjä10

Me asukkaat
olemme kunta.

Mukana Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokkaat. 
Tulkaapa kyselemään ja keskustelemaan. Nautitaan grillimakkaroita ja mehua.

Toritapahtuma       

to 11.10. klo 10-12 Pudasjärven torilla

Pudasjärven Vasemmistoliitto



12 13nro 41PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.10.2012 10.10.2012nro 41

Invalidiliiton Oulu-Kai-
nuun ja Lapin alueiden yh-
distysväki kokoontui la 29.9. 
monikulttuuriseen alueta-
pahtumaan Pudasjärven 
Pikku-Syötteelle. Pääteemoi-
na aluetapahtumassa olivat 
vammaisuus sekä monikult-
tuurisuus. Maassamme on 
yhä enemmän muualla syn-
tyneitä vammaisia ihmisiä, 
joiden saaminen mukaan 
yhteisölliseen toimintaan on 
tärkeää. Vammaisten ihmis-
ten palveluissa ja sosiaalises-
sa toiminnassa on pystyttävä 
vastaamaan myös maahan-
muuttajien tarpeisiin. 

Suomi on ollut aina mo-
nikulttuurinen maa vaik-
ka sitä ei aina muisteta-
kaan. Suomessa on asunut 
iät ajat saamelaisia, venäläi-
siä emigrantteja, romaane-
ja ja ruotsinkielisiä ihmisiä. 
Nykyisin monikulttuurisuus 
on entisestään lisääntynyt 
eri kansallisuuksista olevi-
en maahanmuuttajien myö-

Invalidiyhdistysten Oulu-Kainuun ja Lapin 
aluetapahtuma Hotelli Pikku-Syötteellä

Tilaisuuteen osallistui yli kaksisataa jä-
sentä. Kauimmaiset vieraat tulivat Reis-
järveltä ja Sodankylän pohjois-osista.

tä. Heidän tarpeidensa ja hy-
vinvointinsa huomioiminen, 
palveluiden tuottaminen 
sekä kotouttamisen hyväk-
si on tehtävä määrätietois-
ta työtä.

Sunnuntain ohjelmaan 
kuului Suomen Vammais-
urheilu ja –liikunta VAU 
ry:n järjestämää monipuolis-
ta liikuntaa sekä erilaista so-
veltuvien liikuntamahdolli-
suuksien kokeilua.

–Valtakunnallises-
ti Invalidiliiton toiminta 
on jaettu kahdeksaan suo-
menkieliseen ja kahteen 
ruotsinkieliseen alueeseen. 

Tämä on ensimmäinen 
yhteinen Pohjois-Suomen ta-
paaminen mitä on järjestet-
ty. Alueellisia tapahtumia 
on toki ennenkin järjestetty, 
mutta näin suurta yhteistä 
tapahtumaa ei ole aikaisem-
min ollut tällä alueella. Ti-
laisuuteen osallistui Oulu-
Kainuun ja Lapin alueiden 
yhdistysväkeä. Tapahtumal-
la oli kaksi erillistä aihetta. 

Keskustelua monikulttuuri-
suudesta ja kotoutumisesta 
sekä tiedon jakoa ja samalla 
myös virkistäytymistä yhtei-
sen tapaamisen merkeissä. 

Tapahtumaa suunnitel-
lessa nousi esiin myös se, 
missä tällainen tapahtuma 
olisi mahdollista järjestää. 
Syötekeskus tuli silloin vah-
vasti esille.

 - Hotelli Pikku-Syöte oli 
sopivasti kutakuinkin kes-
kellä aluetta ja toinen vielä-
kin painavampi syy paikka-
valinnalle oli se, että tämä on 
lähes ainoa paikka missä es-
teettömyyteen on panostet-
tu tässä laajuudessaan. Tän-
ne on vammaisenkin helppo 
tulla ja liikkua, totesi Invali-
diliiton järjestötyönsuunnit-
telija Markku Lohikoski.

Pudasjärven kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila 
esitteli puheenvuorossaan 
kunnan elinkeinorakennetta, 
väestöpohjaa sekä ikäraken-
netta ja kiinnitti huomiota 
siihen, miten paljon joudu-
taan laajassa ja harvaan asu-
tussa kaupungissa tekemään 
työtä vanhusten sekä vam-
maisten palveluiden tuotta-
miseksi jokaiselle ja palve-
luiden saattamiseksi kotiin 
asti. Samoin hän käsitteli pu-
heessaan maahanmuutta-
jia, heidän sopeuttamistaan 
ja kotouttamistaan kaupun-
kiin sekä miten siinä on on-
nistuttu.

– Kaupunki on vaikeassa 
tilanteessa joutunut sanee-
raamaan palveluitaan, mut-

ta samaan aikaan on raken-
nettu uusia palveluasuntoja 
vanhuksille ja vammaisille. 
Nytkin on nousemassa uusi 
kolmenkymmenenkahden 
asunnon asumisyksikkö jon-
ka rakennuttajana on Pudas-
järven vanhustentaloyhdis-
tys. Pudasjärvellä on saatu 
ikäihmisten asumisen taso 
nousemaan samoin kuin 
palveluidenkin tasoa pystyt-
ty nostamaan huomattavas-
ti, puhui kaupunginjohtaja 
Daavittila.

Rovaniemen Saame-
laisyhdistys MII ry:n pu-
heenjohtaja Mirka Halonen 
valotti myös saamelaisten 
asemaa suomalaisessa yh-
teiskunnassa. 

Kongosta Pudasjärvel-
le muuttaneitten tervehdyk-
sen tilaisuudessa esitti Amu-
li Christella Kama yhdessä 
tulkki Katja Ruunaniemen 
kanssa. Christella puhui ensi 
vaikutelmistaan Suomesta ja 
Pudasjärvestä jossa ensim-
mäisenä vastassa oli kevät-
talven hyytävä kylmyys.

- Olemme jo tottuneet il-
manalaan ja kylmyys ei tun-
nu enää pahalta. Ihmiset 
ovat ystävällisiä, ymmär-
täväisiä ja auttavaisia mei-
tä kohtaan ja tunnemme nyt 
olevamme kotona Pudasjär-
vellä, kertoi Christella Kama.

Elämää Suomessa 
värillisenä ja  
liikuntavammaisena
Otso Z. Laxenius piti valai-
sevan ja vauhdikkaan esi-
telmän elämästä värillisenä 
liikuntavammaisena Suo-
messa ja siitä kuinka se voi 
olla vielä astetta haastavam-
pi kuin kantaväestön edus-
tajalla.  

Laxeniuksen monin esi-
merkein esittämän puheen 
ihmisten kanssakäymises-
tä voisi kiteyttää ajatukseen 
että sinnikkyydellä, sitkey-
dellä, hyvällä tilannetajul-
la ja hersyvällä huumorilla 
pärjää kaikkien kanssa joka 
paikassa ja pääsee elämäs-
sä eteenpäin. Laxenius huo-
mautti sosiaalipalveluiden 
vääristymisestä siten että 
toisille apua ja apulaitteita 
tarjotaan ylenängeten kun 
toisilla on vaikeuksia saa-

da edes välttämättömimmät 
lakisääteiset tuet ja palvelut 
itselleen. Tällä hetkellä La-
xenius työskentelee pankis-
sa rahoitusalalla ja matkus-
telee ympäri maata työnsä 
vuoksi.

Toiminnanjohtaja Jussi 
Kemppainen Oulun Setle-
menttiyhdistyksestä esit-
teli yleishyödyllisen yh-
distyksen eri toiminta- ja 
palvelumuotoja, laajimpi-
na niistä koulutustoiminnan 
sekä nuorisotyön.  Kemp-
painen esitteli myös Oulun 
Setlementtiyhdistyksen hoi-
taman Pohjois-Suomen so-
vittelutoimiston palvelui-
ta, joka tarjoaa maksutonta 
palvelua alueella tapahtu-
neiden riita-asioiden sovitte-
lussa, sekä nosti esille myös 
setlementin laaja-alaisen 
monikulttuurisuustyön, jon-
ka päämääränä on eri kei-
noin edistää maahanmuutta-
jien kotoutumista.

Muuttuvat kuntara-
kenteet hankaloittaa 
vammaisen ihmisen 
asemaa
Kuntavaalien lähestyessä on 
havahduttava myös siihen, 
että fyysisesti vammaisten 
ihmisten arkea vaikeuttaa 
erityisesti kunnallisten pal-
veluiden siirtyminen maan-
tieteellisesti yhä kauemmas. 
Muuttuvat kuntarakenteet 
ja liitokset ovat vaikuttaneet 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluiden järjestämi-
seen. Erityisesti vammaisten 
ihmisten asema on hankaloi-
tunut. Heidän siirtyminen 
paikasta toiseen palveluita 
saadakseen on vielä hanka-
lampaa kuin terveen kansa-
laisen. 

Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelurakenteiden 
uudistuksessa ei kannata kii-
rehtiä.

Invalidiliitto on huolis-
saan sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelurakenteiden 
uudistamisen vaikutuksis-
ta vammaisten ihmisten ar-
keen. Uudistukset voivat 
olla ongelmana erityises-
ti Pohjois-Suomen harvaan 
asutuilla alueilla eikä niitä 
tule toteuttaa ilman seuraus-
ten huolellista arviointia.

Hallituksen nimittämä 
palvelurakennetyöryhmä on 
esittänyt uudenlaista mallia 
palveluiden järjestämiseksi.

Esitetyn mallin mukaan 
palveluiden tuottamisesta 
vastaisivat jatkossa entistä 
laajemmin kunnat tai

useamman kunnan muo-
dostamat nk. sote-alueet. Tä-
män lisäksi erityisen vaativat 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut keskitettäisiin eri-
tyisvastuualueiden järjes-
tettäviksi. Uudistus on peri-
aatteessa kannatettava asia, 
mutta ongelmalliseksi sen 
tekee erityisen tiukka aika-

taulu.
– Kiireellä tehty uudistus 

ei saa tarkoittaa sitä, että sen 
vaikutukset ihmisten arkeen 
jätetään arvioimatta. Ennen 
kuin uudistusta lähdetään 
toteuttamaan, on arvioitava 
miten vammaisten ihmisten 
tarvitsemat erityispalvelut 
turvataan, painotti Invalidi-
liiton järjestöpäällikkö Ans-
si Kemppi.

- Pienissä kunnissa hen-
kilöstön erityisosaaminen 
ei välttämättä riitä esimer-
kiksi toimivien vammais-
palvelujen järjestämiseen. 
On mahdollista, että kunta-
uudistuksesta onkin hyötyä 
erityispalveluiden osalta. 
Sote-alueista saatava hyö-
ty voi kuitenkin kuntalaisen 
näkökulmasta olla kyseen-
alainen, jos palvelu on vai-
kea tai mahdoton saavuttaa 
esimerkiksi liikuntavam-
masta johtuen. Invalidilii-
ton huolena on erityisesti se, 
että uudistusten myötä pal-
velut karkaavat liian kauas 
käyttäjistään, puhui järjestö-
päällikkö Anssi Kemppi In-
validiliiton aluetapaamises-
sa Pikku-Syötteellä.

Markku Lohikoski ja Lee-
vi toivottivat tervetulleiksi 
omaan musiikkiesitykseen-
sä maaliskuussa Kongosta 
saapuneet uudet pudasjär-
veläiset.

Pudasjärveläiset maahanmuuttajat esittivät 
omaa musiikkiaan opettaja Kauko Ollilan ohjaa-
mana. Kuvassa vas. lukien Jacqueline, Olive, 
Tea, Maya, opettaja Kauko Ollila, Olive ja Pia.

Invalidiliiton järjestötyönsuunnittelija Markku Lohikoski ja Ou-
lun Invalidien Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen. 

Anssi Kemppi Invalidisääti-
ön järjestöpäällikkö.

Oulun Setlementtiyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Jussi 
Kemppainen.

tso naurattamassa kuulija-
kuntaa. Otso Z. Laxenius 
on adoptoitu Etiopiasta 
-91. Hän kertoo olevansa 
oman tiensä kulkija ja elä-
vänsä kuten muutkin, vam-
maisuudestaan huolimatta.

Kongolaisten tervehdyksen tilaisuudessa esitti Stella ja 
Leevi, yhdessä tulkki Katja Ruunaniemen kanssa.

Erkki Riihiaho
Terttu Salmi
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Kansalaisopiston juhlasalis-
sa istui perjantaina 28.9. run-
saasti miehistä porukkaa, 
kun Pudasjärven riistanhoi-
toyhdistys järjesti perintei-
sen hirvipalaverin metsäs-
täjille seuraavana päivänä 
alkaneen hirvenmetsästyk-
sen ohjeistukseksi.

Tilaisuuden avasi riistan-
hoitoyhdistyksen puheen-
johtaja Mika Timonen. Ilta 
oli koulutustilaisuus, jos-
sa ohjeistettiin metsästäjiä 
ja summattiin tämänhetkis-
tä tilannetta. Riistanhoitoyh-
distyksen hallitus on aiem-
min pidetyssä kokouksessa 
todennut, että Pudasjärven 
hirvenmetsästykseen met-
sästyskaudelle 2012 tarvi-
taan metsästyssuositukset. 
Perusteena suositusten anta-
miselle on suuri kaatolupa-

Perinteinen hirvipalaveri kiinnosti pyyntiporukoita

määrä olemassa olevaan hir-
vikantaan nähden. 

Paliskuntien puheenvuo-
rossa Mika Käsmä ohjeisti 
metsästäjiä tekemään ilmoi-
tuksen kaikista maastosta 
löytyneitä poronraadoista 
tai raanakkoporoista.

- Kaikista havainnoista 
voi tehdä ilmoituksen poro-
isännille ja niistä maksetaan 
löytöpalkkio.  Kolariporot-
kin kuuluvat löytöpalkkion 
piiriin. Toivottavaa olisi, että 
myös koiravahingot ilmoi-
tettaisiin, ohjeisti Käsmä.

Sudet riesana
Poroisäntä Markus Jaurak-
kajärvellä oli sudenkaatolu-
pa yhdelle pedolle. Nämä 
luvat ovat määräaikaisia ja 
Jaurakkajärvelläkin lupa 
umpeutui kuluneella viikol-

la. Mikäli hirvijahdissa teh-
dään havaintoja pedoista, 
siitä tulisi välittömästi teh-
dä ilmoitus Markus Jaurak-
kajärvelle. Myös alueella hir-
vijahdissa olevat porukat 
saavat ampua pedon, jos se 
osuu kohdalle ja pyyntiin 
lähdöstä sekä pyytäjistä on 
etukäteen tehty ilmoitus po-
liisille. 

- Susi on poronhoitoalu-
eella vihattu peto, sillä se ei 
tapa ravinnokseen, vaan te-
kee pelkkää tuhoa. Suden 
pyynti sulanmaan aikana 
on tosi vaikeaa, koska se ei 
palaa haaskalle, vaan jättää 
raadon siihen, sanoi Jaurak-
kajärvi.

Jaurakkajärven mukaan 
vasamäärät ovat tippuneet 
roimasti edellisvuosista. Su-
sia Pudasjärven kaupungin 

Hirven metsästys alkanut rauhallisissa merkeissä
– Valtion maat näyttäisivät 
olevan melko tyhjiä hirvis-
tä. Sateet on nostaneet tulvia 
ja jokivarsiniityt ovat veden 
alla,  hirvet eivät saa sieltä 
ravintoa ja tämän takia ne 
ovat keskittyneet kylien lä-
heisyyteen ja käyvät pelloil-
la syömässä. Sieltä niitä on 
sitten onnistuttu kaatamaan, 
kertoo Pudasjärven Riistan-
hoitoyhdistyksen puheen-
johtaja Mika Timonen.

Paikkakunnan vähäinen 
hirvimäärä ei ollut kenelle-
kään yllätys johtuen edel-
lisvuosien runsaista hir-
vilupamääristä. Samoilla 
linjoilla näyttäsi hirvienmet-
sästys etenevän koko Poh-
jois-Pohjanmaan alueella.

Pudasjärven Riistahoi-

Hirvipalaveriin saapui paikalle runsaslukuinen metsästäjäporukka kuulemaan uusia tuulia syksyn jahtikauden alkajaisiksi.

alueella on vajaat kymme-
nen yksilöä. 

Omavalvontaa  
hirvijahtiin
Suomen riistakeskuksen 
Riistanhoidon neuvoja Har-
ri Hepo-oja ohjeisti metsäs-
tyksen johtajia omavalvon-
taan nykyisen romahtaneen 
hirvikannan elvyttämiseksi. 
Riistanhoitoyhdistyksen an-
taman suosituksen mukaan 
metsästäjillä pitää olla yhtei-
nen linja, jota kaikki noudat-
tavat ja jolla saadaan vähen-
nettyä keskinäistä kateutta. 
Yhteisillä pelisääntöillä saa-
daan parannettua hirvikan-
nan hoitomahdollisuutta.

- Ensimmäistä kertaa 
olemme tilanteessa, että 
kuuden viikon jahtikauden 
jälkeen tullaan tekemään vä-

litilinpäätös, jossa seurataan 
ammuttujen elukoitten mää-
rää. Riistakeskus tiedottaa 
marraskuun puolessa välis-
sä tuloksista ja loppukauden 
jahdin suuntaamisesta. Lop-
putulos voi olla jopa muuta-
man vuoden rauhoitus, tie-
dotti neuvoja Hepo-oja.

- Lupia ei toki peruta, 
mutta jahtiporukka tekee 
päätöksen oman harkinnan 
mukaan. Kaadetut eläimet 
on aina ilmoitettava. Saa-
lisilmoituksen täyttämisen 
laiminlyöminen on metsäs-
tysrikos. Käyttäkää järkeä 
kannanhoidossa. Jos met-
sästys on mahdotonta anne-
tuilla suosituksilla, niin voit-
te todeta, että hirvikanta on 
heikko metsästysalueellanne 
ja että haettu lupamäärä on 

ylimitoitettu kantaan näh-
den, valisti vielä Hepo-oja. 
Hän heitti toiveen, että jahti-
porukat olisivat rohkeita te-
kemään päätöksiä ,jotta hir-
venmetsästysmahdollisuus 
säilyisi tulevinakin syksyinä. 

Poliisin puheenvuorossa 
komisario Vesa Teivaanmä-
ki muistutti, että metsästyk-
senjohtajan hommaa ei tule 
pelätä, kunhan toimii kuten 
laki sanoo.

Lopuksi oli vapaata kes-
kustelua ja yhteinen ajatus 
oli, että kannattaa ottaa to-
sissaan suositukset. Met-
sästäjillä täytyy olla vastuu 
tekemisistään, jottei päädyt-
täisi karuun kokonaiskan-
nan rauhoittamiseen.

Terttu Salmi

Tämän syksyn hirvijahti al-
koi lauantaina 29.9. vähän 
tuhruisessa säässä, mutta 
porukathan ovat aina innok-
kaita lähtemään metsään.

Aitto-ojan hirviporukan 
miesluku oli lauantaiaamu-
na 13. Heti ensimmäisinä 
tunteina kaatui 160-kiloinen, 

Aitto-ojan hirviporukka lähdössä jahtiin. Metsästyksen 
johtaja Tapio Pohjanvesi kahdenkymmenen vuoden ko-
kemuksellaan tarkastamassa varusteet ja antamassa oh-
jeita jahtiporukalle.

Aittojärven hirviporukka ammattitaitoista väkeä
ylivuotinen mulli, joten ai-
nakin peijaislihat heillä on 
kasassa. 

- Lupia meillä on kuu-
delle vasalle ja viidelle ai-
kuiselle, kertoi pitkän linjan 
metsästyksenjohtaja Tapio 
Pohjanvesi.

- Olen tätä ”virkaa” hoita-

nut jo parikymmentä vuotta, 
eikä manttelinperijää tunnu 
löytyvän, tuumailee ilmisel-
västi tehtävästään iloitseva 
Pohjanvesi.

 - Vaikka tämä metsästyk-
senjohtajan tehtävä on vas-
tuullinen, ei se hirvitä, sil-
lä Aitto-ojan hirviporukka 
on ammattitaitoista väkeä. 
Jokainen tietää tehtävänsä, 
noudattaa sääntöjä eikä ota 
turhia riskejä, kehui Pohjan-
vesi hirviporukkaansa.

Terttu Salmi

toyhdistyksen alueella Hete-
kylän seudulla on onnistuttu 
pyynnissä parhaiten, jossa 
kaatoprosentti on 14.5 pro-
senttia ja heikoimmin hirviä 
ovat saaneet Siuruan suun-
nan metsästäjät. Koko alu-
een kaatoprosentti on tällä 
hetkellä yhdeksän prosent-
tia. 

Hirvikannan kehitys riip-
puu jatkossa siitä, miten val-
tiovalta jatkossa toimii. Jos 
pidetään muutama maltilli-
nen vuosi välissä, kanta al-
kaa kasvamaan, mutta jos 
metsästetään entiseen mal-
liin, niin kanta supistuu en-
tisestäänkin. Ja tämän takia 
hirvimiesten kannattaa toi-
mia nyt maltillisesti metsäs-
sä.

– On tietysti aikaista ar-
vioida mitään, mutta uskoi-
sin, että osa luvista jää käyt-
tämättä, Timonen arvioi. 

Kanalintukanta on 
hyvällä mallilla
Vaikka kanalintujen pesin-
tä tänä kesänä onnistui hy-
vin huonosti, silti lintukan-
ta alueella on aika hyvä, 
johtuen viimevuoden hy-
vin onnistuneesta pesinnäs-
tä. Menneenä kesänä ja nyt 
syksyllä poikueita ei ole juu-
ri näkynyt. Vanhojen lintu-
jen parvia sentään metsissä 
näkyy ja on toiveita, että ai-
nakin osa jää alueelle talveh-
timaan, kertoi Riistanhoito-
yhdistyksen puheenjohtaja 
Mika Timonen.  

-Kanalintujen runsastu-
minen johtuu suurelta osin 
siitä, että metsot ovat hy-
väksyneet nuoret metsät ha-
komapuikseen ja taimikot 
ovat kasvaneet siihen ko-
koon, että ne antavat hyvän 
suojan linnuille pesintäaika-
nakin. Tosin avohakkuuk-
si luokiteltava tehometsän-
hoito haittaa pesintäalueita. 
Kanahaukat pääsevät nap-
paamaan helposti kuoriutu-
neita poikasia. Moni metsän-
omistajista on huomannut 
istuttaa mäntytaimikoiden 
sekaan kuusivyöhykkeitä 
lintujen siirtymäreiteiksi, joi-
den alla linnut saavat suojaa 
ja pääsevät turvallisesti siir-
tymään paikasta toiseen. ER

Pudasjärven Sos.dem.-työväenyhdistys

Hernekeittoa tarjolla ja
ehdokkaat ovat vastaamassa 
juuri teidän kysymyksiinne.

Tervetuloa Pudasjärven torille 
puhumaan ajankohtaisista asioista ja 
tapaamaan Demariehdokkaita
pe 12.10.2012 klo 11–14.

www.pudasjarvi-lehti.fi
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YHTEYSHENKILÖSI RAISIOAGROSSA Hinnat voimassa toimituksiin viikolle 44 asti.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

230,-

www.raisioagro.com • shop.raisioagro.com
Rehut, viljat, tuotantopanokset ja –tarvikkeet.

Poikivan ja heruvan lehmän vitamiini-
paketti. Parantaa vastustuskykyä ja 
ternimaidon laatua, vähentää tulehdusriskiä.

/500 kg + vero + rahti

Poikineen lehmän tehokas energianlähde. 
Torjuu asetonitautia, stimuloi 
hedelmällisyyttä ja parantaa tuotosta.

454,- /960 kg + vero + rahti

VEREN KALSIUM-
TASON LASKU? 
Lypsy-Melli

Maittava 
kivennäinen
kaikille lypsäville
vuoden ympäri.

441,-

Parantaa kaikkien lypsävien pötsiolosuhteita ja 
estää hapanpötsiä. Hyödyllinen erityisesti runsaan 
väkirehuruokinnan ohella.

/900 kg + vero + rahti

NUOLU-MELLI-
KIVENNÄISSANGOT
Nuolu-Melli Umpi: ummessaolokauteen 
Nuolu-Melli Kalsium: lypsykauteen
Nuolu-Melli Magnesium: laidunkauteen
ja magnesiumin tarpeeseen

289,-

Monikäyttöinen täyskivennäinen kesä- ja 
talviruokintaan. Sopii myös nuorkarjalle, hiehoille 
ja lihanaudoille.

/1 000 kg + vero + rahti

JÄLKEISTEN JÄÄMINEN? 
Vita-Melli

HEDELMÄLLISYYS? 
Aseto-Melli

HAPANPÖTSI? 
Opti-Melli

Pihatto-Melli

Hanna Heikkilä 044-7818936
Tero Jokelainen 040-5464184

Melli tuo
SVENGIÄ

NAVETTAAN

Oulun hallinto-oikeus päätti olla 
muuttamatta kaupunginvaltuus-
ton tekemiä päätöksiä kummas-
sakin valituksessa, jotka koskivat 
Pertti Mannisen tekemiä valituksia 
Pudasjärven kaupungin jätteenke-
räystaksoista ja jätesäiliöiden tyh-
jennysvälejä koskevissa valituksis-
sa.

Manninen vaati valituksissaan 
hallinto-oikeuden ottamaan kan-
taa ja laskemaan perusmaksua 
sekä muuttamaan hyväksytyn tak-
san mukaista hinnoittelua, joka va-
lituksen mukaan ylittää todelliset 
kustannukset ja on kohtuuton ja 
että korkea jätemaksu on verolaki-
en vastaista pakkoverotusta, johon 
kaupungilla ei ole oikeutta.

Toinen valitus koski hyväksyt-
tyjä jätehuoltomääräyksiä, jotka 
olisi muutettava siten, että taaja-
massa muuta kuin biojätettä sisäl-
tävä sekajäteastia on tyhjennettävä 
2-16 viikon välein ja haja-asutus-
alueilla 2-26 viikon valein.

Hallinto-oikeus katsoi ettei 
kummassakaan valituksessa ei ole 
tuotu esille seikkoja, joiden perus-
teella voitaisiin katsoa valtuus-
ton käyttäneen asioissa harkinta-
valtaansa muuhun kuin mihin se 
lain mukaan on ollut käytettävis-
sä.  Päätökset eivät ole valituksessa 
esitetyillä perusteilla kuntalaisten 
yhdenvertaisen kohtelun periaat-
teen vastaisia eivätkä muutoin-
kaan lainvastaisia. Tämän vuoksi 
ja kun päätökseen ei voida kunnal-
lisvalitukseen hakea muutosta sen 
tarkoituksenmukaisuutta koskevil-
la perusteilla, päätöksen kumoami-
seen ei tehdyn valituksen johdosta 
ole syytä. ER

Jätehuolto- ja 
jätetaksapäätökset 
jäivät voimaan

Pudasjärven kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja ja Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan yhteis-
työryhmän MYR:n jäsen Eero 
Oinas-Panuma tutustuu täl-
lä viikolla Brysselissä Euroopan 
Unionin uuden 2014-2020 oh-
jelmakauden valmisteluihin. Poh-

Oinas-Panuma Brysseliin
jois-Pohjanmaan liiton valmiste-
lema matka alkaa maanantaina ja 
päättyy ensi torstaina.

Valtuustokaudeksi valitta-
va Maakunnan yhteistyöryhmä 
MYR on lakisääteinen Maakunta-
liittojen nimeämä rahoituksesta ja 
aluekehityksestä vastaava suun-

nitteluelin.  Pohjois-Pohjanmaalla 
MYR:iin kuuluu kuntien edustaji-
en lisäksi edustajat Pohjois-Pohjan-
maan Elinkeino- ja viestintäviras-
tosta, ELY:sta ja Pohjois-Suomen 
Aluehallintovirasto AVI:sta, Ou-
lun Yliopistosta, Valtion Teknilli-
sen Tutkimuskeskuksen Oulun yk-
siköstä, sekä kauppakamarista ja 
työmarkkinajärjestöistä. ELY:sta 
ja AVI:sta Maakunnan yhteistyö-
ryhmässä ovat mukana ylijohtajat 

Martti Räinä ja Terttu Savolainen.
Pohjois-Pohjanmaalla Maakun-

nan yhteistyöryhmä valmistelee 
muun muassa EU:n rakennerahas-
toista tulevien hankerahoitusten 
myöntämistä maakunnan yrityk-
sille, kunnille ja muille tahoille. Sil-
lä on myös merkittävä maakunnan 
kehittämisstrategiaan liittyvä seu-
ranta ja valmistelutehtävä. 

Brysselin ohjelman valmiste-
lut on tehty yhteistyössä Pohjois-

Suomen EU-aluetoimiston johtaja 
Kari Aallon johdolla.  Matkallaan 
MYR:n jäsenet tapaavat useita 
EU:n uuden ohjelmakauden val-
mistelutyössä mukana olevia hen-
kilöitä. Tavoitteena on vaikuttaa 
siihen, että uudella ohjelmakaudel-
la huomioitaisiin EU:n pohjoisten 
alueiden erityisolosuhteet ja var-
mistettaisiin näiden alueiden kehi-
tysmahdollisuudet. (ht) 

Pudasjärveläinen Taisto Puuru-
nen osallistui lauantaina 6.10 Kau-
niston maratonille Haapajärvellä 
ja tuli sarjassaan 50 v toiseksi ajal-
la 3.27.08 häviten voittajalle vain 15 
minuuttia. 

Kisoissa juoksi myös Guin-
nessin ennätysten kirjaan halaja-
va Kalevi Saukkonen, joka pyrkii 
ennätystenkirjaan eniten marato-
neja Suomessa juosseena henkilö-
nä. Nyt Saukkonen on juossut yli 
1530 maratonia. Pudasjärvellä ki-
sassa käydessään muutama vuosi 
sitten takana oli reilut 800 marato-
nia. Saksalainen Horst Preisler on 
juossut 1761 maratonia ja on maail-
mantilasoissa ensimmäisellä sijalla 
juostujen maratonien määrässä. ER

Puurusella hyvä 
maraton aika
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Sivistyslautakunta kokousti torstaina 27.9. Kansalaisopiston sivis-
tystoimistossa. Kokouksessa päätettiin lisätä täydennyksen pe-
rusopetuksen opetussuunnitelmaan. jossa halutaan helpommin 
mahdollistaa myös vuosiluokkiin sitoutumaton opetus. Tällöin esi-
merkiksi sairauden tai motivaation puutteen vuoksi tarvittavaa 
joustavampaa opetusta voidaan järjestää lukuvuoden puitteissa.

Pudasjärven alueen koulujen tietokoneiden vaihtorotaatio on 
pari vuotta aikataulusta jäljessä. Viime keväänä aloitettiin tietoko-
neiden uusiminen Rimminkankaan koulusta ja nyt vuorossa on ala-
koulut. Kouluille hankitaan opetushallituksen suosituksen mukai-
sesti yksi tietokone neljää oppilasta kohden ja lisäksi kannettavia 
koneita, tulostimia ja skannereita. Hankinta suoritetaan kolmen 
vuoden leasing-sopimuksella siten, että kustannukset jaetaan vuo-
sille 2013-2015 noin 51 000 euroa/vuosi.

Sivistyslautakunta päätti määrätä Rimminkankaan yläkoulun ja 
Pudasjärven lukion yhteiseksi apulaisrehtoriksi Markku Rajalan 
1.8.2012 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Kansalaisopiston opetus-
toiminnan tukemiseen 20 000 euroa laatu- ja kehittämisavustusta, 
21 000 euroa opintoseteliavustusta ja yhteiskuntatakuuopetuksen 
tuntilisäystä yli 22 000 euron edestä. Opintoseteliavustusta tuli ai-
kaisempiin vuosiin verrattuna yli kaksinkertainen määrä, jota voi-
daan käyttää esimerkiksi työttömien, maahanmuuttajanuorten ja 
senioriväestön kohderyhmien kurssimaksujen alentamiseen.

Kurenalan koulun 6B-luokan leirikoulu Kreikan Haniaan keväällä 
2013, päätettiin hyväksyä. Luokkalaiset aloittivat varainkeruun reis-
sua varten jo toisella luokalla. Luokkalaiset huoltajineen vastaavat 
leirikoulun kustannuksista, jotka ovat noin 20 000 euroa. Leirikou-
lulle laaditaan säännöt ja ohjelma talven 2013 aikana.

Sivistyslautakunnan käsittelyssä ollut asia koulupiirirajojen nou-
dattamisesta, oli esitarkasteluvaiheessa ymmärretty liian suppeassa 
mittakaavassa ja asian käsittely vaatii vielä uusia selvityksiä kaikki-
en alakoulujen osalta. Suunnitteluopettaja Juha Holappa kertoi, että 
nyt asiassa täytyy tutkia aikaisempia päätöksiä koulupiirirajoista, ja 
kuinka ne ovat vaikuttaneet kuljetuksiin, koulunkäyntiin ja oppimi-
seen yleensä. Holapan mukaan selvitys on tulossa pian ja asia käsi-
tellään todennäköisesti jo seuraavassa kokouksessa. (jk)

Sivistyslautakunta: 

Uutta teknologiaa 
alakouluilleTammikuussa 2009 alkanut 

valtuustokausi on iltaruskon 
vaiheessa. Uudet vaalit ovat 
loppukuusta, ennakkoää-
nestys alkaa parin viikon ku-
luttua lokakuun puolivälin 
jälkeen. Päivän laskeutuessa 
iltaan ihmiselle on luonnol-
lista pohtia menneiden tun-
tien, koko päivän tuotoksia.  
Syksyllä yleensä pohditaan 
ja arvioidaan mennyttä ke-
sää, verrataan edelliseen ke-
sään ja syksyyn. Syystalven 
alkaessa painua joulua kohti 
ja päivien lyhetessä, ajatuk-
set useimmilla kiirivät men-
neeseen vuoteen, kokonai-
suuteen.

Valtuustokauden päät-
tyessä ajatukset seilaavat 
menneessä neljässä vuodes-
sa.  Muistikuvat liikehtivät 
yleisestä kunnan kehityk-
sestä yksityiskohtiin, käy-
den välillä yksittäisissä ti-
lanteissa, hujahtaen helposti 
päätösten valmistelun ko-
konaisuuteen, päätöksente-
kotilanteisiin, yhteistyöhön, 
kokonaisuuteen. 

Ihmisen elämän kokonai-
suus ja kokemuspohja syn-
tyy eletystä elämästä. Meille 
on ominaista kerrata men-
nyttä. Toisen luonteelle on 
ominaista etsiä voimaa ja 
kehrätä mahdollisuuksien 
lankaa yhteisistä onnistumi-
sista ja mahdollisuuksista.  
Jollekin toiselle on tärkeää 
tuoda esiin oma näkökulma 
ja sen yksityiskohdat.  

Toivottavasti lopulli-
sesti mennyttä on se aika, 
jolloin päätöksenteon 
lopputuloksena syntyy piik-
kilankavyyhti, jolla ei ole 
käyttöä tämän päivän mah-
dollisuuksien maailmassa. 
Piikkilangalla on se ikävä 
ominaisuus, että vaikka se 
maastoon jäädessään peittyy 
ajan kasvustoon, se taker-

Lupausten aikaa
tuu tulevienkin kulkijoiden 
kinttuihin. Täydellistä maa-
tumista ei tapahdu koskaan. 
Piikkilankojen sijasta tarvi-
taan suoran ja avoimen yh-
teistyön henkeä, langatonta 
lähimmäisviestintää, ajatus-
ten ja tahtotilan siirtoa ih-
misten keskinäisellä kanssa-
käymisellä ja luottamuksen 
rakentamisella. 

Kunnan toiminta on kak-
sipäisen johtamisen maail-
ma. Luottamushenkilöt va-
litaan neljän vuoden välein. 
Taas on aika, jolloin osa 
joukkueesta vaihtuu vaalien 
tuloksena ja osa saa kunta-
laisilta jatkopestin. Kunnan 
henkilökunta on pääsään-
töisesti vakituisissa tehtä-
vissään, väliaikaisia tehtäviä 
voi olla vain erityisestä syys-
tä. Lainvalvojat seuraavat 
tiukasti, että tässäkin suh-
teessa noudatetaan lain kir-
jainta ja henkeä. 

Luottamushenkilöt teke-
vät päätökset, antavat suun-
taviivat ja tavoitteet. Kes-
kustelujen kautta nämä 
tavoitteet muuntuvat työn-
teoksi, palkatun henkilökun-
nan arjeksi. Tiivis keskuste-
luyhteys puolin ja toisin, ja 
ennen kaikkea yhdessä teke-
minen, synnyttävät kestävää 
tulosta ja tekemisen riemua 
kaikille osapuolille.

Neljän vuoden aikana 
päätöksentekijät tavallisesti 
ja yleensä hioutuvat joukku-
eeksi, jonka toiminnallisuus 
tiivistyy tavoitteelliseksi, ko-
konaisuuden laajasti näke-
väksi tulevaisuuden raken-
tamiseksi.  

Näinä yhteiskunnan no-
peiden muutosten aikoi-
na ei vaalituoksinassakaan 
liene keskeistä yksittäis-
ten tekemisten tai tekemät-
tä jättämisten luetteleminen, 
”tapausluettelo”, vaan kun-

talaiselle tärkein on: 
•Lupaus, että jokainen 

omalla toiminnallaan syn-
nyttää joukkohenkeä, yh-
teistyötä, monipuolista kes-
kustelua, mahdollisuuksien 
etsimistä

•Lupaus, että rohkai-
see toista tuomaan esiin aja-
tuksensa ja ideansa raken-
tavasti, kussakin tilanteessa 
suoraan toimijoiden kesken 
pureksittavaksi, varsinaisel-
la tekemisen hetkellä, tule-
vaisuuteen katsoen

•Lupaus, että tuo esiin 
korjattavia asioita avoimesti 
ja rakentavasti, pohdittavak-
si, selvitettäväksi, vastatta-
viksi, päätöksenteon valmis-
teluun

•Lupaus, että edistää 
yhdessä ja omakohtaisesti 
myönteistä, kuntalaisen etua 
katsovaa kehitystä

•Lupaus antaa nykyistä 
enemmän aikaansa omakoh-
taiseen asioihin perehtymi-
seen taustoineen. 

•Lupaus osallistua kou-
lutus-, perehtymis- ja asioi-
den valmistelutilaisuuksiin 
ja -tapaamisiin.

•Lupaus mahdollistaa ja 

pitää avointa ja tiivistä yh-
teyttä vastuullisiin virka-
miehiin ja henkilökuntaan.  
Lupaus rohkaista heitä mo-
nipuoliseen, perusteelliseen 
keskusteluun ja mahdolli-
suuteen selviytyä tehtävistä. 

•Lupaus käydä rakenta-
vaa keskustelua kasvotus-
ten. Paras suoran väittelyn 
paikka on asioiden valmis-
teluun liittyvissä kokoontu-
misissa, joissa keskusteluja 
käydään laajasti ja perusteel-
lisesti. 

•Tärkeimpänä kuitenkin 
lupaus olla parjaamatta se-
län takana toisin ajattelevaa 
ja käyttäytyvää.

”Juuri meidän suhtautu-
misemme olosuhteisiin mää-
rittelee sen, mikä vaikutus 
niillä on meihin. 

Sama tuuli, joka vie yh-
den aluksen satamaan, saat-
taa heittää toisen karille.” 
(Christian Bovee)

Iloisesti yhteistyössä 
Kaarina Daavittila
kaupunginjohtaja

Livojoen rantayleiskaavan 
luonnos nähtäville
Pudasjärven kaupunginhallituksen kokouksessa 2.10. päätettiin 
asettaa uusi Livojoen rantayleiskaavaluonnoksen nähtäville. Pekka 
Mäkiniemen tekemän luonnoksen tavoitteena on kehittää jokivar-
sia ja lisätä matkailua. Suunnittelun perustaksi on tehty selvityksiä 
muiden muassa kulttuuriympäristöstä sekä vaikutuksista luontoon. 
Kiinteistökohtainen rakennusoikeus määritellään ns. emätilaperi-
aatteen perusteella.

Opetus- ja sivistysjohtajan virka julistettiin uudelleen haettavak-
si ja viranhakuilmoitusta päätettiin täsmentää. Aikaisemmin virkaa 
hakeneet otetaan edelleen huomioon. Nykyinen opetus- ja sivistys-
johtaja Juha Valta eroaa virastaan 1.11.2012 alkaen.

Oulun Käräjäoikeuden Lautamiehet ry anoi koulutus- ja toi-
minta-avustusta 300 euroa Oulun tuomiopiiriin kuuluvilta kunnil-
ta. Kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaan, Pudasjärven kunta ei 
myönnä avustusta, vaikka pitää yhdistyksen toimintaa tarpeellise-
na. Kaupunginhallituksen käsittelyssä Kari Tykkyläinen ehdotti, että 
avustusta annetaan, joten suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänes-
tys tulos 1-10 päätyi Tykkyläisen ehdotuksen eduksi, ja avustusta 
yhdistykselle päätettiin myöntää.

Keskusvaalilautakunnan jäsenistä Mauri Ylisirniö sekä varajäsen 
Lilja Repola ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä toimimaan edel-
lä mainitussa tehtävässä tämän vuoden kunnallisvaaleissa. Väliaikai-
siksi varajäseniksi nimettiin Seppo Soronen, Maire Petäjäjärvi ja Ii-
vari Jurmu.

Kaupunginhallitus antoi luvan aloittaa teknisen lautakunnan kaa-
vaileman energiakatselmuksen. Kokonaistaloudellisesti edullisim-
man tarjouksen oli antanut ISS Proko Oy, joka valittiin laatimaan 
energiatehokkuuden selvitys. Sen pohjalta voidaan tehdä investoin-
tipäätöksiä energiatehokkuuteen liittyen, millä voidaan parantaa 
kaupungin toiminnan taloudellisuutta.

Seutukaupungit ja Suomen Kuntaliitto ovat perustaneet seutu-
kaupunkiverkoston. Seutukaupunkien muodostaman verkoston pe-
rustehtävä on seutukaupunkien ennakoiva edunvalvonta. Noin 50 
seutukaupunkia muodostavat maamme kunta- ja aluerakenteen pe-
rustan ja pitävät maan tasaisesti asuttuna. Pudasjärven kaupunki liit-
tyy kutsuttuna seutukaupunkiverkostoon ja kaupunginjohtaja osal-
listuu työskentelyyn syksystä 2012 lähtien. JK

Kaupungin teknisen toi-
men hallilla pidettiin kai-
ken kansan huutokauppa to 
27.9. Vesisadekaan ei verot-
tanut ajoittain ihan tungok-
seen asti saapunutta väki-
määrää, sillä huutokauppa 
käytiin sisätiloissa. Tavaraa-
kin oli runsaasti ja varaston 
tyhjennys meni muutamas-
sa tunnissa ohi, sillä mekla-
rina toiminut Eero Juurikka 
ei kauaa aikaillut iskiessään 
kämmeniään yhteen tavaran 

Kaupunki tyhjensi varastoja huutokaupalla
uuden omistajan kunniak-
si. Pientä tavaraa ei huuda-
tettukaan yksitellen, vaan ne 
myytiin könttäkaupalla.

Täytetyt eläimet, taulut, 
kodinkoneet ja työkalut oli-
vat kuumaa tavaraa. Ruos-
tumattomasta teräksestä 
valmistetut astiat kiinnosti-
vat myös ja menivät nopeas-
sa tahdissa kaupaksi ihan 
pilkkahintaan. Ammatin-
harjoittajillekin löytyi alan 
tarvikkeita sekä koneita työ-

käyttöön tai varaosiksi.
Huutokauppayleisön jou-

kossa oli paikkakuntalais-
ten lisäksi useita muualtakin 
tulleita. Yleissilmäys näytti 
miesvoittoiselta, mutta toki 
porukkaan mahtui huuto-
kaupasta kiinnostuneita nai-
siakin.

Kaikki eivät sentään ol-
leet kaupantekomielellä liik-
keellä.

- Tämähän on mitä mie-
lekkäintä viihdettä, naures-

Huutokauppayleisöä tutustumassa tarjolla oleviin tavaroihin.

Meklari Eero Juurikka huu-
dattamassa kaupungilta 
ylimääräiseksi jäänyttä ta-
varaa könttäkaupalla

kelivat Veikot; Klemetti ja 
Mustakangas.

Huutokaupan päätteek-
si myytiin merikontillinen 
puista kalustetavaraa, kaik-
ki yhdellä huudolla.

Kaikesta huolimatta tel-
tassa ollutta vanhaa kalustoa 
jäi vielä osittain myymättä-
kin. ts
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Tätä mieltä ovat Pudasjärven Sos.dem. – työväenyhdistyksen 
väki, pitäessään sunnuntaina 30.9 Ravintola Street4:ssa kun-
nallisvaalien lähtölaukauskokouksen.

Kokouksessa koottiin yhteiset vaaliteesit, joiden pohjal-
ta lähdetään vaaleissa hakemaan voittoa. Vanhusten laitos-
paikat täytyy turvata. Kotihoitoon täytyy lisätä henkilöstöä. 
Omaishoitajien jaksamiseen täytyy panostaa.  Hoitohenkilö-
kunnan työhyvinvointia täytyy parantaa. Sosiaali- ja terveys-
palveluiden lähipalvelut täytyy turvata. Keskiasteen kou-
lutus täytyy säilyttää omassa kaupungissa. Pudasjärvellä 
täytyy käynnistää nuorisotakuuta koskeva toimenpideohjel-
ma. Vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä 
täytyy edistää. Yritykset täytyy saada mukaan nuorten työl-
listämistalkoisiin. 

Lapsiperheiden kotiavun saaminen täytyy turvata parem-
maksi. Paikallisten yritysten toimintaa täytyy tukea. Kaupun-
gin toimintojen yksityistäminen täytyy keskeyttää ja saada 
paikallisille yrityksille toimintaedellytykset. Yksityisteiden 
kuntoon täytyy tehdä huomattavia parannuksia. Elinkeino-
elämän visiointi täytyy palauttaa maan kamaralle. 

Me, Pudasjärven Sosiaalidemokraatit järjestämme toritapah-
tumii perjantaina 12.10 ja lauantaina 20.10. Toivomme sinun 
tulevan keskustelemaan kanssamme vaaleihin liittyvistä ky-
symyksistä!

Pudasjärven Sos. dem. Työväenyhdistys
Päivi Pohjanvesi 
puheenjohtaja

Pudasjärvellä vetovastuun 
on vaihduttava Maakuntakaavan 1. vai-

heen kaavaehdotuksen va-
litusaika päättyi 27.9. Met-
sänhoitoyhdistys Pudasjärvi 
on jättänyt jäsentensä edun-
valvontaorganisaation omi-
naisuudessa lausunnon 
kaavaehdotuksesta. Maa-
kuntaliitto on myöntänyt 
Metsänhoitoyhdistyksen 
anomuksesta lisäaikaa lau-
sunnoille, kuitenkin sillä eh-
dolla ettei kaavanvalmistelu 
saisi viivästyä suunnitellus-
ta aikataulusta. 

Maakuntakaavaluonnokseen lisäaikaa
Kaavaehdotusta koskeva 

tiedotus on hoidettu kesällä 
maakuntaliiton toimesta kir-
jeitse. Niiden metsänomista-
jien, jotka ovat saaneet asiaa 
koskevan kirjeen, kannattaa 
olla itse aktiivisia asian suh-
teen. Asia koskettaa useita 
kymmeniä metsänomistaji-
en Pudasjärven Metsänhoi-
toyhdistyksen toimialueella, 
sillä esimerkiksi SL-1 kaa-
vamerkinnällä on kaavaeh-
dotukseen merkitty noin 8 
500 ha uusia suojelualueita. 

Metsänhoitoyhdistyksen te-
kemien alustavien selvitys-
ten perusteella on voitu to-
deta, että suojelumerkinnän 
alle on joutunut myös mer-
kittävä määrä ojitettuja, met-
sämaaksi luokiteltua suoalu-
eita.  

Metsänhoitoyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Tuomas 
Pihlaja haluaa muistuttaa 
metsänomistajia siitä, että 
metsänhoitoyhdistys neu-
voo jäseniään myös kaavoi-
tusasioissa ja tarvittaessa  

laatii tarvittavat lausunnot 
metsänomistajan puolesta. 
Riittävien selvitysten sekä 
maastokäyntien vaatiman 
ajan takia metsänomistaji-
en tulisi olla pikaisesti yh-
teydessä Metsänhoitoyh-
distykseen, jotta lausunnot 
saataisiin lähtemään maa-
kuntaliittoon mahdollisim-
man pian.  

Miten pitäisi toimia silloin, 
kun tietää tehneensä vää-
rin? Kun Hjördiksen per-
heen lastenvahti huutaa 
täyttä kurkkua, Hennasta 
tuntuu siltä, että hän jäh-
mettyy kalikaksi. Henna ei 
uskalla kertoa kenellekään, 
mitä on tapahtunut. Hän 
haluaa kadota. 

Pija Lindenbaum on mo-
dernisoinut lasten kuva-
kirjallisuutta 2000-luvulla 

Linnea palaa kotiin hiuk-
set ballerinanutturalla, vaik-
ka selvää on, ettei hän tanssi 
enää koskaan. Joel on pysäh-
tynyt odottamaan häntä kah-
deksan vuotta aikaisemmin, 
jäänyt lastenhuoneen lattial-
le istumaan leluauto kädes-
sään. Linnea on vaarallinen, 
Linnea on kipinöivä, Linnea 
on kukka jolta on taitettu 
niska. Joel on ainoa joka an-
taa hänen olla sellainen kuin 
on, oli se sitten mikä tahansa 
Linnean eri peilikuvista.

Tulevaisuus syöstään mah- 

Tulevaisuuden yhteiskun-
nassa yksilön valinnat kou-
lutuksesta harrastuksiin 
ovat tiukasti kontrolloitu-
ja, energia säädeltyä ja rak-
kaus, amor deliria nervosa, 
julistettu pandemiaan rin-
nastettavaksi vakavaksi 
sairaudeksi. Vaikutusten 
eliminoimiseksi on jo pit-
kään toteutettu menestyk-
sellisiä kirurgisia toimen-
piteitä, joihin sekä miehet 
että naiset täysi-ikäisinä 
osallistuvat. Yksilön ja yh-
teisön kannalta tuhoisat 
ääritunteet tasataan ja uusi 
harmonisempi maailma 
tarjoaa kaikille yhtämittai-
semmat lähtökohdat on-
neen ja turvallisuuteen.

Omaa vuoroaan odot-

Eränovellit kuljettavat lu-
kijaa Perämeren hylkijäiltä 
metson kevätsoitimelle Ve-
näjän Karjalaan, näädän jäl-
jiltä suurpetojahtiin ja Kuu-
samon taimenjoille. Myös 
Suomen ensimmäistä ahman 
siirtoistutusta päästään seu-
raamaan.

Isän ja pojan ensimmäis-
ten metsästyssaaliiden väliä 
on 46 vuotta. Eränkäynnis-
sä näinä vuosikymmeninä 
tapahtuneet muutokset ei-
vät aina ole olleet toivottuun 
suuntaan. Harrastuksesta 

LUKUVINKKI LAPSILLE
Lindenbaum, Pija: Henna hiipii piiloon (2012)

luomalla joukon ainutlaatui-
sia ja unohtumattomia ny-
kylapsia, jotka elävät tätä 
päivää. Hennasta kertovat 
myös Lindenbaumin kym-
menen vuoden takaiset teok-
set Henna ja harmaat sudet, 
Henna ja pässinpäät sekä 
Henna ja hurjat hirvet.

LUKUVINKKI NUORILLE
Enoranta, Siiri: Gisellen kuolema (2011)

dottomaan kurssiin ja jär-
venselällä kuikka huutaa.

Gisellen kuolema on Sii-
ri Enorannan kolmas ro-
maani. Hänen esikois-
teoksensa Omenmean 
vallanhaltija oli Finlandia 
Junior -ehdokkaana 2009.   

LUKUVINKKI NUORILLE AIKUISILLE
Oliver, Lauren: Delirium : rakkaus on harhaa (2012)

taa myös 17-vuotias Lena. 
Hän on nuoruudessaan me-
nettänyt äitinsä tartunnalle, 
nähnyt taudin vaikutukset 
sisareensa ja oppinut läksyn-
sä. Jos Lena on varovainen 
ja välttää virheitä, 95 päivän 
päästä vaara on hänen osal-
taan ohi. Siksi yhteiskunnan 
ulkopuolelle pesiytynyt vas-
tarintaliike ja kapinallinen 
Alex ovat kaikkea sitä mitä 
Lenan tulee välttää.

LUKUVINKKI AIKUISILLE
Nyholm, Erik S.: Hylkijäiltä petojen jäljille (2012)

voi silti edelleen saada mie-
leenpainuvia eräelämyksiä, 
muistuttavat kirjoittajat.

KUUKAUDEN KIRJAT OVAT LAINATTAVISSA 
PUDASJÄRVEN KAUPUINKIRJASTOSTA.

Kuukauden lukuvinkit

Aili Pelttarin kirjan Jonku-
laiset 1500-1900 osa III kirjan 
julkistaminen tapahtui per-
jantaina 5.10. Pudasjärven 
kirjakaupassa. 

Jo ennen kymmentä alkoi 
tulla väkeä sisälle, suuri osa 
Ailin tuttavia ja monet heis-
tä jo ensimmäisen ja toisen 
osan kirjan ostaneita. Pai-
kalla oli myös kirjan sivujen 
valmistaja Eila Lahtinen Pu-
dasjärvi-lehdestä, joka ojen-
si kirjailijalle kukat. Aili oli 
leiponut suussa sulavia kor-
vapuusteja, joita hänen ystä-
vänsä tarjoili kahvin kanssa 
kaikille kirjan julkistamiseen 
saapuneille vieraille.

Sitten alkoikin olla tun-
gokseen saakka väkeä. Kir-
jailija vastaili kysymyksiin, 
kirjoitteli nimikirjoituksia 
ihmisten ostamiin kirjoihin 
ja samalla esitteli kirjaa. Hän 
kertoi, että kirjojen kirjoit-

Aili Pelttarin kirja Jonkulaiset 
osa III julkistettiin

taminen aloitettiin Paukke-
rista, joka oli 1760 perustet-
tu uudistila. Siitä on alkanut 
Paukkeri nimen käyttämi-
nen kylällä. Pelttari Laurin 
poika, joka aloittaa Pelttari 
-suvun on, todennäköisesti 
tullut kylälle Kiimingistä. 

Julkistetussa kirjassa on 
oikeastaan kaksi kirjaa sa-
mojen kansien välissä, sil-
lä sivuja on paksussa ja ko-
vakantisessa kirjassa peräti 
592. 

Nyt on useiden vuosien 
historian kirjoittamisurak-
ka ohi, mutta uusia ideoita 
tuntui jo kirjailija Aili Pelt-
tarilla olevan. Ensimmäise-
nä päivänä kirjoja ostettiin 
jo reilut 70, joka on 300 kap-
paleen painoksesta huomat-
tava määrä. Kirjoja on edel-
leen myynnissä Pudasjärven 
kirjakaupassa. (ht)

Aili Pelttarilla oli koko päivän ajan kiire, kun hän vastaili 
kysymyksiin, selosti kirjan sisältöä ja kirjoitteli omistuskir-
joituksia ostettuihin kirjoihin. www.optimal.fi                      puh. 0400 907 775

Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

4” RÄYSTÄSKOURUA alk. 2 €/m
Värit: musta, ruskea, valkoinen 5-6 m:n salko

Seinä- ja kattotikkaat tarjoushintaan. 
Myös 5” määrämittainen.

To 11.10. Pudasjärven torilla klo 9-15

KOURUMAA, puh. 0400 562 948

Korpisen Metsästysseuraan 
kuuluva Mauri Raappana 
kertoi harrastavansa aktii-
visesti lintu- ja muuta pien-
riistan metsästystä. Hän on 
käyttänyt useiden vuosien 
ajan vihreää huomioliiviä 
metsästäessään ja on ehdot-
tamassa, että muutkin met-
sästäjät ottaisivat käyttöön 
tämän käytännön.

-Hirven metsälläkin pitää 
olla punainen liivi ja lakki. 
Huomioliivejä käyttämällä 
estettäisiin omalta osaltaan 
ampumavahinkojen sattu-
mista, joita valitettavasti on 
tänäkin vuonna sattunut. 

Huomioliivi myös pienriistan 
metsästyksessä lisää turvallisuutta

Vielä on huomioitava, 
että pienriistan metsästä-
jät ja hirven metsästäjät ovat 
usein samaan aikaan metsäl-
lä ja vihreä huomioliivi es-
täisi omalta osaltaan luule-
masta hirveksi – eihän sitä 
koskaan tiedä. 

Linnut eivät Raappanan 
kokemuksen mukaan kiin-
nitä huomiota vihreään huo-
mioliiviin, joten se ei hänen 
kokemuksensa mukaan vai-
keuta niiden saalistamista.

Heimo Turunen
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

KOTIELÄIMIÄ

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

OSTETAAN

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Palveluhakemisto
    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

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. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

Kotipalvelu
Mesimarja

• Siivoukset • Ikkunanpesut
• Ym. kodin askareet
• Mattojen, sohvien ym.  
  pesut pesevällä imurilla
• Juhla-apu
• HomCare/Swipe -tuotteet

Soita 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

Savustamolla

puh. 0400 515 737,
0400 120 891

Pudasjärven Saparo

Ostetaan ja
myydään puolukoita 

ja karpaloita

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT
Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

0400 251 671

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

SYYSTYÖT

Soita ja kysy lisää!
Matti 040-9603058

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

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

AarreArkku

Kauppatie 8. p. 050-3868 660
Avoinna: Ma-To 10-17,

Pe 10-18, La 10-14

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!  PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732

Lumitöihin Valmet 361 ketjut, 
linko 3200, jousikarhi + Aura 
2+”14” + perunanistutuskone 
550. Puh. 040 574 2319.

Uusi sähköpolkupyörä halvalla, 
uutta vast. pyykinpesukone ½ 
hinta, sänky, petisohva, pirtin 
pöytä ja tuolit, keittiöpöytä ja 
jakkarat, 2 parvekepöytää + 
tuolit 2 kpl. Unto Valikainen puh 
040 524 5496.

Annetaan  sisäsiistejä kissanp-
ntuja.Ikä n. 3 kk Tyttö ja poika. 
Puh. 040 572 9790. 

Olisiko kenelläkään antaa hy-
väkuntoiset sukset 145 - 150 
cm ja monot koko 34 - 35. Puh. 
040 548 3901.

Troija palasi takaisin
Lokakuun alussa kadon-
neeksi ilmoitettu seurakoira 
Troija palasi perjantai ilta-
päivällä omin voimin kesä-
lomareissultaan.  

– Koira palasi reissultaan 

Sää suosi Sotkajärven vedon 
järjestämää tonnikävelyta-
pahtumaa ja porukkaa osal-
listui siihen mukavasti. Osa 
kävelijöistä aloitti lenkkei-
lynsä jo lauantai-illan pikku-
lähdössä.

– Ei tyhjää työtä tehty, 
kun saatiin ihmiset liikkeelle 
ja liikkumaan. Kurenaltakin 
osallistui mukavan kokoi-
nen porukka kävelemään. 
Tonnikävelyyn osallistui 

Sotkajärven tonnikävely täytti odotukset
erinimisiä kävelijöitä lopul-
ta 55, joista osa kiersi reitin 
moneenkin kertaan.  Yhteis-
lähdössä oli mukana kolmi-
senkymmentä henkilöä. Yh-
teistulokseksi saatiin 671 
kilometriä, kertoi Pekka Kin-
nunen Sotkajärven vedosta. 

Kävelyn toisena aihee-
na oli miten saataisiin Pu-
dasjärven urheilijoiden hiih-
to nousemaan ja enemmän 
osallistujia mukaan. Maa-

Sunnuntaina iltapäivän yhteislähdössä 
lähti neljän kilometrin taipaleelle kolmisen-
kymmentä liikunnan harrastajaa.

viime tingassa, koska koiran 
omistajat joutuivat palaa-
maan lauantai-aamuna ta-
kaisin Norjaan ja näin koira-
kin pääsi samassa kyydissä 
kotiinsa. Koira oli nähty liik-
kuvan Ranuan puolellakin 
jossain vaiheessa ja pitkin ai-

kaa sitä käytiin hakemassa 
ja kuulostelemassa lähialu-
eilta ja kauempaakin. Koira 
oli palatessaan kaikin puolin 
hyväkuntoinen, mutta ko-
vasti nälkäinen, kertoi asias-
ta Veikko Rytinki. ER

kuntaviestijoukkue on vielä 
saatu vaivoin kasattua, mut-
ta lisää hiihtäjiä kaivattaisiin 
kipeästi. 

-Sotkajärvellä idätellään 
ajatusta kylän omasta sau-
vakävelytapahtumasta, jota 
voisi justeerailla aina lauan-
taina tapahtuvaksi ja kaikille 
sopivaan ajankohtaan. 

Erkki Riihiaho, 
kuva Heimo Turunen

Moposkootteri tyttärelle. Puh 
050 300 1270. 

Polkupyöriä. Naisten/tyttöjen 
3-vaihteinen Helkama mum-
mopyörä, miestenpyörä, poiki-
en 20”. Hyviä, siistejä syyshin-
taan. Joutilaat pyörät  otetaan 
vastaan. P. 040 504 2814.

Uusi Emax merkkinen kaasu-
lämmitin, johon käy 10 kg kaa-
supullo. Hinta 50 e, puh. 040 
754 2437.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tilauksesta
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 12.10.

PUBISSA KARAOKE

auki 00-03.30Wintti

Lauantai 13.10.

T.T
Purontaka

Vangin toive
Jukka
Raitanen

Lippu 10 € sis. ep. Lippu 12 € sis. ep.

Lippu 4 € sis. ep.

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540 • info@street4.fi

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

LOUNAS

ma  suljettu
ti  klo 15 - 21
ke  klo 14 - 24
to  klo 15 - 21
pe  klo 15 - 04
la  klo 12 - 04
su  klo 12 - 18

PUB

ma - pe  klo 10.30 - 14

YÖKERHO
pe 24 - 04
la 24 - 04

TERVETU
LO

A
!

JÄRJESTÄ
PIKKUJOULUSI 

MEILLÄ!!

OTAMME JO
PIKKUJOULU-
VARAUKSIA 
VASTAAN

Zumba sunnuntaina klo 19-20 Kurenalan koululla. Tervetuloa!
Tupailta. Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Raili Juttulalla to 
11.10. klo 19.
Pärjänkievarissa Syötteellä: OctoberFest pe-la 12.10-13.10.
Fazer karkkibingo la 13.10.
Vielä virtaa virkistyspäivä ma 15.10. klo 10.30 Sarakylän koululla.
Merkillisiä musiikillisia tarinoita Iijoen törmiltä  ma 15.10 klo 
18 Pudasjärven kirjastossa. Antti Ervasti laulaa.
Nuorten ja kunnallisvaaliehdokkaiden tapaaminen ti 16.10. klo 
13.45-14.55 Rimminkankaan liikuntasalissa. 
Värien leikkiä luonnossa-näyttely: 21.9.-26.10. Syötteen luonto-
keskuksessa.
Zumba: Seuraavan kerran sunnuntaina 14.10 Kurenalan koululla 
klo19-20.
Pudasjärven omaishoidon tukipisteen teemailta ke 31.10 klo 
18-19.30 Palvelukeskuksessa Kauppatie 5.
Siuruan työväentalo: Tanssit la 3.11., es Ylix, järj. Ala-Siuruan MS. 
Tanssit ti 25.12. klo 21 alk., es Naseva.
Kurenkoski pe 12.10 T.T. Purontaka. La 13.10 Jukka Raitanen.

pe 12.10. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Octoberfest iloittelua DJ Marcus Sirkuksen tahdeissa 
  klo 22 alkaen. liput 5€
la 13.10 klo 11-02 (keittiö 11-22)
 -  Octoberfest päiväjuhla, buffet ruokailu klo 14-16
 -  lasten lauantaipuuhat klo 15
 - Fazer karkkibingo klo 18
 -  OctoberFest ohjelma jatkuu klo 21
su 14.10. klo 11-15 (keittiö 11-15)

PÄRJÄNKIEVARILLA 

TAPAHTUU

SyöteResort Caravanin
paikkavaraukset

0400 499 215

Puhelin 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi

Tervetuloa viihtymään ja herkuttelemaan keittiömme maukkailla ruoka-annoksilla.
Muistithan että Pärjänkievari on myös tunnelmallinen paikka pikkujouluille. 
Parhaat ajankohdat varataan nyt, varaathan omasi ajoissa.

Tule mukaan 
juhlimaan!

OctoberFest Pärjänkievarilla
Pärjänkievarilla vietetään jo 
perinteiseksi muodostunei-
ta OctoberFest juhlia tuleva-
na viikonloppuna pe 12.-la 
13.10. Octoberfest on laku-
jaan iloisten baijerilaisten 
olutjuhla, jota vietetään syys-
kuun lopusta lokakuun en-
simmäiseen viikonloppuun 
asti, yhteensä vaatimatto-
masti 16 päivää. Juhlalla on 
pitkät perinteet Saksassa aina 
1800-luvun alkupuolelta asti, 
jolloin kruununprinssi Lud-
wig meni naimisiin Baijerin 
prinsessan Theresan kans-
sa ja kutsui alamaisensa suu-
reen juhlatilaisuuteen, joka 
pidettiin niityllä Munchenin 
porttien luona.

Saksasta tämä hyväntuu-
linen  alkusyksyn juhla on 
levinnyt muuallekin maail-
maan, ja esimerkiksi Suomes-
sa monet pubit ja ravinto-
lat järjestävän tuohon aikaan 
omia tilaisuuksia Octoberfes-
tin hengessä. Juhlaan kuuluu 
perinteisesti teeman mukai-
nen pukeutuminen ja tietys-
ti erilaiset makkarat ja kaiken 

kruunaa maistuva hapankaa-
li.

Pärjänkievarilla juhla al-
kaa perjantaina DJ Marcus 
Sirkuksen tahdittamana klo 
22 ja jatkuu lauantaina Oc-
toberfest buffetilla klo 14-16 
jolloin ohjelmassa henkeen 
kuuluvaa musiikkia ja tietys-
ti olutta. Juhlat päättyy lau-
antai illalla mm. parhaiden 
Octoberfest asujen paitsemi-
seen. Tule mukaan ja tuo ys-
täväsikin.

Kuva viime vuoden October 
festeiltä pärjänkievarilta.

Syötteen kansallispuiston 
luontokeskuksessa vietetään 
19.-25.10. lasten luontoviik-
koa, jolloin syyslomalaisille 
on tarjolla monenlaista tou-
hua ja retkeä. 

Viikko käynnistyy Peik-
ko-perjantain merkeis-
sä luontokeskuksen tiloissa 
19.10. klo 15 alkaen. Aloi-
tuspäivänä kerrotaan jän-
nittäviä peikkojen ja metsän 
henkien tarinoita Syötteel-
tä, askarrellaan ikioma peik-
ko luonnonmateriaaleista 
sekä lapsille on tarjolla kas-
vomaalausta. Lisäksi Siruka 
Eräpalvelun peikot paistavat 

Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksessa
lättyjä ulkona kodassa. 

Lauantaina klo 16.30 
suunnataan pimenevään 
syysmetsään otsalamppu-
jen ja lyhtyjen valossa kun 
vuorossa on Syksyinen lyh-
tyvaellus. Mitä kaikkea mie-
lenkiintoista luonto tarjoaa-
kaan illan hämärässä? Omat 
otsalamput ja eväät mukaan 
retkelle. Lyhtyretken päät-
teeksi syödään yllätysherk-
ku! 

Sunnuntaina vietetään 
Lasten elokuva- ja tarinapäi-
vää, jolloin Syötteen luonto-
keskuksen auditorio muut-
tuu elokuvateatteriksi ja 

tarjolla on ilmaisia elokuva-
näytöksiä.  

Maanantaina lasten luon-
toviikko jatkuu jälleen luon-
toaiheisten askartelujen, elo-
kuvien ja kasvomaalailujen 
merkeissä, ja tätä puuhaste-
lua on tarjolla luontokeskuk-
sessa koko loppuviikon ajan. 

Tiistai-iltapäivänä klo 
14 alkaa Lasten marjakok-
kauskurssi, jossa valmis-
tetaan yhdessä herkulli-
sia marjaruokia ja lauletaan 
päätteeksi marjakaraokea. 
Marjakokkauskurssille il-
moittautuminen (3 €:n kurs-
simaksu) tapahtuu paikan-

päällä luontokeskuksessa. 
Keskiviikkona jalkau-

dutaan poluille Jännittävä 
jääkausi -retkipäivän mer-
keissä. Klo 10-12 tutustu-
taan retkeilyn perusteisiin 
ja varusteisiin luontokes-
kuksessa kunnes klo 13 läh-
detään jännittävälle jääkau-
si-retkelle Vattukuruun (2,1 
km). Kumisaappaat ja omat 
eväät mukaan retkelle! Las-
ten luontoviikko päättyy 
25.10. torstai-iltapäivänä, jol-
loin leikitellään klo 13 alka-
en Syötteen Luppovedellä.

Tiedotus luontokeskus

Kurenkoskessa on tulevana 
viikonloppuna tarjolla tans-
sikansalle viihdettä kahden 
illan verran, kun perjantaina 
12.10. ravintolassa esiintyy 
T.T. Purontaka ja lauantaina 
13.10. Jukka Raitanen. Mo-
lemmat ovat pitkän uran teh-
neitä taiteilijoita ja molem-
pien keikkaputki jatkuu yhä 
edelleen.

Kokkolalainen T.T. Pu-
rontaka on viihdyttänyt suo-
malaista tanssiyleisöä mo-
nipuolisella, suomalaisella 
iskelmämusiikilla jo yli 30 
vuotta. Iskelmälaulajien B-
kaartilaiseksi itseänsä luo-
kitteleva Purontaka on väsy-
mättömällä työllään luonut 
nimestään brändin, johon luo-
tetaan. Vaikka välillä on usko 
hiipunut ja porvarillisem-
pi elämä kotikunnassa Toho-
lammilla houkutellut, ei Pu-
rontaka ole luovuttanut. 

 Viime perjantaina 5.10. 
julkaistiin kauan odotettu ko-
koelmalevy ”T.T. Puronta-
ka Parhaat 30”. Levy sisältää 
suosikkeja ja radiohittejä aika-
väliltä 1995-2007. Kaikki tämä 

Kurenkoskessa viihteellinen viikonloppu
on nyt vihdoinkin yhdessä 
paketissa. 

Jukka Ensio Raitanen syn-
tyi 65 vuotta sitten Sippolassa. 
Hän on suomalainen laula-
ja, säveltäjä ja sanoittaja jonka 
ensimmäinen sävellys ”Van-
gin toive” syntyi Konnun-
suon vankilassa. Vuonna 1969 
Raitanen pääsi esittämään 
kappaleen televisioon, ja sii-
tä alkoi hänen levytysuransa. 
Kappaleen omistuksesta käy-
tiin keskustelua eri tahojen 
kesken, mutta kappale pysyi 
Raitasen sävellyksenä.

Vuonna 1976 ilmestyi Juk-
ka Raitasen ensimmäinen al-
bumi ”Vangin toive”, jota 
myytiin yli 50 000 kpl. Kari 
Kuuva alkoi tehdä Raitasel-
le kappaleita, ja seuraava levy 
”Vapaa oon” myi kultaa. Rai-
tanen on jatkanut laulajan 
uraansa näihin päiviin saak-
ka, vaikka ei enää olekaan 
saavuttanut 1970-luvun me-
nestystään. Ennen laulajan-
uraansa Raitanen työskente-
li nosturinkuljettajana. Tällä 
hetkellä Raitanen asuu Lap-
peenrannan Lauritsalassa. ts

Pudasjärven keskustasta 
liiketila 19,5 m2, 2-kerros 

1.1.2013 alusta, puh  0400 198 390.

VUOKRATAAN/MYYDÄÄN

PUDASJÄRVEN KIRJASTOSSA 
 MA 15.10. KLO 18.00

VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA!

MERKILLISIÄ MUSIIKILLISIA 
TARINOITA  IIJOEN TÖRMILTÄ

Antti Ervasti laulaa kum-
mallisista ihmiskohtaloista ja 
kummajaisista sekä kertoo 

Erakoksi Ervastiin -albuminsa 
kappaleiden taustoista.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

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

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Petri Tolonen
020 764 0262

Jussi Timonen-Nissi
020 764 0257

Vilho Koivisto
020 764 0232

Seppo Miettunen
020 764 0261

Jukka Heikkinen
020 764 0249

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 6709 003

Aki Huttu
020 764 0254

Teemu Pohjola
020 764 0263

Markus Viitala
020 764 0264

 

Thinko Positivo  I  Tuohitorventie 18 A, 90630 Oulu  I  Puhelin 040 7720961  I  etunimi.sukunimi@thinkopositivo.fi  I  www.thinkopositivo.fi   

 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on noin 4500 jäsenen yrittäjyysverkosto, joka 
toimii vahvana vaikuttajana ja yhteistyökumppanina alueellisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien tärkein tehtävä on kaikin tavoin 
vaikuttaa yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. 
 
Haemme nyt 
 
Kampanjamyyjiä 
 
Pudasjärvelle perustettavaan yksikköömme. Kampanjatyöntekijät 
työskentelevät Nuoret töihin Pk-yrityksiin kampanjassa. Kampanjan tavoitteena 
on luoda 100 uutta työsuhdetta vuodelle 2013 Pohjois-Pohjanmaalle. 
Kampanjaan kautta hankitaan varoja ammatillisen koulutuksen omaavien alle 
30-vuotiaiden nuorten työsuhteisiin.  
 
Myyntityö tehdään Pohjois-Pohjanmaan alueen yrityksiin puhelimella, 
sähköpostilla ja asiakaskäynneillä. Tarjolla on työpaikkoja ja 
työharjoittelupaikkoja. Työt alkavat lokakuussa. 
 
Odotamme sinulta 

- Positiivista asennetta 
- Hyviä vuorovaikutustaitoja 
- Kykyä tavoitteelliseen työskentelyyn   

 
Tarjoamme sinulle 

- Mielenkiintoisen tuotekokonaisuuden 
- Innostavan työyhteisön 
- Myynnin valmennuksen 
- Koulutuksen tuotteisiin 
- Mahdollisuuden hyviin ansioihin (takuupalkkajärjestelmä) 

 
Rekrytoinnin ja kampanjan toteuttajana toimii yhteistyökumppanimme, Thinko 
Positivo Oy. Työhakemukset sähköpostilla osoitteeseen 
janne.puolakka@thinkopositivo.fi 16.10.2012 mennessä.  
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa 
Janne Puolakka 
Thinko Positivo Oy 
p. 040 772 0961 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on noin 4500 jäsenen yrittä-
jyysverkosto, joka toimii vahvana vaikuttajana ja yhteistyö-
kumppanina alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien tärkein tehtävä on kaikin ta-
voin vaikuttaa yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Haemme nyt

Kampanjamyyjiä
Pudasjärvelle perustettavaan yksikköömme. Kampanjatyönte-
kijät työskentelevät Nuoret töihin Pk-yrityksiin kampanjassa. 
Kampanjan tavoitteena on luoda 100 uutta työsuhdetta vuo-
delle 2013 Pohjois-Pohjanmaalle. Kampanjaan kautta hanki-
taan varoja ammatillisen koulutuksen omaavien alle 30-vuo-
tiaiden nuorten työsuhteisiin. 

Myyntityö tehdään Pohjois-Pohjanmaan alueen yrityksiin pu-
helimella, sähköpostilla ja asiakaskäynneillä. Tarjolla on työ-
paikkoja ja työharjoittelupaikkoja. Työt alkavat lokakuussa.

Odotamme sinulta
- Positiivista asennetta
- Hyviä vuorovaikutustaitoja
- Kykyä tavoitteelliseen työskentelyyn  

Tarjoamme sinulle
- Mielenkiintoisen tuotekokonaisuuden
- Innostavan työyhteisön
- Myynnin valmennuksen
- Koulutuksen tuotteisiin
- Mahdollisuuden hyviin ansioihin (takuupalkkajärjestelmä)

Rekrytoinnin ja kampanjan toteuttajana toimii yhteistyö-
kumppanimme, Thinko Positivo Oy. Työhakemukset säh-
köpostilla osoitteeseen janne.puolakka@thinkopositivo.fi 
16.10.2012 mennessä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa
Janne Puolakka
Thinko Positivo Oy
p. 040 772 0961

Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta 
on 27.9.2012 vahvistanut 28.10.2012 pidettävien 
kunnallisvaalien ehdokaslistojen yhdistelmän, 
mikä on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla 
sekä saatavana keskusvaalilautakunnan sihtee-
riltä (entinen lukio, Lukiontie 4).

5.10.2012
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

KUULUTUS

Jos kiinnostaa, lähetämme 
yksilöidyn tarjouspyyntölomakkeen.

Oletko valmis toteuttamaan 
Kajastus Ry:n kotisivut ja sivujen
ylläpidon/koulutuksen n. vuoden ajan?

Puh. 040-8266427 
tai 040-5137809/ Kari Juntunen

Livojoen rantayleiskaavoitus
mahdollisuus mielipiteen esittämiseen yleiskaavaa laaditta-
essa 

Maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mie-
lipiteensä Livojoen rantayleiskaavaa valmisteltaessa. Yleiskaa-
valuonnos pidetään nähtävänä 8.10. – 9.11.2012 Pudasjärven 
kaupungin teknisellä osastolla, os. Puistotie 2, Pudasjärvi, sekä 
internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.

Yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidetään Livon koululla 
(Livokkaan kylätalo) perjantaina 19.10.2012 klo 18.00, osoite Kir-
siojantie 31, Pudasjärvi.

Mahdolliset yleiskaavaa koskevat mielipiteet on toimitettava 
nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupun-
ki, tekninen osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax (08) 823 453,  
sähköposti kirjaamo@pudasjarvi.fi. 

Lisätietoja antavat  
Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, 
puh. 0400 389 972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi ja FCG Oy:ssä 
Kuisma Reinikainen, puh. 050 390 5741, kuisma.reinikainen@fcg.fi.

Pudasjärvellä 3.10.2012  
Kaupunginhallitus PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

OSUUSKUNTA TYÖPUDAS 
myy seuraavia palveluita:
Pudasjärven keskusta-15km säteellä.

-kotihoitoa ja omaishoitajan lomitusta ym.
-viikkosiivoukset ja ikkunanpesut.
-ulkoilu ja asioimispalvelua.
Ammattitutkinnon suorittanut 
lähihoitaja puh. 0409370234.www.pudasjarvi-lehti.fi

Taivalkoskelta syntyisin 
oleva Janne Nevala kier-
tää kirjaansa pohjautuvan 
musiikkiesityksen kanssa 
Koillismaata ja Oulun seu-
tua. Nimestään huolimatta 
kirja ei ole kuitenkaan lapsil-
le tarkoitettu teos. Se kertoo 
viisitoistavuotiaan pojan elä-
mästä ja tapahtumista. Pu-
dasjärven kirjastossa tämä 
esitys nähtiin maanantaina 
8.10.

– Hammaskeijo syntyi 
pitkän kehitystyön tulok-
sena. Pienestä pojasta lähti-
en olen kirjoitellut tarinoita. 
Hammaskeijon tarina alkoi 
siitä kun kaverit perustivat 
aikoinaan bändin, johon mi-
näkin halusin mukaan ja sain 
kitaristin paikan. Koska sii-
hen aikaan ei saanut nuotte-
ja mistään ja soittaminenkin 
oli opeteltava kasetilta kor-
vakuulolta, siirryin solistiksi 
ja aloin väsäämään omia lau-
luja. Sieltä ne tarinat ovat al-
kunsa saaneet. Itse harrastan 
koripalloa, josta sain lisävä-
riä juttuihin. Taivalkoski on 
tuttu paikka ja tapahtumat 
oli helppo sijoittaa sinne, 
kertoi Nevala kirjansa synty-
historiasta.

Nykyinen kiertue täyt-

Hammaskeijotarinoita 
kirjastossa

Janne Nevala luki otteita esikoisteoksestaan ”Hammas-
keijo” vieraillessaan Pudasjärven kirjastossa.

tyi vajaassa kahdessa viikos-
sa ja jos tilauksia tulee lisää, 
Nevala harkitsee kiertueel-
leen jatkoa.

Janne Nevala on nykyisin 
Limingan Kirjasto- ja kult-
tuuritoimen johtaja. Virkaan 

kuuluu kirjaston lisäksi, 
kansalais- ja musiikkiopis-
ton nuoriso- ja liikuntapuoli. 
Musiikkia Nevala ei ole jät-
tänyt vaan soittaa kahdessa 
bändissä. Koninhauta ja Vai-
keat ihmiset United.  er

, Teollisuustie 1
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(naisille, miehille, nuorille, lapsille)
Pudasjärvi (Pizzeria Duhokin vieressä) Palvelemme teitä:

ke–pe 10.-12.10.
klo 9.00 – 18.00

WoolFan
www.pikkupuoti.fi

Kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!

Tällä kupongilla

10€Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 
90900 Kiiminki
Puh. (08) 220062
fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

alennus HA/PA
määräaikaiskatsastuksesta

Yksi tarjous/katsastus

Keskustellaan valiokuntamallista.
Johtokunta kokoontuu klo 18,
asialistalla ajankohtaiset asiat.

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön
yleinen kokous

torstaina 18.10.2012 klo 19  Pohjantähdessä.


