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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tässä lehdessä 
vaaliteemaa

Kirkon saneeraus 
hyvässä 

vauhdissa s. 15

Toimivat peruspalvelut 
saatava omasta kunnasta

Reijo Talala
Lehtori

66

Varaa aika silmälääkäriin!

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

040 821 1819

to 18.10.,  to 25.10., to 1.11.
Seuraavat vastaanottoajat:

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

Moilanen Janne
luokanopettaja

On kotiin tulon aika.

49

Perusterveyshuollosta 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

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. 

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.

SWIPE -esittely KoillisParkissa
pe 19.10. klo 12-17.

Marja Vääräniemi p. 040 703 6852

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

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

2,50

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

3,00
HILLOMUNKKI

2,99
2 pkt

JÄÄTELÖ 5 L vuoka

8 kpl/560 g

pss
UUTUUS!

1,19pkt

Kissan 
kuivaruoka 1kg

5,99

CREAMY

vuoka

VALKO-
SIPULI- JA 
VIHERPIPPURI-
LEIKE 150 g

4,25
BRAVUURI
jauheliha-
mureke 700 g pkt

3,99
pkt

Säilyke 6x400 g 
6-PACK

pkt

PAINOPALLO 2,5 kg

6,90

PILATES-
RENGAS 
38 O

16,95

HIEROVA JUMPPA-
PALLO 65 O 

10,90

AEROBIC-MATTO 
40X100 cm

LAURIN 
villalanka 
150 g

3,99
kerä

PUNAINEN
LENKKI 
500 g

16,95

• CHARLOTTE RUSSE

    • ROMMI-RUSINA

        • TIRAMISU
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Kirkolliset ilmoitukset Pudasjärvi

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

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

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 
puhelinvälityksessä sattuneesta 
väärinkäsityksestä lehti ei vas-
taa. Mikäli ilmoitusta ei tuotan-
nollisista tai muista toiminnal-
lisista syistä (esim. lakko) tai 
asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattunees-
ta virheestä rajoittuu enintään il-
moituksesta maksetun maksun 
määrän palauttamiseen. Muistu-
tus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 49,05 €

Hinta sisältää alv 9%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Avioliitto Jumalan asettamana elämän muotona ja ihmisen kutsumuk-
sena mainitaan Raamatun ensi sivuilla luomiskertomuksen yhteydessä. 
Miehen ja naisen luominen on Jumalan luomistyön päättävä ja kruunaa-
va tapahtuma (1. Moos. 1:26-28; 2:7, 21-24). (ING) 

Ihmisen luomisen yhteydessä ihmisestä puhutaan sekä yksikössä 
että monikossa: ”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän 
hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1. Moos. 1:27) Heprean-
kielessä ihmistä tarkoittava sana adam ei tarkoita ainoastaan ensimmäi-
sen ihmisen nimeä, vaan ihmistä yleensä. 

Kirkkoisä Johannes Krysostomos († 407) viittaa luomiskertomuk-
seen ja toteaa, että avioliitto on ”yksi sielu ja yksi ruumis kahdessa per-
soonassa”. Toisin sanoen avioliitto on kahdesta persoonasta koostuva 
ykseys, joka on Jumalan yhdistämä. 

Kolmiyhteisen Jumalan kuva ja kaltaisuus ilmenevät myös sukupuol-
ten kaksinaisuutena: ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi. Tähän liittyy 
läheisesti avioliittoon kuuluva, välittävä ja rakastava avioelämä.  

Jumalan ihmiselle antama tehtävä lisääntyä (1. Moos.1:28) syventää 
Jumalan kaltaisuuden käsitettä. Jotta ihminen todella heijastaisi kolmiyh-
teisen Jumalan kaltaisuutta, täytyy hänen sitoutua osaksi eri persoonis-
ta koostuvaa yhteisöä eli perhettä. Perhe-elämän eräänlainen ensimmäi-
nen taso on miehen ja naisen avioliitto. Lasten syntyminen vanhempien 
avioliitossa on sen toinen taso. 

Ihmisen luomiseen liittyvät tapahtumat muodostavat perustan sekä 
avioliitolle että koko Raamatun ihmiskuvalle. Tämä tekee avioliitosta yh-
den Raamatun tärkeimmistä teemoista. Luomiskertomus osoittaa, että 
avioliitolla on paratiisillinen alkuperä ja että se on kolmiyhteisen Juma-
lan kuva. 

Näin ollen kristillinen avioliitto ei ole ensisijaisesti miehen ja naisen 
välinen laillinen sopimus, vaan Jumalan ja aviopuolisoiden välinen liitto. 
Kun aviopuolisot liitetään yhteen avioliitossa, he hyvin kauniilla tavalla il-
mentävät omaa Luojaansa.

Avioliiton kruunu 
Ortodoksisen avioliittoon vihkimisen keskeinen kohta on kruu-
naaminen. Kruunaamistoimitus yksi sen vanhimmista osista, 
mahdollisesti peräisin 300-luvulta. Uuden testamentin maail-
massa kruunu on kuolemasta saadun voiton merkki (vrt. 1. Kor. 
9:24-25; 2. Tim. 4:7-8). 

Avioliiton kruunua ei pidä käsittää kuninkaan ja kuningattaren kruu-
nuna. Avioliiton kruunussa on kysymys marttyyrin kruunusta: Jumalan 
valtakunnan tie on marttyyriutta eli todistusta Kristuksesta. Avioliiton 
marttyyrius on oman itsekkyyden jatkuvaa ristiinnaulitsemista. Siinä ei 
viime kädessä ole kysymys kärsimyksestä, vaan pikemminkin Jumalan 
tahdon toteuttamisesta ja lähimmäisen palvelemisesta. Onnellinen avio-
liitto perustuu pitkälti kykyyn luopua omasta tahdosta yhteiseksi hy-
väksi. 

Tätä taustaa vasten avioliittoon sisältyy erinomainen mahdollisuus 
kasvaa ihmisenä. Avioliitossa ihminen ei ole yksin tässä maailmassa. Hä-
nen tekojensa vaikuttimena ei ole ”minä”, vaan ”me”. 

Avioliitto ei ole ainoastaan vaivannäköä ja uhrautumista toisen puo-
lesta, vaan myös yhteistä elämäniloa. Elämä on Jumalan lahja. Ihminen voi 
siitä hyvällä tavalla nauttia. Silloin avioliitto on mainiolla tolalla, kun sekä 
arjessa että juhlassa kokee elävänsä täyttä elämää. 

Valitettavasti kaikki avioliitot eivät onnistu. Vaikka maalailen yllä var-
sin ihanteellisen kuvan avioliiton hengellisistä perusteista, niin samalla 
totean, että me kaikki olemme vain ihmisiä. Myös avioliitossa ihminen 
saattaa olla haavoittuvainen ja onneton. Avioliittoon liittyy myös epäon-
nistumisen riski. Se kannattaa kuitenkin ottaa. 

isä Marko Patronen 
Oulun ortodoksinen seurakunta

Avioliitto – ihmisen 
kutsumus (OTS)

Valtakunnallista Vanhusten 
viikkoa vietettiin 7.10.-14.10. 
Viikon aikana vanhuksille ja 
heidän avustajilleen sekä lä-
heisilleen oli tarjolla erilaisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia 
Pudasjärvelläkin. 

Yksi suuren määrän ihmi-
siä liikkeelle saanut tapahtu-
ma oli seurakuntakodissa 
keskiviikkona 10.10 pidet-
ty messu, jossa kappalainen 

Yhdessä Vanhusten 
viikon Messuun

Juha Kukkurainen saarna-
si ja seurakunnan kanttorit 
Jukka Jaakkola ja Keijo Pii-
rainen säestivät virret sekä 
eläkeläiskerhon kuoron lau-
lut.

Messuun saapuneet van-
hukset ja heidän seuralaisen-
sa täyttivät seurakuntasalin 
ulospäin näkyvällä iloisel-
la mielialalla ja tunnelmalla, 
josta saattoi aistia viikon tee-

man ”Yhdessä Vahvempia”-
hengen. Tämän tunnelman 
jakajina ja vanhusten avus-
tajina pääsivät mukaan Ylä-
kartanon hoitohenkilökun-
nan ehdotuksesta Sointu 
Veivon ohjaamana Karhupa-
jan työharjoittelijat Lasse Pe-
sälä ja Jarno Luukkonen.

Sointu Veivo

Karhupajalta jalkaantuivat Lasse Pesälä, Jarno Laakkonen ja Sointu Veivo Vanhus-
ten viikolla Yläkartanon vanhusten avustajiksi.

Messu seurakuntakodissa su 
21.10. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Jaakko Sääskilahti, Kei-
jo Piirainen. 
Pyhäkoulu seurakuntakodis-
sa su 21.10. klo 12.  
Tulossa: Kirkkomusiikki-
viikko 3.-11.11.2012, tarkem-
pi ohjelma ensi viikon leh-
dessä. 
Miesten piiri ti 23.10. klo 
17.30 uudessa kirpparitilas-
sa (Pappilantie 7 A), mukana 
Kimmo Helomaa ja Keijo Pii-
rainen. Iltapala ja yhteistä ju-
tustelua. 
Kirpputori  keskiviikkoisin 
(Pappilantie 7 A) klo 10-13. 
Ystävän kammari seuraavan 
kerran tiistaina 30.10. klo 12-
13.30 seurakuntatalolla. 
Sauvakävelyilta tiistaisin 18-
19.30 Liepeessä. 
Kuuloyhdistyksen kerho to 
18.10. klo 11,  mukana dia-
koniatyöntekijä Leena Louk-
ko. 
Vanhemman väen leiripäivä  

Hilturannassa torstaina 25.10 
klo 9-14. Leiripäivässä saam-
me touhuta yhdessä monen-
laisia asioita, nauttia hyvästä 
ruuasta ja saamme olla yh-
dessä toisten kanssa. Leiri-
päivän hinta on 10 €,  sisältää 
ruuan ja kahvit. Hilturantaan 
tullaan omin kyydein. Ilmoit-
tautumiset ruokavalioineen 
19.10.mennessä kirkkoher-
ranvirastoon. Olet lämpimäs-
ti tervetullut! 
Yhteisvastuukeräyksen 
starttipäivä  Pudasjärven srk-
talolla ke 7.11.2012. Päivä al-
kaa lounaalla klo 11 ja päät-
tyy kahviin klo 15.30. Päivän 
aikana saamme tarkempaa 
tietoa ensi vuoden keräys-
kohteesta, joka on yksinäiset 
vanhukset.  Ilmoittautumiset 
ruokavalioineen kirkkoher-
ranvirastoon 31.10 mennessä.  
Kaikki asiasta kiinnostuneet, 
tervetuloa!
 Iin rovastikunnan Vapaaeh-
toisten diakoniapäivä  Iissä 

la 10.11. Aiheena on ”Jaksa-
mista ja voimaa, ilon ja posi-
tiivisuuden kautta vapaaeh-
toistyöhön. Lähtö srk-talolta 
klo 10.30 ja paluu n. klo 18. 
Päivä on osallistujille ilmai-
nen. Ilmoittautumiset ruoka-
valioineen kirkkoherranvi-
rastoon 29.10 mennessä. 
Kuorot:  lapsikuoro to 18.10. 
klo 17,  kirkkokuoro to 18.10. 
klo 18.  Eläkeläisten musiik-
kipiiri  ke 24.10. klo 13. 
Syyslomaviikolla (22.-26.10.) 
ei päiväkerhoja eikä var-
haisnuorten kerhoja. 
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 torstaisin klo 
18-19.30. 
Partiot: Pudasjärven Mesi-
kämmenet partiolippukunta 
kaipailee lisää jäseniä rivei-

hinsä. Kaikki ikäkausiryhmät 
ottavat enemmän kuin mie-
lellään uusia partiolaisia mu-
kaan. Sudenpennut (7-9v.) 
keskiviikkoisin klo 17-18 seu-
rakuntatalon nuorisosalissa. 
Seikkailijat (10-12v.) keski-
viikkoisin klo 18-19 seurakun-
tatalon nuorisosalissa. Tarpo-
jat (12-15v.) keskiviikkoisin 
klo 19-20 seurakuntatalon 
nuorisosalissa. Käy tutustu-
massa sivuihin www.partio.
fi. Lisätietoja partiosta Tiinal-
ta (040-571 4636, tiina.inke-
roinen@evl.fi) 
Nuorisotyö: Iltakahvila Rönö 
pe 19.10. klo 18.
 Lapsiparkki perjantaisin klo 
9.30 – 12 seurakuntakodis-
sa. Parkkiin voi tulla kolme 
kertaa peräkkäin. Ilmoittau-
tuminen kirkkoherranviras-
toon 08-8823100, ennakkoon 
otetaan 10  lasta. Syysloma-
viikolla pe 26.10.  ei ole park-
kia. 

Perhekerhot:  perheker-
ho Korpisen kylätalossa ke 
17.10. klo 10-13.   Iltaperhe-
kerho ti 23.10. klo 16-19  seu-
rakuntakodissa, kerho on tar-
koitettu vain perheille, jotka 
eivät voi käydä perhekerhos-
sa päivällä. Perhekerho seu-
rakuntakodissa to 25.10. klo 
10-13. Perhekerho Sarakylän 
koulun päiväkerhotilassa ke 
24.10. klo 11-14. 
Rauhanyhdistykset: Ompe-
luseurat Pärjänsuolla Roini-
sella pe 19.10. klo 18 (Seppo 
Leppänen). Myyjäiset ja seu-
rat Jongulla Aino Pelttarilla 
pe 19.10. klo 19 (Urpo Illikai-
nen). Käsityöilta Sarakylässä 
Antti Kummalalla pe 19.10. 
klo 19 ja lauluseurat Saraky-
län kappelissa su 21.10. klo 
19 (Seppo Leppänen). Lau-
luseurat Kurenalan ry:llä su 
21.10. klo 17 (Jukka Jaakkola).
Haudattu: Paavo  Jussila 75 v.
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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!

mm. Lahjatavaraa, 
Askartelutarvikkeita, Pelejä, Leluja…ym.

     …enää 68 yötä Jouluun!

Pudasjärven Sos.dem.-työväenyhdistys

Tule tapaamaan 
Pudasjärven Demari ehdokkaita 

la 20.10.2012 klo 11-14 
K- Supermarketin eteen.

Makkaran maistelun lomassa 
keskustelua ajankohtaisista 

aiheista.

Paljon Uutuuksia!

Tervetuloa tutustumaan ja 
tekemään löytöjä! :)

Suviseuroista tietoa yrittäjille
Pudasjärven kaupungin 
ja suviseuraorganisaati-
on tiistaina 9.10. järjestä-
mässä tiedotustilaisuudessa 
yrittäjille esiteltiin mitä mah-
dollisuuksia suviseurat tuo 
paikallisille yrittäjille, ja 
mitä palveluita he tarvitse-
vat. Suviseurojen tarvitse-
mat palvelut jakaantuvat 
kahteen selkeästi eri osa-
alueeseen. Järjestävät tule-
vat tarvitsemaan palveluita 
pystytyksen ja purkamisen 
yhteydessä rautakaupoilta 
ja koneyrityksiltä.  Seuravä-
ki taas käyttää elintarvike-, 
vaatetus- ja polttoainepal-
veluita lähinnä ennen seuro-
ja ja seurojen jälkeen paluu-
matkalle lähdettäessä.

Paikalle oli saapunut su-
viseurojen päätoimikunnan 
puheenjohtaja Erkki Ilves-

luoto Ranualta ja Pudasjär-
ven kaupungin puoles-
ta kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjä. Järjestelytoimikun-
nan puheenjohtaja Henrik 
Hämäläinen kertoi raken-
nusorganisaation tehtävistä 
ja mitä hankintoja tarvitsee. 
Pia Ervasti esitteli majoitu-
sorganisaation toimintaa ja 
tarpeita.

Seura-alue on 170 hehtaa-
ria. Alueella on tehty syys-
kesän aikana valmistavina 
töinä raivauksia, ojituksia ja 
maansiirtotöitä.

Seuratapahtuma kestää 
kaikkinensa viisi päivää. 
Kenttä avataan keskiviikko-
na 26.6. Seurat ovat 27.6–1.7. 
2013, mutta valmistelutyöt 
alkavat jo vapulta. Talkoo-
työvuoroja tehdään kaikki-
nensa ennen seuroja lähes 10 

000 ja seurojen aikana noin 
8500. Suurin tulijavirta on 
oletettavasti 27–28 päivien 
kohdalla. 

Rakennusporukkaa nä-
kyy kylällä etenkin rau-
takaupoissa, mutta myös 
muissa kaupoissa. Pystytyk-
seen tullaan tarvitsemaan 
erilaisia nostureita, trakto-
reita, mönkijöitä sekä pyörä-
kuormaajia.  

Majoitustarve tulee ole-
maan noin 3500 henkilöl-
le. Kaikki halukkaat voivat 
ilmoittaa vapaat majoitus-
paikkansa tai vaikka vapaan 
huoneensa suviseuraorgani-
saatiolle.

Seuravieraat, joita odote-
taan paikalle 75000–80000, 
joista nuoria on lähes puo-
let, tulevat näkymään hy-
vinkin runsain määrin Ku-

renalustan keskustassa 
asioimassa. Liikkeitä pyy-
detään ottamaan huomioon 
tämä väkimäärä tilatessaan 
tavaraa liikkeisiin. Huol-
toasemien tankit kannat-
taa täyttää ja kaasuvarannot 
moninkertaistaa. Todennä-
köisesti myös autokorjaamot 
saavat asiakkaita. Marketeis-
ta haettava tavara riippuu 
pitkälti keleistä Aurinkoi-
sina päivinä makkaraa, jää-
telöä, juotavaa ja asusteita. 
Sateella sadevaatteita ja vaa-
tetavaraa.

Tiedotustilaisuus yrittä-
jille tultaneen järjestämään 
vielä toisenkin kerran!

Erkki Riihiaho
Mikko Kälkäjä, Henrik Hämäläinen ja Pia Ervasti esittelivät tulevaa suurtapahtumaa 
ja vastailivat yrittäjien esittämiin kysymyksiin.

Päätoimikunnan puheen-
johtaja Erkki Ilvesluoto 
esitteli suviseuraorgani-
saation toimintaa.

4
Tasa-arvon ja oikeuden-
mukaisuuden puolestapuhuja

Taisto Puurunen
Mittakirvesmies

Paikallisia yrittäjiä kiinnosti suviseuraväen käyttämät palvelut paikkakunnalla. 

Vanhustenviikon messua 
vietettiin sunnuntaina 14.10, 
Sarakylän kappelissa. Kirk-
kovieraiden saapuessa si-
sälle kuluvan talven aika-
na rippikoulua suorittavat 
oppilaat jakoivat virsikirjat 
kaikille osallistujille. Kap-
palainen Juha Kukkurainen 
puhui messun puheosuu-
dessa kirkkovuoden tämän 
sunnuntain aiheesta ”Usko 
ja epäusko” evankeliumi-
tekstin johdolla Joh. 7:40–52. 
mm.

”Jeesus itse opetti ihmi-

Vanhustenviikon messu Sarakylän kappelissa
siä ja monet sanoivat, että 
totisesti hän on profeetta. 
Muutamat sanoivat, tullee-
ko Kristus Galileasta? Niin 
tuli riita kansan seassa hä-
nen tähtensä ja tahtoivat ot-
taa kiinni. Kukaan ei kuiten-
kaan häneen koskenut. Vielä 
meidänkin päivinämme kes-
kellämme vaikuttavat usko 
ja epäusko. Kristuksen seu-
rakunta julistaa uskoa Jee-
suksen sovituksesta.” Sara-
kylän kappelikuoro avusti 
messussa kanttori Keijo Pii-
raisen johdolla. Messu päät-

tyi virteen 530, jonka viimei-
sessä säkeistössä ovat sanat 
”Opeta päivä kerrallaan/ ot-
tamaan kädestäsi/Aurinko 
laskee aikanaan/vaan py-
syn kädelläsi./ Ei silloin yö, 
ei kuolema/minua seuraa 

matkalla, / tie kulkee uu-
teen aamuun”. Toimituksen 
päätteeksi nautittiin kirkko-
kahvit.

Iivari Jurmu
Kuvat Maija Jurmu

Kirkkokansaa.

Kirkkokahvilla.

Eija Ikonen
Myyjä19

Pudasjärven
Sosialidemokraatit

Vastuuta arjesta
suurella sydämellä
kuntalaisia kuunnellen

On kotiin tulon aika.69

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

Sointu Veivo

 Vien asioita eteenpäin 
 rohkealla ja avoimella otteella!

Aira Siuruainen-Kalliola

On kotiin tulon aika.

Koti on paras paikka vanhuksille
Lapset ja nuoret harrastuksiin

64
Musiikinopettaja
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Juho Kellolampi
Maanviljelijä

Anna äänesi vaikuttaa.

On työnteon aika.

15
Parempi Pudasjärvi?
Ei pöntömpi ajatus.

yrittäjä

Särkelä 
Markus

81

Pudasjärveltä

Toivoa on, nyt tarvitaan vahvaa 
tahtoa. Suomi kaipaa uudistusta, 
jotta meillä olisi hyvinvointi-
yhteiskunta tulevaisuudessakin. Ja 
uudistus onnistuu, kunhan uskal-
lusta riittää. Peruuttamalla kun ei 
pääse eteenpäin.

Pudasjärven kokoomus

markus.sarkela@msarkela.com

http://www.facebook.com/markus.sarkela

puh. 040 581 9930

Minun Pudasjärveni  
– kuntalaisia työllistävän yrittäjän unelmakunta

- Positiivinen ilmapiiri sekä avoimen keskustelu- ja pää-
töksentekokulttuurin edistäminen - siitä se kehitys ja 
muutos Pudasjärvellä alkaa. Erilaiset näkemykset ovat 
muutoksen ja kehityksen suuri voimavara. 

- Kunnan on keskityttävä menokuriin ja hankittava lisää 
tuloja sekä arvioitava aina päätösten yritysvaikutukset. 
Pudasjärveläisiä työllistävien yritysten asema on huomi-
oitava kunnan hankintatoiminnassa. Hankintamenette-
lyissä on arvioitava hankintojen työllisyysvaikutukset 
Pudasjärvellä.

- Kunnan on tuettava uuden pudasjärveläisiä työllistä-
vän yrittäjyyden syntymistä ja sillä on oltava aktiivinen 
rooli yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Sen on 
edistettävä osaltaan yritysten ja työpaikkojen syntymistä. 
Siinä auttaa pudasjärveläistä yritystoimintaa kannustava 
ja arvostava yritysilmapiiri 

- Työpaikat, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sekä yri-
tysten elinvoimaisuuden turvaaminen ovat ne asiat, joilla 
saamme itsemme “myytyä”  esim. paluumuuttajille. 

- Kuntalaisia ja heidän mielipiteitään on kuunneltava

- Päätökset eivät ole aina mukavia, mutta niitä on tehtävä 
kehittääksemme Pudasjärveä - kotikuntaa.

Uudistusajatuksia
ja -ehdotuksia
Pudasjärvestä

Tämän esitteen maksoi:

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

Erkki Honkanen

Äänestä Erkki valtuustoon!

3

Aluepäällikkö, rakennusmestari
Ensi kertaa ehdolla valtuustoon.
SDP, sitoutumaton
mika.pesonen@pp2.inet.fi

Olisiko nyt aika vaihtaa vetovastuuta!?

Mika Pesonen

Olen syntynyt Kuusamossa 49 vuotta sitten sekä muuttanut Pu-
dasjärvelle Haukiputaalta vuonna 2000. Perheeseeni kuuluu vai-
mo ja 11- ja 16-vuotiaat tyttäret. 

Harrastuksinani ovat metsästys, kalastus, hiihto, lasten yleis-
urheilutoiminta sekä lionsjärjestötyö. 

Oltuani pian neljä vuotta kaupungin tarkastuslautakunnan jä-
senenä olen päässyt seuraamaan lautakuntien, valtuuston ja hal-
lituksen toimia paraatipaikalta. Totesin, että jos haluan olla vai-
kuttamassa päätöksiin, minunkin täytyy lähteä mukaan yhteisten 
asioiden hoitamiseen!

 Olen tätä mieltä:

Koulujen rakentaminen täytyy saada käyntiin pikavauhtia! 
Onhan meillä laitettu esimerkiksi Karhukunnaskin pikavauhtia 
pystyyn. Saatiin nopeasti lainat, lakipykälät ja luvatkin kuntoon.

Kaupungin työntekijöiden ulkoistamisen on loputtava ja 
palautettava takaisin kaupungille ainakin osa ulkoistetuista töis-
tä! Kuka seuraa ulkoistettujen töiden valmistusta, valvontaa? 
Ulkopuolinen konsultti ei tunne kunnan asioita niin hyvin kuin 
paikallinen työntekijä tai työnjohto. Minusta kaupungin työnte-
kijöitä ei arvosteta tarpeeksi. He kuitenkin tekevät tärkeää työ-
tä, kukin omalla sarallaan! Pudasjärvisten yrittäjien puolesta olen 
pahoillani siitä, että lähivuosina tapahtuneet ulkoistamiset ovat 
vähentäneet heidänkin töitään. Toivottavasti yrittäjätkin saisivat 
valtuustoon sellaisia jäseniään, jotka ajaisivat heidän asioita ny-
kyistä paremmin.

Terveyskeskuspalvelut on järjestettävä niin, että lääkä-
riin pääsee Pudasjärvellä arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Terveys-
palveluja viimeaikoina normaalia enemmän käyttäneenä totean, 
että meillä on toimiva terveyskeskus. Tuntikausien jonottaminen 
OYS:ssa ei ole kovinkaan mukavaa.

Oikeanmukaisista saavutuksista hyvänä esimerkkinä on 
Rajamaanrannan rakentaminen. Samanlaisia vetoja tarvittaisiin 
kaupungin muillekin lähiöille esimerkiksi Puhos, Aittojärvi, Sara-
kylä, Kipinä, Hirvaskoski, Hetekylä (Juustola)!

 Kysymyksiä, joita minulle on esitetty 
 ja joihin nyt haluan vastata:

Syöte: Sinne on käytetty paljon rahaa. Totuushan kuitenkin 
on, että alueen rahoittamista ei voida lopettaa, mutta sitä voitai-
siin järkeistää ja tehdä pitemmän ajan suunnitelmia. Golfin pelaa-
jana voin sanoa, että Syöte ei tarvitse golfkenttää. Parannetaan 
yhteisvoimin jo valmista, hyvin hoidettua Koillis-Golfin kent-
tää. Ehkä Syötteen mökkitontitkin menisivät paremmin kaupak-
si kun ei tarvitsisi ostaa golfosaketta tontin mukana! Eihän kaik-
ki halua pelata golfia.

Kollaja: Ei avata ja eikö asia päätetty jo kerran? Jos ava-
taan, pitää myös Natura poistaa. Mielestäni valmisteilla olevaa 
Iijoen rantakaavaa ei olisi tarvinnut laittaa alulle. Niiden vuok-
si hyviä kesämökki- ja talonrakennuspaikkoja tulee jäämään ra-
kentamatta. Mielestäni rakentamalla nyt pois jäävät rantatontit, 
saataisiin pitempiaikaisia töitä paikallisille urakoitsijoille, raken-
tajille ja kaupoille tulisi uusia asiakassuhteita ym. Verojakin ker-
tyisi enemmän!

Vaalilupaukset: Yksin en pysty mitään päättämään, siihen 
vaaditaan aina enemmistö. On siis turha luvata kovin erikoisia 
asioita. Sen kuitenkin lupaan, että tulen toimimaan tinkimättö-
mästi kaupungin asukkaiden puolustajana.

24 Pudasjärven
Sosialidemokraatit

Olen aina ollut kirjoilla ja veroni maksanut Pudasjärvelle, sekä 
toiminut kaksi kautta valtuustossa. Nyt muutamina välivuosina 
olen käyny valtuustoa kuuntelemassa ja vartioinu asioita talvisin 
Kolarista pittäin ja kesäisin Pudasjärvellä. Nyt muutamme rak-
haani Hannun kans tänne, jos tuun valtuustoon valituksi. Nyt jo-
kainen innolla äänestämään. Siten pystyt asioihin vaikuttamaan. 
Yhteistyö on voimavaramme.

Mitä odotat – mitä odotamme?

Mitä sinä minun kans odotat, odotamme valtuutetulta ja valtuus-
tolta tulevalla valtuustokauvella?

Luottamusta, rauhaa ja iloa tulevaisuuteen, avoimuutta ja tie-
dotusta ajankohtaisista asioista ja tekemistä, toimintaa yhteisesti 
Pudasjärven kaupungin/kotiseutumme parhaaksi.

Tästä se alkaa: Mahdollista asua omassa kojissa, tiestö ja pos-
ti toimivat ja palvelut ovat sopivan hintaisia jokaiseen savuun ja 
ihmiselle. 

Tarvitsemme: Kodin turvaksi kotiapua kaiken ikäisiin perhei-
siin, kuntalisä päätökseen ja käyttöön, kodinhoitajat takaisin, van-
huksista hyvä huoli. 

Ympäristö, viihtyvyys ja siisteys: Hoidamme niin, että kestää 
päivänvalon - näin on ilo asua täällä ja voi antaa muillekin mallia. 

Yrittäjyys, työllisyys, koulutus: Tässä ajassa on katsottava tui-
ki tarkoin mihin rahamme pistämme ja mistä maksamme koto-
na ja yrityksissä. Erityisesti yhteisten asioijen hoijossa hallitus- ja 
valtuustotyössä.

Kaupungin investoinnit sopiviksi: ruokavelkaa hallitusti, ra-
kennukset tarkastukseen joka vuosi – korjaus heti, jos murhetta 
löytyy ettei rahapussi tyhjäksi vuoda, työ- /työntekijät kotikau-
pungin yrittäjistä sekä ostot kotikaupungista ja yrittäjiltä. 

Maatallouvelle sanon: jaksakaa uurastaa, maito, voi ja liha on 
makiaa ja tärkiää, kouluta itseäsi aina - nuori, vanhempi, keski-
ikäinen. Ammattioppilaitosta päättäjät vartioimaan. Jokainen op-
pilaita hommaamaan, että koulu saahaan Pudasjärvellä pysymään. 
Kiitos uuvesta päiväkojista, joka tulee veteraanitalon päähän, 
melkein kotini oven taakse. Vanhemmille ja vanhuksille ilo, hoita-
jille ja lapsille valo, vierellä leikkipuisto valmiina, keskellä kaupun-
kiamme – lyhyt matka joka paikkaan. Onnea!

Nyt jokainen innolla 
äänestämään!

Kerttu Simu 
ent. Vengasaho
eläkeläinen, karjakko

63

Viime Pudasjärvi-lehden Keskustan vaaliliitteessä oli mainin-
ta, että Livolta ei saatu omaa ehdokasta. Tämä oikaistaan, sillä 
paikallisyhdistyksestä tehdyn jutun jälkeen livolaisille saa-
tiinkin oma ehdokas vaaleihin. Alpo Turpeinen on suostunut 
Keskustan ehdokkaaksi ja onkin hyvä, koko kylän ehdokas.
Alpo kantaa huolta syrjäkylien sekä nuorten ja vanhusten 
hyvinvoinnista. 

Alpo Turpeinen
Eläkeläinen

Keskustalla on Livolta oma ehdokas

Keskustan Livon paikallisyhdistys

67

On kotiin tulon aika.

Naisenergiaa valtuustoon.
Laita mukavat naiset asialle!

Taina Vainio
maidontuottaja

Marja Lantto
maatalousyrittäjä

68 45
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Henrik Hämäläinen

37

* kokemusta
* näkemystä
* yhteistyökykyä
* järjestötyö

On kotiin tulon aika.

Äänestä Aarno valtuustoon!

57

Aarno Pääaho
Levyseppähitsaaja

On kotiin tulon aika.

 Tärkeitä asioita minulle:
- Vanhusten kotona asuminen turvattava
-  Palvelusetelit käyttöön kaikille kotihoidon 
 asiakkaille tuloihin katsomatta
- Ennaltaehkäisevää kotihoitoa lapsiperheille
- Kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottaminen

Eija Ahonen 
Lähihoitaja

On kotiin tulon aika. 29
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Vahvasti syrjäkylien puolestapuhuja

Onerva Ronkainen
Ohjaaja, Super jäsen, MTK jäsen

59
On kotiin tulon aika.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien toiminta-alueella kunta-
vaaliehdokkaiksi asetettujen 
yrittäjien määrä kasvoi huo-
mattavasti edellisiin kun-
nallisvaaleihin verrattuna. 
Näissä vaaleissa alueellam-
me on 315 yrittäjäehdokas-
ta, kun edellisissä vaaleissa 
määrä oli 198 yrittäjää. Tämä 
kertoo yrittäjien valmiudes-
ta osallistua päätöksente-
koon tilanteessa, jossa kun-
nissa joudutaan miettimään 

Yrittäjiä runsaasti ehdokkaina kuntavaaleissa
ja ratkaisemaan monia haas-
teellisia kysymyksiä, toteaa 
järjestöpäällikkö Kirsi Antti-
la Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjistä. 

Paitsi kuntaliitokset, 
myös kuntien palvelutuo-
tanto tulee kunnissa aiem-
paa perusteellisempaan 
tarkasteluun ja näissä tilan-
teissa yrittäjien osaaminen ja 
muutosvalmius tuo päätök-
sentekoon kaivattua uutta 
näkökulmaa. Alueellamme 

eniten yrittäjäehdokkaita on 
kerännyt Suomen Keskusta 
157 yrittäjää, toiseksi eniten 
Kansallinen Kokoomus 64 ja 
kolmanneksi eniten Perus-
suomalaiset 46. 

Pudasjärven Yrittäjien jä-
senistä on 12 yrittäjäehdo-
kasta: Teppo Granlund ja 
Paavo Tihinen Vasemmis-
toliitto, Jari Jussila, Sep-
po Kumpumäki, Eero Oi-
nas-Panuma ja Sauli Särkelä 
Keskusta sekä Aune Ekdahl, 

Helena Huhtamäki, Ante-
ro Kokko, Antti Niemitalo, 
Pekka Niemitalo, Elena Sär-
kelä ja Markus Särkelä Ko-
koomus.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien yhtenä tavoitteena on 
toimia kunnallisvaaleissa lä-
pimenneiden yrittäjien yh-
teisenä verkostona tarjoten 
tietoa ja tiedonvaihtoa ja tu-
kea yli puoluerajojen, kertoo 
Kirsi Anttila.

Markus Särkelä 
Yrittäjä
Kokoomus

Valitse vaikuttaja 
valtuustoon 

– valitse yrittäjä!

Yrittäjyys luo elinvoimaa

Teppo Granlund
taksi-/maatalousyrittäjä
Vasemmistoliitto

Paavo Tihinen 
Koneurakoitsija
Vasemmistoliitto

Jari Jussila
Projektipäällikkö 
Keskusta

Seppo Kumpumäki
Yrittäjä
Keskusta

Eero Oinas-Panuma 
Matkailuyrittäjä, 
poromies
Keskusta

Sauli Särkelä
Yrittäjä
Keskusta

Aune Ekdahl Yrittäjä
Kokoomus

Helena Huhtamäki
Yrittäjä
Kokoomus

Antero Kokko Yrit-
täjä, eläkeläinen
Kokoomus

Antti Niemitalo
Yrittäjä
Kokoomus

Elena Särkelä 
Matkailuyrittäjä, 
opiskelija
Kokoomus

Pekka Niemitalo 
Yrittäjä
Kokoomus

78

2 9 38 44

52 65 73 74

75 77 80

81

Sydäntä lähellä. 
Nuoret, 
Ikäihmiset ja 
Vammaiset

Leena Rantala
5

Sanna Stenius (sit.)
7

Hilkka Tihinen
8

Inga Vähäkuopus (sit.)
10

Tasapuoliset palvelut kaikille 
ikään, sukupuoleen tai 
asuinpaikkaan katsomatta!

Timo Vähäkuopus
Maanviljelijä

Uutta verta valtuustoon!

On kotiin tulon aika.70

Äänestä Erja edelleen valtuustoon.

Erja Komulainen
42
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Ahonen Eija  
lähihoitaja

            29

Asikkala Liisa  
laboratoriomestari, 
eläkeläinen            30

Gripenberg Marja
opettaja,
eläkeläinen
                                      31

Haataja Auri  
sosionomi, 
diakoni
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Harju Miikka
opiskelija

                                   33

Heikkilä Juha  
maanviljelijä

                                   34

Hiltula Hannu  
datanomi, 
edustaja
                                   35

Hiltula Risto  
metsätalousinsinööri

            36

Hämäläinen Henrik  
avainasiakas-
päällikkö            37

Jussila Jari
projekti-
päällikkö
                                      38

Juusola Kimmo  
metsätalous-
insinööri amk
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Koivukangas Jouni
lvi-asentaja
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Koivula Marko  
tapahtuma-
järjestäjä
                                   41

Komulainen Erja
vakuutussihteeri, 
sairaanhoitaja amk
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Kortetjärvi Paavo
lehtori 
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Kumpumäki Seppo  
yrittäjä

            44

Lantto Marja
maatalousyrittäjä
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Lantto Minna  
kotiäiti,
sosionomi amk
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Lehtimäki Outi 
sairanhoitaja

                                   47

Mahlakaarto Ari
nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja
                                   48

Moilanen Janne
luokanopettaja

                                   49

Määttä Marjukka  
lähihoitaja

            50

Nivala Kaisa
maatalous-
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Oinas-Panuma Eero
matkailuyrittäjä,
poromies
                                      52

Parkkisenniemi Hilkka
kasvatustieteiden
maisteri
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Peuraniemi Kari
maanviljelijä
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Puolakanaho Urpo
maanviljelijä
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Putula Heikki
maanviljelijä

                                   56

Pääaho Aarno
levyseppähitsaaja 

            57

Riekki Vesa
metsuri 
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Ronkainen Onerva
ohjaaja 

                                   59

Sallinen Hanna
opiskelija

                                    60
        

              

Savolainen Mirja
diplomi-insinööri, 
projektipäällikkö
                                   61

Seppälä Panu
opiskelija

                                   62

Simu Kerttu
karjakko, 
eläkeläinen
                                   63

Siuruainen-Kalliola Aira
musiikinopettaja

            64

Särkelä Sauli
yrittäjä

            65

Talala Reijo 
lehtori

                                      66

Turpeinen Alpo
eläkeläinen 

                                       67
        

              

Vainio Taina
maidontuottaja 

                                   68

Veivo Sointu
kasvatustieteiden maisteri,  
sosionomi              69

Vähäkuopus Timo
maanviljelijä 

            70

Yasin Abdullaziz Huner 
opiskelija

                                      71

Ylitalo Paula
vapaa-aikaohjaaja, 
opiskelija
                                       72
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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
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Kalastusmatkailun kehittämiselle ovat erinomaiset mahdollisuu-
det Pudasjärvellä, jonka pinta-ala on suuri ja siihen mahtuu pal-
jon erilaisia vesistöjä. Niitä kutsutaan Iijoen vesistöiksi. Alueel-
ta löytyy niin suurempia järviä kuin myös pieniä tunturijärviä 
ja lampia. Lisäksi monenlaiset pienemmät joet ja lukuisat tam-
mukkapurot luovat mahdollisuuden monenlaiseen kalastusmat-
kailuun. 

Ydinidea saada kalastusmatkailusta elinkeinoja luovaa tuot-
tavaa liiketoimintaa on siinä, että kalastusmatkailun suomat eri 
vaihtoehdot tuotteistetaan. Pudasjärvellä on menossa kalamat-
kalle hanke -projekti, jonka puitteissa luodaan alku kalastusmat-
kailuelinkeinon luomiselle ja kehittämiselle. Tarvitaan pitkäjän-
teistä työtä ja panostuksia sekä tietysti tekijöitä, kuten asiasta 
kiinnostuneita eri palvelualan yrittäjiä ja yrittäjiksi haluavia.

Kokonaisuudessaan kalastusmatkailun kehittämistä voisi kut-
sua kalastusmatkailun kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Jotta 
asia etenisi ja sivukylätkin säilyttäisivät elinvoimaisuutensa tule-
vaisuudessa, tarkoittaa se sitä, että eri toimijat yhdistävät voimi-
ansa asian eteenpäinviemiseksi. 

Asialla on merkitystä myös Syötteen alueen matkailulle. 
Syötteellä kesämatkailussa on vielä paljon kehitettävää. Syöte 
tarvitsee kesämatkailun kehittämiseksi muitakin alueita ja niiden 
vahvuuksia tuekseen. Kalastusmatkailun kokonaisvaltainen ke-
hittäminen voisi tuoda niitä. Siitä hyötyisivät kaikki toimijat. Tä-
män vuoksi aion henkilökohtaisesti olla kehittämässä kalastus-
matkailua Pudasjärvellä.

Sauli Särkelä
Matkailualan yrittäjä

65

Kalastusmatkailun 
kehittämisellä 
työpaikkoja

Kerronpa mietteitä vaalien kynnyksellä ja samalla esittelen it-
seäni hiukan.  Olen Pudasjärveltä lähtöisin, mutta suurimman 
osan leipätyöstäni olen hankkinut muualta.  

Nuorena tyttönä olin savotta kämppäemäntänä Ollukassa 
sekä Pärjänkämpällä, jossa olen emäntänä keitellyt miehille sa-
puskaa.  Muuttoliike vei Turkuun ompelimoon ja sieltä sitten 
Tampereelle tiilitehtaalle tiiliä latomaan. Tunnettuani tiilien la-
tomisen raskaaksi pomppasin Ouluun yliopistolle. Ensin menin 
hammaslääketieteelle siivoamaan ja sieltä pääsin lääketieteelli-
seen yliopistoon eläintenhoitajaksi. Välillä kävin Kuopion yliopis-
tolla eläintenhuoltajan koulutuksen, jonka jälkeen minusta tuli 
eläintenhuoltaja. Sen jälkeen opiskelin Helsingissä ja Tampereel-
la erinäköisiä kursseja, jolloin nimikkeeni muuttui laboratorio-
mestariksi, josta jäin eläkkeelle palveltuani yliopistolla 33 vuotta. 

Keskustan ehdokkaaksi päädyin ajatellakseni meidän nuoria, 
työtätekeviä sekä vanhuksia. Tulevat nuoret ovat meidän turva, 
jolloin meidän pitäisi ymmärtää heitä ja olla heidän tukenaan, 
auttaa sekä kannustaa elämässä eteenpäin antaa mahdollisuus 
olla ja kokoontua kotimme, eikä arvostella pahan suovaisesti 
elämähän niillä on vielä edessä. Meillä ovat nuoret saaneet olla 
kuin kotonaan on ollut ilo katsella heidän harrastuksiaan ja yh-
dessäoloaan, vaikka pienet on tilat. Sanotaanhan, että sopu tilaa 
antaa. Nuoret tuovat energisyyttä meihin vanhoihinkin pysym-
me ajan hermolla jutellessamme nuorten kanssa. Olemmehan 
itsekin olleet nuoria joskus, joten toivon, että metsä vastaa mi-
ten sinne huudetaan.

Seuraavaksi astuvat vuoroon työtätekevät kansalaiset, jotka 
luovat meille turvallisen elämän. Heillä on kova urakka jaksaes-
saan tätä suurta ikäpolvea palvellessaan, saada yhteiskunta pysy-
mään pystyssä turvatakseen vanhuksille eläkkeen, jonka he ovat 
kovalla työllä ansainneet iltapäiväehtoon levollisen. Mielestäni 
meidän kaikkien vastuulla on talkoohenkisenä olla yksinäisten 
ja vanhusten tukena käydä tervehtimässä ja rupattelemassa hei-
dän kanssaan, niin kuin ennen vanhaan, eikä aina oltaisi itsek-
käästi rahaa vailla, sillä auttavaisuus on parasta.  

Auttavaisuudestahan seuraa lämmin ja ihana tunne.  Eniten 
surettaa ne vanhukset, jotka tilan puutteen takia, joutuvat jono-
tuspaikoille terveyskeskuksiin ja sairaaloihin, vaikka kodinomai-
sempi pienkoti, olisi parempi paikka heille. Sairaalahan kuuluu 
olla sairaita varten, eikä vanhuksia, jotka terveytensä puolesta 
pärjäisivät kodissaan tai pienkodissa. Tärkeää on tukea myös pu-
dasjärveläisten jaksamista ja tässä on kansalaisopisto onnistunut 
hyvin tarjoamalla monipuolisen harrastustoiminnan.

Auttavaisuudesta seuraa 
lämmin ja ihana tunne

30
Liisa Asikkala
Laboratoriomestari, 
eläkeläinen

Entisessä Kelloseppä Kemp-
paisen tiloissa Oikopolku 
2:ssa oli 10.-13.10. kolme-
päiväisellä myyntireissulla 
muhoslainen Kenkäsaluuna 
ja Nex Fashion Store Oy.stä 
Tea Korkala sekä Kuopiosta 
omaa tuotantoa olevia Wool 
Fan housuja ja paitoja myy-
vä Reijo Kukkonen.

Tea Korkala kertoi ole-
vansa Pudasjärvellä toista 
kertaa myymässä tavaraa. 
Asiakkaita riitti ja kauppa 
kävi varsin vilkkaana heti 
aamusta alkaen ja Korpe-
la suunnittelikin mahdollis-
ta seuraavaa myyntikertaa 
paikkakunnalle muutaman 
kuukauden päästä.

Reijo Kukkonen kertoi 
olevansa paikkakunnalla jo 
tuttu, ja omaavansa oman 
asiakuntansa ja tulevan-
sa suunnilleen kahden kuu-
kauden välein paikkakun-
nalle myymään tuotteitaan. 
Eläkkeellä oleva mies kertoi, 
ettei kierrä muualla myynti-
hommissa. ER

Asiakkaita on käynyt ihan mukavasti. Ei tänne tuleminen hukkareissu missään ta-
pauksessa ollut, totesi Tea Korkala.

Vierailevia kauppiaita
Pikkukuva: Tuttuja on tullut aikaisemmilta reis-suilta ja samalla tapai-len heitä tässä myynti-reissun ohessa, tuumaili Reijo Kokkonen.

Juntiinitiellä Kuusamon tien 
varressa pidettyyn maa-
laistalon irtaimiston huu-
tokauppaan kerääntyi lau-
antaina 13.10 vesisateisesta 
säästä huolimatta paljon 
kiinnostuneita katselijoi-
ta. Huudettavana oli monen 

kymmenen vuoden kerty-
nyttä kodin irtaimistoa. Tar-
jolla oli kuolinpesän tavaraa 
laidasta laitaan huonekaluis-
ta, keräilyesineistä ja tekstii-
leistä lähtien maatalousko-
neisiin sekä traktori.

Naiset syynäili kippoja 
ja purkkeja, miesporukoita 

Traktori kiinnosti miehiä.

Tavaroille uudet omistajat huutokaupassa

Ensio Kauppila heilutti nuijaa ja tavara vaihtoi omistajaa.

Pudasjärven Vesiosuuskun-
ta sai viime viikolla Paava-
linpuiston viemäröinnit val-
miiksi ja montun kiinni. 

– Melko vaikea savot-
ta tästä kehkeytyi. Vaiva-
na ovat olleet pohjavedet 
ja sähkö- ja muiden johto-
jen ryteikkö, joita risteilee 
siellä täällä ja joiden kaik-

kiinnosti eniten myynnissä 
ollut Fordson Dexta ja siihen 
kuuluneet työvehkeet, jot-
ka myytiin erikseen. Miten-
kään kiihkeään kilvoitteluun 
ostajat eivät innostuneet ja 
pelit sai uuden omistajansa 
kohtuuhinnoin.  Irtaimiston 
osalta tavaraa myytiin yksi-
tellen ja laatikoittain. Kaikki 
kaupan ollut tavara saatiin 
myytyä melko nopeaan tah-
tiin. ER 

Konemiehen taivas. Johtoa, putkea, kourua sikin 
sokin toistensa päällä, ja vieressä.  Työmaa on ollut 
erittäin vaativa kone- ja lapiomiehille.

kien olemassa olosta ei ole 
kellään tarkkaa kuvaa. Nii-
den lisäksi on pitänyt alitella 
kaukolämpökanavia ja kui-
vatusviemäreitä, että ihan 
mukavasti noita varottavia 
on tähän savottaan sattunut. 
Sitten oli tuon tien katkai-
su ja tämän entisen Hartsun 
parkkipaikka ja takapiha-

alue, joiden kaivamisessa ja 
kaivantojen suojaamisessa 
oli omat hommansa. Mut-
ta voitonpuolella tässä nyt 
ollaan. Pikimiehet on tulos-
sa pistämään pinnoitteen re-

vityn alueen pintaan ja täs-
tä päästään nyt jatkamaan 
paljon rauhallisemmissa 
merkeissä eteenpäin, kertoi 
Matti Jaakola Pudasjärven 
vesiosuuskunnasta. ER

Kaivanto on saatu kiinni ja jyrättyä. Pikimiehet vetä-
vät pinnan kaivannonpäälle ja liikenne pääsee taas 
esteettömästi kulkemaan.

Paavalinpuiston viemäröinti 
oli haasteellinen työ
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Ennakkoluulottomuus ja 
avoimuus ovat rakenta-
va perusta Pudasjärven kai-
kenikäisten ihmisten hy-
vinvoinnin ja toimeentulon 
edistämisen kehittämiseen 
tähtäävässä yhteistyössä 
luottamushenkilöiden, vi-
ranhaltijoiden, yritysten, yh-
distysten ja järjestöjen toi-
mijoiden kanssa. Yhdessä 
ponnistellen on varminta 
saavuttaa sekä yksilöllinen 
että koko kuntaa vahvistava 
elinvoimaisuus.

Kuntalaisten kuulemi-
nen, kuunteleminen ja asi-
oiden eteenpäin vieminen 
rohkealla ja läpinäkyvällä 
otteella kuuluvat jokaisen 
valtuustoehdokkaan ykkös-
vaatimuksiin, ja näitä vaatei-
ta allekirjoittanut pyrkii to-
teuttamaan kaikin keinoin.

Ennakkoluulotonta ja avointa yhteistyötä
Kaupungin kehittämi-

sen ja toiminnan toteutuk-
sen painopisteinä pidän 
perheiden arjenhallinnan 
tukemista (kotihoidontuen 
kuntalisä käyttöön), lasten 
ja nuorten koulutus- ja har-
rastustoiminnan laaja-alais-
ta ylläpitämistä ja lisäämis-
tä, nuorten ja työikäisten 
työllistymismahdollisuuk-
sia edistävän yritys- ja han-
ketoiminnan vahvistamista, 
lähipalvelujen satavuuden 
turvaamista, vanhusväestön, 
vammaisten ja mielenter-
veyskuntoutujien asumis- ja 
osallistumismahdollisuuk-
sien kehittämistä sekä kaik-
kia kuntalaisia palvelevan 
terveys- ja sosiaalihuollon 
toiminnallisuuden vahvista-
mista mm. TA:n päivystys-
aikojen säilyttämistä ilta- ja 

viikonloppuaikoina.
Painopistealueista on 

otettava toteutuksen koh-
teeksi yksi tai kaksi tärkeintä 
kohdetta kerrallaan unohta-
matta kokonaisuuteen kuu-
luvia muita osioita ja laki-
sääteisiä peruspalveluita. 
Asioiden hoitamisessa on tu-
loksellisinta edetä jämäkästi, 
perustellusti ja inkrementaa-
lisesti eli pienin, mutta rau-
danlujin ja pitävin askelin.

Sointu Veivo
Kasvatustieteen maisteri, 
luokanopettaja,  
sosionomi
Kuntavaaliehdokas kesk.

Näin jouduin ajattelemaan ja 
miettimään, kun olimme vaa-
lien merkeissä torilla. Aikui-
sista ihmisistä erottautui kol-
me isänsä mukana ollutta alle 
kouluikäistä lasta. Isä jutteli 
kodinhoidosta ja kotihoidon 
tuesta. Ei ollut moittiva, kat-
keruudesta puhumattakaan ja 
häntä oli hyvä kuunnella. 

Mutta ajattelin jo siinä, että 
kun me ehdokkaat pistämme 
mainoksiin luettelonomaises-
ti sitä sun tätä, että näin pitää 
tehdä esim. lapsiperheiden tu-
kemiseksi. Jouduin ajattele-
maan, että tämänikäiset lap-

Miten on tulevaisuus?
set, kun kasvavat ja kehittyvät, 
näkevätkö he kuntamme oma-
na kotiseutunaan ja kasvaako 
juuret niin tiukasti sidoksiin, 
että he pystyisivät elämäänsä 
rakentamaan Pudasjärvellä ja 
näkisivät paikkakunnan mah-
dollisuudet myönteisinä. 

Olen edelleen sitä mieltä, 
että miksi ei lapsiperheen toi-
nen vanhemmista voisi olla 
kotona hoitamassa lapsia. Koti 
olisi koti myös sille työssäkäy-
vällekin kotiin tullessa. Tieten-
kin on perheiden oma valinta, 
miten valitsee, mutta yhteis-
kunnankin olisi hyvä sopi-

vasti tukea tälläisiäkin kotien 
päätöksiä ja satsata näin tule-
vaisuuteen. Ei kylille ole mah-
dollista saada päiväkoteja, eikä 
edes perhepäivähoitoa. Joten-
kin kuitenkin pitäisi ajatella, 
että kylistäkin saataisiin lap-
siperheet kiinnostumaan tur-
vallisina asuinpaikkoina, jossa 
omalla touhulla voi hommata 
puhdasta ja hyvää lisäruokaa.

Erkki Honkanen
Vasemmistoliitto

Pudasjärven kaupunkiin 
suunnitteilla olevaa johta-
misjärjestelmää kutsutaan 
valiokuntamalliksi. Lauta-
kunnat poistuisivat ja tilalle 
tulisivat valiokunnat. Valio-
kuntien tehtävänä on pää-
tösten valmistelun seuranta 
ja ohjaus, valiokunnat eivät 
päätä mistään (ei päätösval-
taa). 

Kunnallisen demokratian 
perusajatuksena on se, että 
päätöksentekoon voi osallis-
tua mahdollisimman moni 
kuntalainen. Tästä syys-
tä olisikin toivottavaa, että 
kuntalaiset aktiivisesti kävi-
sivät äänestämässä ja käyt-
täisivät perustuslain salli-
maa ääntään, valitsemallaan 
edustajansa päättämään 
oman kuntansa asioista. Pu-
dasjärvi voisi olla esimerkki, 
jossa mahdollisimman mo-
nen ihmisen ääni saadaan 
vaikuttamaan tulevan uu-
den kunnanvaltuuston muo-
dostamiseen.

Uudessa johtamisjärjes-
telmässä kunnallisen de-
mokratian toteutuminen on 
suuri haaste, sillä useimmi-
ten päätöksen teon raamit 
luodaan suljetuissa palave-
reissa, jolloin pääsy tietoihin 
ja dokumentteihin on vain 
tietyillä henkilöillä. Tämä 
merkitsee sitä, että demo-
kratian kaventuminen on 
uhattuna. Vaarana on, että 
Pudasjärven johtamisjärjes-
telmän uudistaminen (Va-

Johtamisjärjestelmän uudistaminen 
uhka vaiko mahdollisuus?

liokuntamalli) antaa mah-
dollisuuden tulevaisuudessa 
päätösten tekemisen 4-5 hen-
kilön tiimille/ryhmälle. 
Muilla jäsenillä on mahdol-
lisuus osallistua muodolli-
seen päätöksen tekemiseen 
vasta hankkeiden toteutus-
vaiheessa. 

Valiokuntamallia on ko-
keiltu muutamissa kunnis-
sa ja kaupungeissa, kokeilut 
ovat johtaneet vaatimuksiin 
palauttaa perinteinen demo-
kraattinen hallintomalli en-
nalleen. 

Valiokuntamallien kokei-
luissa havaittuja puutteita ja 
epäkohtia, verrattuna perin-
teisiin lautakuntiin:

1. Valiokunnat ovat val-
mistelevia elimiä, joilla ei ole 
päätösvaltaa kuten nykyisil-
lä lautakunnilla on.

2. Valiokunnissa ei ole 
nais-mieskiintiötä kuten nyt 
on lautakunnissa. Valiokun-
ta voidaan siten muodostaa 
yksistään joko naisista tai 
miehistä.

3. Valiokunnan jäsenet ja 
varajäsenet muodostetaan 
kunnanvaltuutetuista, kun 
nykyisiin lautakuntiin vali-
taan kyläkulmilta edustajat 
nais-mieskiintiöiden pohjal-
ta.

4. Valiokunta malli on 
heikentänyt kuntademokra-
tiaa, päätösvalta on siirtynyt 
virkamiehille, valiokuntien 
puheenjohtajien toimivaltaa, 
roolia ja asemaa on heiken-

tynyt ja epäselvä.
5. Päätösten tekeminen 

halutaan takaisin lautakun-
tiin.

6. Valiokunnissa luotta-
mustehtävät ammattimais-
tuvat, koska lautakuntapai-
kat vähenevät ja joistakin 
valtuutetuista on tulossa 
melkein palkkatyöntekijöitä 
ja kokouspalkkiomenot kun-
nissa kasvavat.

7. Nykyisin lautakunta-
työskentelyyn voi osallis-
tua eri alojen ammattilaisia: 
opiskelijoita, palkansaajia, 
yrittäjiä ja eläkeläisiä 

8. Valiokunnissa valta 
keskittyy vain muutamien 
ammattilaisten käsiin, joka 
on vaara kuntademokratial-
le

9. Vaarana on valtuuston 
syrjäyttäminen, valtaa käyt-
tää muutamat henkilöt vir-
kamiesvetoisena.

Uuteen johtamisjärjestel-
mään siirtymiseksi pitää va-
rata riittävästi aikaa ja pää-
tös siirtymisestä tulee jättää 
uuden valtuuston päätettä-
väksi.  

Reijo Talala
Valtuutettu, Keskustan 
kuntavaaliehdokas

Kuntalaiset valmistautuvat 
vaaleihin osin ristiriitaisin 
tuntein, miettien onko kulu-
nut vaalikausi antanut meille 
mitä on odotettu ja luvattu?

Kaikki asiat ja päätökset 
eivät varmaan ole menneet 
suunnitellulla tavalla. On ol-
lut päätöksentekovaikeuksia, 
onko päätökset ja toimen-
piteet harkittu huolella lop-
puun saakka?

Onko päätökset tehty de-
mokratian pelisääntöjä nou-
dattaen kaikilta osin? Onko 
kaikki

päätöksien valmisteluun 
oikeutetut saaneet olla mu-
kana valmisteluissa?

Tässä kysymyksiä, joita 
minä olen pohtinut seurates-
sani syntymäkuntani asioi-
den hoitoa, päätöksentekoa 
ja niiden valmistelua.

Päätökset ja toimenpiteet 
vaalikaudella eivät ole ol-
leet helppoja. On talouden 
tasapainottaminen, koulu-
verkkoasiat, rakennuksien 
homeongelmat ja jopa kou-
lunkäynti rajan vetoa.

Hallinnon uudistus on 
nyt kiireellä valmisteltavana. 
Mielestäni muutos on niin 
iso ja vaativa tehtävä, joka 
valmisteltava huolella uu-
den valtuustokauden alku-
puolella.

Tällä valtuustolla ei var-
maan ole energiaa paneutua 
aiheeseen, jotta suunnitellus-
ta valiokuntamallista tulisi 
kaupunkiamme hyvin palve-
leva organisaatio.

Mietteitä vaalien alla
Kaupungilla liikkuu epäi-

lyksiä, että onko tämä ”Kem-
peleen” malli vallan keskittä-
mistä entisestään?

Terveyspalveluissa on 
saatu ns. iltapäivystys lääkä-
ripalveluissa, joka on ehdot-
tomasti jatkuttava vähintään 
tämän tasoisena. Kustannuk-
siahan siitä tulee, mutta ei 
näitä jokapäiväiseen elämään 
liittyviä peruspalveluita voi, 
eikä kannata aina rahalla mi-
tata.

Koulutila-asiat puhutta-
vat ja rahaa kulunut vuosien 
varrella rutkasti mm. home-
korjauksiin.

On aika kiireesti ede-
tä uuden koulukokonaisuu-
den rakentamiseksi. Nähty 
on korjaukset ja korjausmah-
dollisuudet. Uuden koulun 
paikka olisi nykyisen keskus-
koulun alueella.

Koululaisten ja nuorten 
jaksaminen koulunkäynnis-
sä on ollut koetuksella. On 
pitkät koulumatkat, sisäil-
maongelmat jne. Myös hen-
kilökunta oirehtii jatkuvien 
muutosten kourissa.

Talouden tasapainottami-
sen aiheuttamat toimenpi-
teet ovat olleet kovasti esillä 
valmisteluissa ja päätöksen-
teossa. Nyt alkaa olla näh-
tävillä mm. ulkoistamisi-
en taloudelliset vaikutukset 
sekä palveluiden toimivuus. 
Onko kaikki mennyt pape-
rilla suunnitellulla tavalla? 
Varmaankin on järkevää tar-
kastella asioita palveluiden 

toimivuudenkin kannalta, 
että onko kaikilta osin ulkois-
tukset tarkoituksenmukaisia 
vai olisiko joitakin toiminto-
ja mahdollisuus hoitaa oma-
na tuotantona.

Ikääntyvien ihmisten pal-
veluiden taso on parantunut, 
on toimivaa kotipalvelua, yö-
partiotoimintaa sekä tulossa 
uusia asuntoja.

On tärkeää huolehtia syr-
jäkylillä asuville palvelui-
ta, jotta voitaisiin asua mah-
dollisimman pitkään tutuissa 
kotiympäristöissä turvalli-
suutta tuntien.

Kaupungin ja yrittäjien 
yhteistyötä on kehitettävä. 
Yrittäjät ovat jääneet tässä 
valtuustokauden tuoksinassa 
”sivummalle”. On parannet-
tava paikkakunnan yrittäjien 
mahdollisuuksia osallistua 
paikkakunnan työtilaisuuk-
sien tarjouskilpailuun. 

Päättäjien on mietittävä 
kuluneen vaalikauden tapah-
tuneet tosiasiat. Onko valitut 
päättäjät toimineet kaupun-
kilaisten asioiden hoitajana 
sovitulla ja luvatulla tavalla?

Onko nyt tarvetta verestää 
päättäjiä? Nyt neljän vuoden 
jälkeen taas on mahdollisuus 
rivikuntalaisellakin vaikut-
taa omalla äänestämisellään.

Antero Kokko
Kuntavaali- 
ehdokas  
Kokoomus

Nyt on aika lähteä äänestä-
mään.  Liian moni pudasjär-
veläinen sanoo, että mitäpä 
se hyvejää.  Sanon, että kyllä 
se hyvejää, sillä vain annetut 
äänet lasketaan.  Siis viime 
kuntavaaleissakin täällä nel-
jä äänioikeutettua 10:stä an-
tautui ja luopui oman kuk-
karonsa hallinnasta. 

Sitähän se tarkoittaa: an-

Aika äänestää
nat lompakkosi hallinnan 
aina vain pienemmälle jou-
kolle valittuja, ilman mitään 
tilivelvollisuutta.  Sitten on 
niitä, jotka ymmärtävät, mi-
ten tämä järjestelmä toimii 
ja pitävät huolen, että kaikki 
kynnelle kykenevät äänestä-
vät. 

Jaossa on kunnallinen 
valta ja siinä ohessa kan-

nanoton mahdollisuus val-
takunnan politiikan linjauk-
siin.

Taina Vainio Puhokselta
Keskusta

Muutoksen aika
Valtion sisällä jokaisella on oi-
keus valita asuin paikka mis-
sä hän haluaa asua. Lukekaa-
pa vaikka perustuslakia ja 
ihmisoikeuksien 13:ta artik-
la. Toteutuuko meillä perus-
tuslaki ja ihmisoikeudet? Vie-
däänkö lähipalvelut käsistä? 
Pakotetaanko meidät kaik-
ki asumaan ruuhka Suomen 
keskuksiin.

Lasten kasvattajana tun-
nen kokeneeni vääryyttä Pu-
dasjärven kaupungin päättä-
jien taholta. Toimivat terveet 
koulut suljettiin niiltä syr-
jäkyliltä, joissa on lapsia ja 
kasvava kyläyhteisö. Paluu-
muuttajia tulee koko ajan ja 
rakentaminen on vilkasta. 

Nyt lapsemme kärsivät ah-
taista ja huonokuntoisista kes-
kustan kouluista ja opetuksen 
taso on laskeva opettajien sai-
raus poissaolojen takia.

Huonot ja rapaiset hiek-
katiet toivat heti kuljetuson-
gelmia. Missä näkyy luvatut 
säästöt? Kukahan ”valopää” 
on tehnyt konsulttien las-
kelmat ja kukahan ”lystin” 
maksaa? Toimiiko tässä kau-
pungissa demokratia? Vai 
tehdäänkö päätökset pienis-
sä kuppikunnissa. Hämättiin-
kö tarkoituksella vai kukahan 
tämän sotkun on tilannut? 
On suunnan muutoksen aika. 
Vetovastuu on vaihdettava. 
Äänestämällä vaikutamme 

itse millaisessa kaupungissa 
asumme. 

Suomalaisen yhteiskun-
nan pitää perustua tasa-ar-
volle. Meidän on aika alkaa 
välittää enemmän toisistam-
me ja varsinkin sellaisista ih-
misistä, jotka eivät pysty itse 
pitämään puoliaan. Pidetään 
huoli, että koko Pudasjärven 
kaupunki pysyy asuttuna lai-
dasta-laitaan. Lähipalvelut on 
palautettava sinne missä ovat 
asukkaatkin. 

Onerva   
Ronkainen
Keskusta
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41 
Koivula Marko

59 
Ronkainen Onerva

42 
Komulainen Erja

60 
Sallinen Hanna

30 
Asikkala Liisa

44 
Kumpumäki Seppo

61 
Savolainen Mirja

33 

Harju Miikka

46 

Lantto Minna

63 
Simu Kerttu

37 
Hämäläinen Henrik

47 

Lehtimäki Outi

66 
Talala Reijo

38 
Jussila Jari

48 
Mahlakaarto Ari

69 
Veivo Sointu

40 
Koivukangas Jouni

49 
Moilanen Janne

71 

On kotiin tulon aika.

Äänestä oman alueesi ehdokasta!

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistys Keskustanaiset Kurenalan paikallisyhdistys

Huner Abdullaziz 
Yasin

Vaalitapahtumat
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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!

Puolisonsa Eino Kymäläisen 
kanssa kiertueella ollut Eija 
Merilä otti yleisönsä, ku-
ten aina ennenkin. Kahdek-
san päivän kiertue oli alka-
nut sunnuntaina Kajaanista 
ja päättyi viime sunnuntai-
na Ouluun. 

Kuusitoistavuotiaana 
Merilä aloitti viihdetaiteili-
jan menestyksekkään uran, 
jota kesti yhtäjaksoisesti 12 
vuotta. 1970 -luvun puoli-
välissä Eija Merilä tuli us-
koon ja jätti lopullisesti viih-
detaiteilijana esiintymisen. 
Merilä on kiertänyt ympäri 
maailmaa esiintymässä. Sa-
mettisen äänen omaava Eija 
Merilä kertoo olevansa on-
nellinen siitä, että saa laulaa 
ja julistaa Evankeliumia. TS

Eija Merilä 
konsertoi 
Palvelutalolla

Eija Merilä esiintyi 9.10.
Palvelutalolla Pudasjär-
ven Helluntaiseurakun-
nan kutsumana.
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Kuntavaalien merkeissä liikkeellä
Kuntavaalien merkeissä ovat eri puolueet kampanjoimassa ahkerasti. Useilla puolueilla oli 

viikon sisällä tilaisuuksia, joissa lehden puolelta myös vierailimme. 
Rimminkankaan koululla järjestetyssä vaalipaneelissa olivat kaikki puolueet edustettuina. 

Pudasjärven keskusta kuntavaa-
liehdokkaat olivat yleisön tavatta-
vissa perjantaina 12.10 S-marketin 
edustalle pystytetyssä teltassa, joka 
oli avoimena klo 11 lähtien koko il-
tapäivän. 

Valtakunnallinen vaaliteema 
näkyi julisteesta ”On kotiin tulon 
aika”. Grillimakkaroita oli varat-
tu 1000 kpl, joista vain vajaa sata 
jäi palautettavaksi. Keskustan 44 
ehdokkaasta yli puolet oli teltalla 
kuka lyhyemmän, kuka pitemmän 
aikaa. He vakuuttivat, että itsenäi-
sen ja elinvoimaisen kunnan kivi-

Keskusta: 

On kotiin tulon aika

Keskustapuolueen vaalitilaisuu-
dessa Iinattijärvellä sunnuntaina 
14.10. Vesa Riekki, Kari Peuranie-
mi ja Sauli Särkelä kertoivat mik-
si olivat asettuneet kuntavaaleihin 
ehdolle ja mitkä ovat heidän ta-
voitteensa seuraavalla valtuusto-
kaudella. Peuraniemi valotti maa-
talouden nykyistä tilaa ja sen hyviä 
ja huonoja puolia ja sen tulevaisuu-
den kuvaa. Särkelä esitteli matkai-

Koleasta säästä ja edessä olevista vaikeista asioista huolimatta 
paikalla olevilta ehdokkailta Hilkka Tihiseltä, Inga Vähäkuopuksel-
ta, Erkki Honkaselta, Mauno Ruonakankaalta ja Paavo Tihiseltä ir-
tosi makeat naurutkin välillä yleisön kanssa sanaillessa. Taustalla 
Vasemmistoliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Juha 
Haapala ja toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki.

Vasemmistoliiton vaaliteltalla kävi hyytävästä ilmasta huolimatta väliin kovakin kuhina. 

Pudasjärven torille pystytetyllä Va-
semmistoliiton kojulla kävi torstai-
na 11.10 koleasta säästä huolimatta 
runsaasti vieraita. Pohjois-Pohjan-
maan piiristä oli paikalla vaalikier-
tueella olleet piirin puheenjohtaja 
Juha Haapala ja toiminnanjohtaja 
Jaakko Alavuotunki. Päällimmäi-
senä huolena ihmisillä oli kunta-
uudistukset, työpaikat ja terveys-
palveluiden riittävyys. Ehdokkaat 
aikoivat pitää huolta omalta osal-
taan, että palvelut ja päätäntävalta 

säilyisivät omassa kunnassa. Valta-
kunnallinen teema ”Me asukkaat 
olemme kunta” oli myös esillä. 

Erkki Honkanen sanoi seuraa-
valla vaalikaudella olevan monia 
suuria ja tärkeitä asioita edessä, 
joista päällimmäisenä ovat kau-
pungin talous, kuntaliitokset sekä 
hallintomalliremontti. 

– Siitä pitää lähteä liikkeelle, 
että talous saadaan kohdalleen. 
Kuntaliitoksista ollaan sitä mieltä, 
että itse jatkossakin päätetään asi-

Vasemmistoliitto:

Me asukkaat olemme kunta
oistamme. Hallintomalliremontis-
sa pitää päästä siihen, että valtuu-
tetut ovat heti alusta asti mukana 
valmistelemassa asioita ja ovat siel-
lä loppuun asti. Näin saadaan val-
ta takaisin valtuutetuille, eli niille 
kelle sen olisi aina pitänyt kuulua-
kin. Vastuuta se tuo valtuutetuille, 
mutta niin sen pitää ollakin.

Inga vähäkuopus on maidon-
tuottaja Tuhansuolta ja yrittämässä 
ensi kertaa valtuustoon. Vähäkuo-
pus odottaa mielenkiinnolla miten 

vaaleissa käy ja jos pääsee läpi, niin 
sitä, että miten valtuutettu voi vai-
kuttaa asioihin.

– Perusasiat kuten talous, ter-
veydenhuolto, vanhusten palvelut 

ja heidän kotona asumisen tukemi-
nen sekä kouluasiat pitäisi saada 
ensiksi kuntoon, samoin kuin syr-
jäkylien muut palvelut tiestön kun-
nosta lähtien. ER

Keskustan vaaliteltalla riitti kävijöitä pitkin iltapäivää perjantaina S-marketin edustalla.

jalka on kaupungin tasapainossa 
oleva talous. 

Vaalimateriaalia jaettiin, arpa-
jaisiin oli mahdollisuus osallistua 
sekä juoda kupposen kahvia ja me-
hua sekä nauttia grillimakkaroi-
ta. Päävoittona olleen herkkukorin 
voitti Mauno Kaijala, kahvikupit ja 
maljakko Ismo Rantahalvari, mukit 
Kari Ervasti, tonttu Juhani Halkola, 
termosmuki Aimo Alatalo, kauhan 
lepuuttaja Laina Orreveteläinen, 
otsalamppu ja kynttilät Satu Tauri-
ainen. Onnettarena toimi Pirjo Va-
likainen. ht

Iinattijärvellä vaalitilaisuus
lualaa ja sen kasvunäkymiä. Riekki 
taas esitteli edessä olevia kunta-
muutoksia ja uusia hallintomalleja 
ja muita ajankohtaisia asioita mitä 
kaupungin päätöksenteossa on ol-
lut viimeaikoina esillä.

Kyläseuran puheenjohtaja Reijo 
Kenttälä esitteli Iinattijärven kylä-
seuraa, sen toimintaa ja tulevaisuu-
den suunnitelmia.

– Ihan mukava tapahtuma, jossa 

ihmiset kyselivät mieltä askarrut-
tavista asioista. Päällimmäisenä oli 
huoli miten syrjäkylillä elämisen 
mahdollisuudet jatkossa säilyy. 
Keskusteltiin myös pedoista ja po-

rotaloudesta. Näissä vaaleissa ovat 
ihmiset aktivoituneet kyselemään 
ehdokkailta monista mieltään pai-
navista asioista. Vaalitilanne on 
mielenkiintoinen ja keskustelu käy 

vilkkaana laidasta laitaan, mutta 
rauhallisissa ja sopuisissa merkeis-
sä, kertoi Riekki.
ER
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SDP:n ehdokkaat jalkaantuivat 
yleisön tavoitettavaksi perjantai-
na 12.10. torille, jossa tarjottiin kai-
kille kokki Alpo Illikaisen keittä-
mää hernekeittoa. Sitä oli varattu 
170 litraa, kaikille sitä riitti, mut-
ta ei jäänyt kovin jäljellekään. Tar-

SDP: Työ, Oikeudenmukaisuus

Aurinkoisella syyssäällä torilla oli mukava vaihtaa ajatuksia ajan-
kohtaisista kunta-asioista. SDP:n kuntavaaliehdokkaista Tapio 
Pohjanvesi toinen vasemmalta. 

Alpo Illikainen oli keittänyt maukkaan hernekeiton, jonka tarjoa-
misessa ovat avustamassa Paula Soronen ja Tuula Kuukasjärvi. 

jolla oli myös mehua, karkkeja 
ja puolueen tavoitteista kertovaa 
materiaalia. Ehdokkaista oli teh-
ty kuvallinen juliste, jossa näkyi 
valtakunnallinen teema Työ, Oi-
keudenmukaisuus

Keskustelun aiheiksi nousivat 

muun muassa kaupungin talous, 
kaupungin rooli Syötteen alueella 
sekä maahanmuuttaja-asiat. Seu-
raavan kerran SDP:n ehdokkaat 
ovat tavattavissa torilla lauantaina 
20.10. klo 11 alkaen ja luvassa on 
jälleen kaikille hernekeittoa.

Kaikki puolueet mukana nuorten vaalipaneelissa

Vaalipaneeliin osallistuivat Keskustasta Vesa Riekki, SDP:stä Annika Juurikka, Keskustasta Marja Lantto, Sointu Veivo, Huner Abdullaziz Yasin ja Paula Ylitalo, Vasemmis-
toliitosta Sanna Stenius, Inga Vähäkuopus ja Erkki Honkanen. Kokoomuksesta Antero Kokko sekä Perussuomalaisista Toivo Miettinen ja Kari Tykkyläinen. 
Nuorten järjestämä vaalipaneeli 
kokosi kaikkien puolueiden edus-
tajat saman pöydän taakse ti 16.10. 
Rimminkankaan koulun liikunta-
salissa. Eri puolueiden kuntavaa-

liehdokkaat vastasivat Oulunseu-
dun ammattiopiston Pudasjärven 
yksikön (OSAO:n) ja Pudasjärven 
lukion oppilaiden laatimiin kysy-
myksiin.

Kysymykset koskettelivat nuo-
ria kiinnostavia asioita miksi eh-
dokkaaksi, mitä lupaa, työpaikois-
ta, niiden turvaamisesta, asuntojen 
puutetta ja mielipidettä tulevan 

koulun paikasta. Ehdokkaille jaet-
tiin oppilaiden tekemät kysymyk-
set siinä järjestyksessä kuin ne 
laatikosta tulivat ja kukin joutui 
vastaamaan saamaansa kysymyk-

seen. Tilaisuudesta lisää Pudasjär-
vi-lehden seuraavassa numeros-
sa. ER

Kokoomuksella on vaalitilaisuuksia 
neljällä eri kylällä. Ensimmäinen ti-
laisuus oli Niemitalon juustolassa 
tiistaina 16.10. Kävijöitä oli pihalle 
pystytetyllä teltalla, vaikka vesisade 
varmaan verotti osallistujamäärää. 

Ohikulkijoita myös piipahti pai-
kalla. Kaikille tarjottiin kahvit ja 
muurinpohjalätyt sekä halukkaat 
saivat ilmapalloja. Ehdokkaista oli-

Kokoomus kuuntelee
vat paikalla Antero Kokko, Pirkko 
Kokko, Ritva Kujansuu, Elena Sär-
kelä, Antti Niemitalo ja Pekka Nie-
mitalo. 

Tilaisuudet jatkuvat keskiviikko-
na K-supermarketin edessä, torstai-
na vieraillaan Ervastin kyläkaupalla 
ja lauantaina ehdokkaat ovat tavat-
tavissa SyöteShopin edessä Syöt-
teellä. HT

Lauantaina 13.10. Iso-Syötteen hui-
pulla ja Syötteen luontokeskuksel-
la järjestettiin lapsiperheille suun-
nattu Lasten tapahtumapäivä. 
Koko päivän ohjelma oli ilmainen 
lounasta lukuun ottamatta. Tapah-
tumapäivä oli samalla osa Taival-
kosken Naperoviikon ohjelmaa, 
joka jatkuu vielä 18.10. saakka.

Parikymmentä innokasta retkei-
lijää saapui linja-autolla Taivalkos-
kelta Syötteelle. Iso-Syötteen hui-
pulla oli odottamassa iloinen Raisa 
–husky, jonka johdolla joukko läh-
ti luontoretkelle. Retkellä Raisa 
-opasta taluttanut Syötteen luonto-
keskuksen hoitaja Kaisu Mankinen 
käänsi Raisan opastukset ihmisten 
kielelle.

Seuraava ohjelma oli majanra-
kentaminen, joka lapset rakensivat 
Syötteen luontokeskuksen pihalle 
yhdessä opas Eeva-Liisan johdol-
la. Lapset keksivät majalle nimen 
ja tarinan.

Lasten rakentama maja osal-
listuu samalla valtakunnalliseen 
Majanrakennuskilpailuun 2012. 
Hienointa majaa voi käydä äänes-
tämässä 1.11. alkaen www.majan-

Majanrakennusta ja luontoretkeilyä lasten kanssa

Kaikki reippaat majanrakentajat valmiissa Prinsessa Annikan kuu-
simajassa.

rakennus.fi -sivuilla. Lasten raken-
taessa majaa, aikuiset tutustuivat 
muun muassa luontokeskuksen fil-
mitarjontaan ja näyttelyyn. 

Syötteen luontokeskuksel-
la on tulossa lisää lasten tapahtu-

mia Lasten Luontoviikolla 19.10 
– 25.10, joka ajoittuu koululaisten 
syyslomaviikolle. 

Sonja Kinnunen
Kuva Eeva-Liisa Kanniainen

Kokoomuksen vaalitilaisuudessa tiistaina 16.10. Niemitalon juus-
tolassa olivat ehdokkaista paikalla muun muassa Elena Särkelä, 
Pirkko Kokko ja Ritva Kujansuu.
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Honkanen-Rönkkö Sari
sairaanhoitaja

11

Kellolampi Juho
maanviljelijä

15
Kärki Olavi
autopeltiseppä

16

Manninen Pertti
työtön

12
Miettinen Toivo

KM, ammatillinen opettaja

14

Ollila Alpo
rakennusmies

17
Ruottinen Antti

agrologi

18

Tykkyläinen Kari
kuvanveistäjä

13

Mietteitä ja hajatelmia Korentojärven rannalta
Muutamat ystäväni ovat kyselleet vaalikampanjani perään ja ih-
metelleet, ettenkö edes yhtään lehtijuttua kirjoita. Vaalikampan-
jaa ei tule, mutta kirjoitanpa nyt sitten mietteitä ja hajatelmia 
lehteen. Kyselin kylläkin kyseisiltä ystäviltäni, että millaista vaa-
likampanjaa he olivat ajatelleet, mutta kovin selventävää vasta-
usta en asiaan saanut. 

Hyvä niin, eipä ole minulla nyt paineita sen suhteen. Joten-
kin minulla on vahvasti sellainen tunne, että vaalit tulevat ja 
menevät ilman suurempia metkuja. Ne äänestäjät, jotka halu-
avat minut päättämään yhteisistä asioista, tuntevat kyllä minut 
muutoinkin. He tietävät, että olen suurella sydämellä mukana 
päätöksen teossa. Ja tietävät myös sen, etten tee vaalilupauk-
sia tai lupaa kuuta taivaalta. Lupaan kyllä tehdä lujasti ja niin hy-
vin kuin taidan, töitä yhteisten asioiden eteen. Lupaan kuunnel-
la herkällä korvalla jokaista joka haluaa minulle jotain kertoa. 
Lupaan tehdä parhaani niin vauvoja kuin vaarejakin koskevissa 
asioissa, nuoria ja aikuisia unohtamatta. Kaikki tietävät, että si-
vukyliä koskevat asiat ovat lähellä sydäntäni. Kylät tekevät Pu-
dasjärvestä juuri sen maailman parhaan paikan asua ja elää! 

Tunnen olevani etuoikeutettu, kun olen saanut syntyä pudas-
järveläiseksi, asua ja elää täällä koko tähän astisen elämäni. Ko-
rentojärven rannalla, Pikkaraisen kankaalla, on ollut turvallista 
varttua aikuiseksi. Greta-äidin lempeän jämerä kasvatusmeto-
di on antanut hyvät eväät elämään ja sitä on ollut hyvä soveltaa 
omienkin lasten kohdalla. Jukka-isän voitelemat sukset ovat sii-
vittäneet monet kerrat kultamitalin kaulaan ja sitä suksen voi-
telutaitoa olen tarvinnut omienkin lasten kanssa. Piia-siskon 
kanssa kiidettiin harjat hulmuten hevosilla ja yhteinen hevos-
harrastus veikin vuosikymmeniä pitkin suomen maata. Huka-
rin Juhanin koulusta sain arvokkaita ”syttöjä” opintielle ja omat 
lapseni ovat saaneet käydä samaista kyläkoulua, joskin Juhani on 
vaihtunut Jukkaan.  

Hyvät evästykset on saatu matkan tekoon. Niillä on mat-
kattu 43 vuotta ja toivottavasti toinen mokoma olisi jäljellä. Mi-
nun on täytynyt syntyä onnellisten tähtien alla, kun olen saanut 
elämältä niin paljon hyvää. Olen saanut onnellisen lapsuuden ja 
turvallisen nuoruuden. Olen saanut ympärilleni ihanan perheen, 
kahdeksan lasta ja yhden lapsenlapsen ja valtavan määrän ystä-
viä. Minulla on ainutlaatuinen työ ja työkaverit. Minulla on ollut 
mahdollisuus tehdä monia mukavia asioita elämässä; harrastuk-
set, luottamustehtävät ja opiskelu. Olin lähes 20 vuotta kotiäiti-
nä ja tein vapaaehtoistyötä eri järjestöissä ja yhteisöissä. Se oli 
mielenkiintoista aikaa ja antoi valtavan paljon. Tärkeintä sinä ai-
kana kuitenkin oli kotiäitiys; jokainen ensiaskel, irtoava hammas 
ja sydänsuru. Ne ovat tehneet minusta vanhemman, kasvatta-
neet ihmisenä. Elämä on myös koulinut minua sopivaksi katso-
mallaan tavalla. Olen saanut oppia etteivät terveys ja elämä ole 
itsestäänselvyyksiä, ne ovat lahjoja, kalliita lahjoja. Olen saanut 
todeta henkilökohtaisesti ettei sairautta voi kukaan valita itsel-
leen ja kuinka kovan paikan edessä ollaan silloin, kun menettää 
oman lapsensa. Näillä asioilla on oma paikkansa minun elämäs-
sä. Ne eivät ole olleet pysäkkejä, vaan elämänpolun kiviä ja kan-
toja. Niiden kanssa on opittava elämään ja luotettava siihen, että 
elämä kantaa. Riittää, että yrittää parhaansa. 

Olen saanut syntymälahjana positiivisen ajattelutavan ja ky-
vyn nähdä valoa tunnelin päässä. Ei kai siitä haittaakaan ole, ei ai-
nakaan vielä ole ollut. Ilmeisesti sen vuoksi uskon huomiseen ja 
uskallan katsella avoimin silmin ensi viikkoon, ensi vuoteen, ensi 
vuosikymmenelle ja yleensäkin tulevaan. Monesti olen mietti-
nyt, että voitetaanko valittamisella mitään? Auttaako alati rui-
kuttaminen ja pahansuopa ajattelu? Enpä usko! Toki pitää sanoa, 
jos kokee jonkun asian menneen pieleen tai on väärällä tolal-
la, mutta valitusvirttä ei kannata päälle jättää. Sehän saattaa käy-
dä niin, että ennen kuin huomaakaan on manipuloinut itsensä 
ajattelemaan negatiivisesti asioista. Siitä suosta on paha nousta! 
Ja miksikä sitä pitäisi ilkeästi ajatella asioista tai toisista ihmisis-
tä? Höpsistä! Minusta on ainakin mukavampi hymyillä jokaisel-
le vastaantulijalle, ropata kättäpäivää ja vaikka halata rommaut-
taa, jos niikseen tullee! Kaikkihan me ollaan erilaisia ja hyvä niin. 
Sovussa kun elellään ja yhdessä yhteistuumin asioita hoidellaan 
niin jopa vain on Pudasjärvellä hyvä olla ja asua eteenkin päin. 
Eikö vain? En voi luvata seitsemää hyvää ja kahdeksaa kaunista, 
vaan lupaan tehdä voitavani. Se riittäköön! Nyt jää nähtäväksi 
riittääkö se valtuustopaikkaan vai ei. Ja jos ei, niin elämä jatkuu 
ja jotain muuta häämöttää horisontissa. Haluan toivottaa kaikil-
le pudasjärveläisille oikein leppoisaa syksyä ja kanssasisarille ja 
–veljille menestystä vaaleissa.

Paula Ylitalo

Paula 
jatkamaan 
valtuustossa!

72

On kotiin tulon aika.

Tässä on ehdokkaita, joilla on vahvaa kokemus-
ta elämästä ja poliittisesta ilmapiiristä Pudasjär-
vellä. Meillä on perussuomalainen ajattelutapa, 
me sanomme häpeilemättä suoraan, mikä hallin-
nossa mättää ja jaamme ratkaisumallit yhdessä 
teidän, kuntalaisten kanssa. Eli yhteistyöllä luo-
maan hyvinvointia, kuten Honkasen Sarikin sa-
noo. 

Meillä ei ehdokkaiden kesken riidellä, vaik-
ka toinen laajakaistaa kannattaakin ja toinen ei. 
Ja, jos jokin asia maahanmuuttajien asiassa ah-
distaa, otamme selvää. Me olemme olleet kas-
vattajia lapsillemme, me olemme isovanhempia, 
meillä on vielä omia vanhempia, meillä on vastuu 
perheistä, koulutuksesta ja toimeentulosta. 

On töihinlähdön aika
Me olemme kuitenkin yksimielisiä siitä, että 

emme anna itseämme nenästä vetää. Pudas-
järven Perussuomalaiset eivät harrasta sane-
lupolitiikkaa. Me luotamme oman kuntamme 
osaamiseen, emmekä konsultti-apuun; meitä ei 
tarvitse ulkopaikkakuntalaisen neuvoa, laske-
taanko Syötteen rinnettä ylös vai alaspäin. Pu-
dasjärvellä asuu mukavia ihmisiä, meidän on an-
saittava luottamus, jotta täällä olisi myös mukava 
asua ja tehdä työtä. Luottamuksesta etukäteen 
kiittäen

                                             
Pudasjärven  
Perussuomalaiset 
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-15%

OSRAM HALOGEN
HEHKULAMPUT 
55 ja 70 W

1190,-

6 kpl

TUPATAKKA

TYÖKALUT

LED TYÖVALO
15 W

Raj. erä

HONDAN
AGGREGAATIT

LOPUT

POISTO-

HINNOIN

näkyvät
kesätyövaatteet

HOX! HOX!

MOOTTORI-
KELKAT 

SAAPUNEET

Takuu 1 vuosi

SÄHKÖKONEITA JA LAITTEITA

-15%

PUUTARHA-
KONEET

-15%

alk.

27,90
ERÄ

595,-
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Pudasjärven Vasemmiston ehdokkaat

Ruokangas
Mauno

1. Sahatyöntekijä
2. Avioliitossa
3. Metsästys, kalastus, liikunta, 
 lukeminen ja karaoke.
4. Valtuustokaudella on säilytettävä lähi-
 palvelut ja joustoa niiden saatavuuteen, 
 vuokra-asuntoja lisää ja sulku vuok-
 rienkorotuksille, vanhuksille riittävästi 
 laitospaikkoja sekä tukea kotona asu-
 mista mahdollisimman pitkään, pienitu-
 loisille vapaalippuja uimahalliin, syrjä-
 kylien ihmisiä ei saa unohtaa.

6
Tihinen
Paavo

1. Koneurakoitsija
2. Avioliitossa, kaksi lasta ja yksi 
 lapsenlapsi
3. Kesällä lenkkeily, pyöräily, pihatyöt, 
 talvella hiihto
4. Ihmisten arjen turva, toimivat 
 peruspalvelut ja nopea avunsaanti 
 tarvittaessa

9

Honkanen
Erkki

1. Kirvesmies.
2. Avioliitossa.
3. Kalastus ja metsästys.
4. Heikoimmistakin on huolehdittava.

32

1. Taksi-/maatalousyrittäjä
2. Avovaimo ja lapsia
3. Pyöräily ja hiihtäminen
4. Kaupunkilaisten kuunteleminen 
 ja tasapuolinen kohtelu

Me asukkaat olemme kunta.
Ehdokkaat 
ovat vastanneet 
seuraaviin 
kysymyksiin:
1. Ammatti 
2. Perhesuhteet
3. Harrastukset 
4. Tavoitteet

Granlund
Teppo

Puurunen
Taisto

1. Mittakirvesmies
2. Eronnut
3. Luonnossa liikkuminen, Iijokisoutu, 
 hiihtäminen, juokseminen, AY-toiminta.
4. Heikompiosaisten ihmisten etujen 
 ajaminen, tasa-arvon ja oikeuden-
 mukaisuuden puolustaminen, kaupun-
 gin töiden yksityistämisen lopettaminen 
 ja paluu entiseen, vapaan Iijoen puo-
 lustaminen, suomalaisen työn puolesta 
 ääntä pitäminen.

4
Rantala
Leena

1. Eläkkeellä oleva lähihoitaja. Työ-
 keikkaa olen tehnyt eläkkeelle jäännin 
 jälkeenkin. 
2. Avoliitossa, kaksi aikuista lasta ja 
 kolme lapsenlasta 
3. Järjestötyö, kuntoilu eri muodoissa, 
 käsityöt. 
4. Sydäntä lähellä ikäihmisten hyvinvoin-
 ti, tärkeää on myös turvata hyvinvointi 
 ihmisille koko elämänkaaren aikana, 
 riittävä henkilömäärä vanhustenhoi-
 dossa ja kotihoidossa. 

5

Stenius
Sanna (sit.)

1. Insinööri AMK
2. Perheellinen
3. Kuntoilu ja käsityöt
4. Lasten, nuorten ja vanhusten 
 hyvinvointi, sivukylien kehittäminen, 
 tasapuoliset harrastusmahdollisuudet 
 myös sivukylille. 

7
Tihinen
Hilkka

1. Tradenomi
2. Avioliitossa, kaksi lasta ja yksi 
 lapsenlapsi
3. Puutarhanhoito, sauvakävely, pyöräily, 
 hiihto, jooga, eläkeläisten puheen-
 johtajuus
4. Sydäntä lähellä nuoret, eläkeläiset, 
 työikäiset ja vammaiset. Yhdessä 
 rakennamme parasta Pudasjärveä.

8
Vähäkuopus
Inga (sit.)

1. Maatalousyrittäjä.
2. Perheellinen, viisi lasta.
3. Käsityöt.
4. Nuorten ja ikäihmisten hyvinvointi- ja 
 terveyskeskuspalvelut turvattava.

10

Ikonen Eija
Myyjä/kassa

Juurikka Annika Sit.
Opiskelija

Syrjäytyneistä nuorista 
huolehdittava.

Vanhusten kotihoitoon 
lisää resursseja.

Ihmisarvoinen vanhuus 
kaikille.

Nuorten mahdollisuudet 
opiskella kotikaupungissa 

turvattava.

Ulkoistetut palvelut omak-
si 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 arjes-
sa jaksamiseen.

Nuoret mukaan päätöksien 
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 huolehdittava.

Tiainen Riitta Sit. 
Yrittäjä, 
fysioterapeutti

Pudasjärven
Sosialidemokraatit Pudasjärven Sos.dem. työväenyhdistys

               

Tule tapaamaan Pudasjärven Demari ehdokkaita 
la 20.10.2012 klo 11-14 K- Supermarketin eteen. Makkaran 
maistelun lomassa keskustelua ajankohtaisista aiheista.

Hyvä Elämä Pudasjärvellä, yhdessä tehden!
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Nyt on hyvät kunnallisvaalit tulossa, ainakin kun lukee lehdistä ja 
kuuntelee viisaita tiedotusvälineitä. Kaikki puolueet lupaavat ja 
tuntuvat olevan yhtä mieltä asioista. Kukin tietysti muotoilee asiat 
omaksi hyödyksi ja omalla tavallaan, mutta asiat ovat samat mihin 
jokainen haluaa panostaa. Kaikilla nousee esille koulutus, lähipalve-
lut, terveydenhoito, vanhukset ja omaishoitajat, vammaiset, syrjäy-
tyneet, työllisyys ym.

Kukin haluaa nostaa sieltä esiin oman alueensa ja alansa. Se on-
kin hyvä, niin teen myös minä. En tosin lupaa mitään, mutta sydän-
täni lähellä ovat vanhusten asiat. Johtuneeko siitä, että asun sellai-
sessa paikassa missä näkee ja kuulee kaikkea. Itsellänikin on ikää, 
niin näen ja olen kokenut asiat siltä kannalta. Aikaisemminkin olen 
näihin asioihin puuttunut ja miettinyt niitä. Kun nyt laki tulee voi-
maan, se toisaalta auttaa jotakin, mutta laki ei vanhuksia hoida, kä-
siparia tarvitaan. Ollaan korostamassa kotihoitoa. Hyvä, niin kauan 
kuin ihminen itse pystyy sen verran liikkumaan, että pääsee edes 
vessaan ilman apua. Pissa vielä menee siinä vaipassa, kun on keksit-
ty sellaiset vaipat. Mutta, kun vaippaan tuleekin vähän paksumpaa, 
miten sitten? Kerronpa esimerkin. Hoitaja on just käynyt ja vaihta-
nut vaipan. Tulee hätä, eikä vessaan pääse. Vaippa on täysi sitä pak-
sumpaa ja hoitaja tulee vasta ehkä viiden tunnin kuluttua. On liian 
pitkä aika odottaa, että saa puhtaan vaipan. Tällaisia tapauksia on jo 
nyt, ja yksikin tapaus on liikaa. Tämä ei ole hoitajien vika eikä van-
huksen. Haluan tällä valottaa sitä, että kotihoidossa oleville, kun 
laki tulee voimaan, pitää saada tosi paljon lisäapua. Olen sitä miel-
tä, että omaishoitajan tuki pitää saada Kelalle ja kaikille samansuu-
ruisena, paikasta riippumatta. Silloin kaikki ovat samanarvoisessa 
asemassa ja säännöt on saatava niin selviksi, että jokainen osaa 
sitä hakea ja välistä turha byrokratia pois, kuten kaikista muistakin 
vanhusten palveluista. Byrokratia sotkee paljon asioita. Moni tuki 
ja apu jäävät hakematta monimutkaisuuden takia. Se näistä asioista. 

Lait ovat lakeja ja asiat menee eteenpäin omalla painollaan. Ne 
eivät tässä paperilla tule hoidettua, kunhan vain omia mietteitä täs-
sä puran. Näitä kaikkia voi toivoa ja tehdä, kun vain talous kestää. 
Budjettiin pitää sopia paljon asioita. Asiat pitää laittaa tärkeysjär-
jestykseen, mihin rahat riittää ja mitä niillä ostetaan. Niinhän se on 
omassa taloudessakin. Jos rahat ovat vähissä, täytyy miettiä tark-
kaan mikä on tarpeellista. Meilläkin Pudasjärvellä on saatu talout-
ta tasapainotettua niin, että tätä linjaa on hyvä jatkaa. Kaikki re-
surssit on otettava käyttöön, kun näyttää siltä, että päätöksenteko 
on siirtymässä yhä pienemmälle joukolle. Jos ja kun lautakunnis-
ta siirrytään valiokuntamalliin, tullaan uusilta päättäjiltä vaatimaan 
avoimuutta ja keskustelukykyä, asioiden tuntemusta ja aikaa pohtia 
mikä on omalle paikkakunnalle hyvä. Tosin, uuteen järjestelmään 
siirtyminen tulee jättää uudelle valtuustolle.

Täällä ollaan parhaita omien asioiden tuntemuksessa ja se pie-
ni ryhmä, joka niitä asioita lähtee hoitamaan, saa parhaan evästyk-
sen meidän omista tarpeista. 

Siis äänestäjät! Nyt valppaina kenelle äänen annatte. Perään-
kuulutan, tietäviä ja taitavia asianhoitajia tarvitaan.

Linnea Manninen
Siivooja, eläkeläinen

Maanantaiaamun ajatuksia

Pudasjärven
Sosialidemokraatit

22

Syksyn kuluessa Pudasjär-
ven kirkossa on toteutet-
tu saneeraustöitä. Sisällä on 
korjattu alttarialuetta, jonne 
on tehty uusi invaluiska ja 
kuorikaiteeseen on tehty er-
gonomisia muutoksia sekä 
korjattu viinikellaria. Ulko-
puolella on käyty läpi kaikki 

Kirkon saneeraustyö hyvässä vauhdissa

ulkoportaat, kappelin puo-
lelle on tehty uusi invaluiska 
ja kirkon kivijalkaan palaut-
tava restaurointi. Rakennus-
urakoinnin on toteuttanut 
taivalkoskelainen Raken-
nustaival Oy. Työt saadaan 
tehtyä marraskuun alkuun 
mennessä.  Toivon mukaan 

pyhäinpäivänä kirkko on 
normaalikäytössä.

Rakennustoimikunta ko-
koontui pari viikkoa sitten 
tutustumaan rakennustöi-
den edistymiseen ja piti sa-
malla kokouksen. Mukana 
kokouksessa oli myös ra-
kennustöiden suunnittelija, 

Rakennustoimikunnan jäsenet Arvo Niskasaari, Terttu Puurunen, Kimmo Helomaa 
ja Maire Puhakka tutustumassa rakennustöiden edistymiseen syyskuun lopulla. 
Paikalla olivat myös arkkitehti Anita Yli-Suutala ja avustajana sekä rakennustöiden 
dokumentoitujana toiminut Jari Säärelä.

Uusi Invaluiska palvelee pyörätuolia käyttävien kirk-
kovieraiden lisäksi myös lastenvaunujen kanssa kirk-
koon tulijoita. 

Kirkon 114 m pitkä kivijalkaan on suoritettu palauttava 
restaurointi, jossa lasikuulapuhallutuksella on poistet-
tu vanha rappaus. Alta paljastuivat alkuperäiset luon-
nonkivet. Samalla on rakennettu muutamia uusia tuu-
letusaukkoja. 

arkkitehti Anita Yli-Suutala 
iiläisestä Arkkitehtitoimis-
to Ajantajusta. Rakennus-
toimikunnan puheenjohtaja 
Terttu Puurunen kertoi, että 
portaitten korjaamisen tar-
koituksena on esteettömyy-
den ja turvallisuuden lisää-
minen. Länsisisäänkäynnin 
puoleisia portaita on loiven-
nettu, portaitten jakoa tar-
kennettu ja rakennettu yksi 
askel lisää. Portaat on otet-
tu irti seinästä tuuletuksen 
vuoksi. Samansuuntaisia 
korjaustöitä on tehty kol-
messa muissa vuonna 1939 
rakennetuissa kiviportaissa. 
Mainittakoon, että alun pe-
rin kirkossa on ollut puupor-
taat. 

Portaitten lisäksi ulko-
puolen saneeraukseen on 
kuulunut myös kirkon ym-
päryksen 114 metrin mit-
taisen sokkelin palauttava 
restaurointi, jossa lasikuu-
lapuhalluksella on poistet-
tu vanhat rappaukset ja sok-
keli entisöity alkuperäiselle 
luonnonkivipinnalle. Samal-
la on parannettu kirkon ala-
pohjan tuuletusta rakenta-
malla uusia tuuletusaukkoja. 

Heimo Turunen

Emeritus professori Simo 
Koskinen Lapin yliopistol-
ta kävi luennoimassa kan-
salaisopistolla aktiivisesta 
ikääntymisestä. Kokoontu-
minen oli perjantaina 5.10. jo 
hieman ennakkoon vanhus-
ten viikkoon kuuluvana ti-
laisuutena. 

– Antiikin historiasta 
saakka on pohdittu ikään-
tymistä.  Jo antiikin ajatte-
lijoiden vanhuuskäsitykset 
poikkesivat toisistaan.  Tois-
ten mielestä ikääntyvien oli-
si pitänyt vetäytyä kaikessa 
hiljaisuudessa syrjään ja pas-
sivoitua elelemään vähin ää-
nin. Toiset taas oli sitä miel-
tä, että ikääntyvillä pitää olla 
aktiivisesti mukana touhua-
massa. Samaa ajatusten ja-
koa noudateltiin aina -70 

Tulevaisuuden ikäihminen on aktiivinen 
omaa elämäänsä koskevissa asioissa

– 80 luvun vaihteeseen, jol-
loin katsantokanta muuttui 
ja aktiiviteoria sai irtaantu-
misteoriasta voiton, luennoi 
Koskinen. 

Vanhenemista tutkitaan 
monilta eri gerentologian 
osa-alueilta, jolloin saadaan 
tarkkaa tietoa ikääntymises-
tä, sen vaikutuksista ihmi-
seen, ympäristöön ja mitä 
aktiviteetteja ikääntyvä ih-
minen tarvitsee ja miten ak-
tiivisesti hän osallistuu eri 
toimintoihin. 

Viimeaikaisissa tutki-
muksissa kokemuksellisen 
vanhenemisen tarkastelu 
on noussut keskeiselle sijal-
le. Kokemuksellisuus on tär-
keä nimenomaan ihmisten 
kohtaamisessa. Vain ikään-
tyneet ihmiset voivat henki-

lökohtaisesti kokea vanhe-
nemista ja vanhuutta.

Ikääntymisen katsotaan 
alkavan kahdenkymme-
nenviiden vuoden iässä ja 
etenevän yhden prosentin 
vuosivauhdilla. Seitsemän-
kymmentäneljä prosent-
tia ihmisistä pitää eläkkeel-
le siirtymistään myönteisenä 
kokemuksena. Ikääntyneit-
ten päivittäistä selviytymis-
tä perustoiminnoista ja päi-
vittäisten asioidenhoidosta 
tutkitaan aktiivisesti, jolloin 
saadaan selvä kuva, miten 
ikääntyminen vaikuttaa ja 
vaikeuttaa perustoiminto-
jen hoitoa. Tutkimusten mu-
kaan tulevaisuuden ikäihmi-
nen on aktiivinen osallistuja 
omaa elämäänsä koskevis-
sa asioissa. Hän on tietoinen 

hänelle kuuluvista palve-
luista ja oikeuksista. Hän ei 
suostu toiminnan kohteeksi, 
vaan haluaa olla oman elä-
mänsä toimija ja hän turvaa 
itsemääräämisoikeutensa ja 
odottaa, että niitä kunnioi-
tetaan.  

Professori Koskinen on 
tutkinut ikääntymistä vuo-
desta -67 lähtien. Koskisen 
luento oli laaja-alainen hyvin 
valaiseva erilaisista tutki-
musosioista, joilla tutkitaan 
ikääntymistä, vaikutuksia 
ihmiseen ja yhteiskunnan 
erilaisia suhtautumistapoja 
kautta-aikain ikääntyviin ih-
misiin.  Luento keräsi kuuli-
joita kansalaisopiston saliin 
runsaasti. 

Erkki Riihiaho

Professori Simo Koskinen kertoi luennoinnin välissä 
monia valaisevia esimerkkejä ikääntymisestä ja sen 
tuomista muutoksista ja käyttäytymismalleista. 

”Kokemuksellisuus on tärkeä nimen-
omaan ihmisten kohtaamisessa. Vain 

ikääntyneet ihmiset voivat henkilökohtai-
sesti kokea vanhenemista ja vanhuutta.”
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Palveluhakemisto

0400 251 671

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

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

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

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

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

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

Ota yhteys   040 1951 732 

Palveluhakemisto on 
edullista ilmoitustilaa!

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi  p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577
auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit

nyt myös facebookissa

Pudasjärvellä seitsemän 
vuotta asunut Katri Virtanen 
väitteli tohtoriksi lasten pai-
nonhallinnasta perjantaina 
12.10 Oulun yliopiston Lää-
ketieteellisen tiedekunnan 
salissa. Lähes täysi sali to-
disti kriittistä, asiantuntevaa 
ja lämminhenkistä väitöstä.  
Vastaväittäjänä toimi Jyväs-
kylän yliopistosta professori 
Marita Poskiparta ja kustok-
sena Oulun yliopistosta Anja 
Taanila. 

Käsiteltävänä olleen tut-
kimuksen mukaan lasten 
painonhallinnassa saatiin 
rohkaisevia tuloksia per-
heliikunnan avulla. Kym-
menen oululaista perhettä 
osallistui vuoden ajan voi-
misteluseuran mahdollis-
tamaan lasten painonhal-
lintaa tukevaan ryhmään. 
Lapsille ja vanhemmille oli-
vat omat ohjaajat ja kerran 
kuukaudessa kaikki liikkui-
vat yhdessä. Lasten lisään-
tynyt liikunta, vanhempien 
vertaiskokemukset ja tun-
ne tasa-arvoisesta kohtelus-
ta ryhmässä aktivoivat van-
hempia painonhallintaan. 
Lapset iloitsivat omasta lii-
kuntaryhmästään ja onnistu-

”Äiti, täällä on toisia samanlaisia, ku mä!”
Voimisteluseura ja kouluterveydenhuolto perheiden tukena lasten painonhallinnassa

misen kokemuksia saatuaan 
rohkaistuivat myös urheilu-
seurojen harjoituksiin.

Perhedynamiikalla (toi-
mivuudella) näyttää ole-
van merkitystä lasten lii-
kapainoisuudessa. Lapset 
reagoivat herkästi syö-
mällä muutoksiin elämäs-
sään. Kouluterveydenhuol-
lon työtapoja tulee kehittää 
tukemaan perheen koko-
naistilannetta, josta lapsen 
lihavuus saattaa olla seura-
usta.

Tutkimuksen tarkoituk-
sena oli löytää uutta tietoa 
ja keinoja, joilla kouluter-
veydenhuolto ja voimistelu-
seurat yhteistyössä voisivat 
auttaa liikapainoisten lasten 
perheitä painonhallinnassa. 
Suomen voimisteluliiton toi-
mijat ja Oulun läänin kou-
luterveydenhoitajat vasta-
sivat kyselyyn vuonna 2006 
ja 2009. Tutkimusryhmään 
kuuluvat perheet haastatel-
tiin ja perheenjäsenten pai-
noa ja vyötärönympärystää 
seurattiin mittauksin. Vas-
taukset analysoitiin indukti-
ivisella sisällön analyysillä.

Katri Virtanen on perus-
koulutukseltaan fysiotera-

peutti ja on toiminut terveys-
tieteiden maisteriopintojen 
jälkeen kuntoutuksen opet-
tajana 10 vuotta. Opetta-
jan viranhoidossa tuli parin 
vuoden tauko Katrin toimi-
essa kuntoutussairaalassa 
esimiestehtävissä. Nykyisin 
hän on Virpiniemen liikun-
taopiston koulutuspäällik-

kö ja vastaa ensisijaisesti 
ammatillisen liikunta-alan 
koulutuksen kehittämises-
tä ja toteuttamisesta Oulun 
seudulla.

Yhteys Pudasjärvelle on 
edelleen tiivistä. Mökkeily 
Syötteellä on lähes jokaviik-
koista. (ht)

Tohtoriksi Oulussa väitellyt Katri Virtanen oli viime 
vuoden syksynä yhtenä keskeisenä puuhahenkilönä 
Luppoveden vihkiäisjuhlan järjestämisessä

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

Ke 17.10 klo 19.00 
Vaali-ilta Sarakylän koululla. Paikalla ehdokkaita ja  
kahvitarjoilu. 
Pe 19.10. klo 11-18
Keskustan vaalitapahtuma K-Supermarketin edessä
Perinteiseksi muodostunut ehdokkaiden jalkautuminen
kansan pariin tapahtuu jälleen kunnallisvaalien alla. 
Grillimakkaraa, kahvi-, pasteija- ja pullatarjoilua. 
Pe 26.10. klo 11 alkaen 
Keskustan vaalitapahtuma torilla. Tarjolla on erinomais-
ta hernekeittoa ja ohjelmaa sekä tietysti paikalla on 
kuntavaaliehdokkaita.
Su 28.10. klo 19 
Vaalivalvojaiset ravintola Street 4.

Keskustan vaalitapahtumia
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

OSTETAAN

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

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

AarreArkku

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

Pe 10-18, La 10-14

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904

Hanna-Leena Kouva
pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Palveluhakemisto

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. ilma-, vesi- ja

maalämpöpumput asennettuna

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

PUUNKORJUUN JA METSäNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJäRVENTIE 1081
93100 PUDASJäRVI

METSäPESäLä OY

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

Ota yhteys  
040 1951 732 
Palveluhakemisto

on edullista
ilmoitustilaa!

Pudasjärven keskustasta 
liiketila 19,5 m2, 2-kerros 

1.1.2013 alusta, puh  0400 198 390.

VUOKRATAAN/MYYDääN

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 
Kauran olkea tai ylivuotista 
heinää lampaille kuivikkeeksi. 
Puh. 040 7757 257.

Karannut pointteri narttu 
Kotoa Syötteeltä 26.5. Tietääkö joku koiran 

kohtalosta? Puh 050 4646063 tai 044 0838145  
 
 

OBH Nordica shiatsuhierotalai-
te 6090 Wellness, vähän käy-
tetty. Hinta 150 €. P. 040 758 
1642.

Traktori Valmet 33, vuosimal-
li -58 +kettingit. Hinta 2000 €. 
Puh. 040 754 2437.

Rosenlew sähköliesi, hp. 60 €. 
Moposkootteri Sym Fiddle. Vm 
2012, ajettu 300 km, takuu 4 v. 
P. 0440 254 557.

Rosenlew kaappipakastin ja 
UPO pakastearkku. Hyväkun-
toiset. P. 040 354 6419.

Kinroad-merkkinen moposkoot-
teri, puh. 0400 389 004.

5-henkinen perhe haluaa vuok-
rata omakotitalon Pudasjärven 
keskustasta tai sen läheisyy-
destä. Puh. 044 259 3943, 
0400 491 250.

HALUTAAN VUOKRATA

Muuttaessani pienempään 
asuntoon, jäi ylimääräiseksi: 
Iso peili, laatikot alla, rusk. 
80x175x40. Esittelylehtikaap-
pi valk. 80x150x40. Kirjoitus-
pöytä, toisessa päässä laati-
kot, koivua, lakattu, 75x160. 
Mäntykaappi 5 ovella, lakattu 
80x145x35. Hp. 50 €/kpl. Uusi 
asekaappi 5 aseelle, lakattu 
mänty, 40x165x35, hp 150€. 
Kotiinkulj. Kurenalle. P. 040 
764 6476.

Pakettiauton talvirenkaat, kah-
deksankankaiset, mangels val-
koiset 14 tuuman vanteilla. Vä-
hänajetut.Sopii mm. Hiaceen, 
Mitcubisiin p. 044 582 8736.

- Jatkuvat sateet pistävät 
tiestön koville. Päällysteisil-
lä teillä liian vähäinen bitu-
mimäärä ei sido kiviainesta 
pinnoitemassaan vaan kivi-
aines irtoaa massasta. 

Harva massa päästää ve-
den lävitseen ja kova liiken-
ne irrottaa päällysteen eris-
tekerroksesta ja sen jälkeen 
reikä kasvaakin nopeas-
ti.  Tulevat yöpakkaset to-
den näköisesti vielä pahen-
taa vaurioita entisestäänkin, 
kertoo kaupungin yhdys-
kuntatekniikan päällikkö 
Kauko Seppänen.

Sorateillä sateet ja liiken-
ne hakkaa teräväreunaisia 
ja nopeasti syveneviä reikiä 
tiehen. Seppänen kertoo, et-
tei kolmekymmentäkaksi 
vuotta kestäneen virkauran-
sa aikana ole ennen sattu-
nut näin vaikeaa kevättä ja 
syksyä tiestön osalta.  Sa-
mat ongelmat vaivaavat niin 
Destian kuin kaupungin yl-
läpitämiä teitä. ER

Jatkuvat  
vesisateet  

rasittaa tiestöä

SWIPE -esittely KoillisParkissa pe 19.10. klo 12-17.
Marja Vääräniemi p. 040 703 6852

Pieni yksiö Korentojärvellä. 
Tiedustelut p. 0400 512 997.

VUOKRATTAVANA

Tervetuloa!
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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!

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

Ma 15.-to 18.10. klo 11-17
Pe 19.10. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Karaokeilta klo 21 alkaen
La 20.10. klo11-02 (keittiö 11-22)
 - Bussiretki Ranuan Eläinpuistoon, lähtö Pärjänkievarilta 
  klo 10. Matkan hinta 12€/hlö (+sisäänpääsy) 
  Muutamia paikkoja vapaana ilmoittaudu 0400 499215
  tai caravan@syoteresort.fi
 - Fazer-karkkibingo klo 18.
 - Karaokeilta klo 21 alkaen
Su 21.10. klo 11-15
Ma 22.-To 25.10. klo 11-17

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.

Pärjänkievari Palvelee 

syyslomaviikkojen ajan joka Päivä. 

Tule ruokailemaan ja viihTymään!

Tervetuloa!

Zumba. Seuraava zumba 4.11. 2012 Kurenalan koululla.
Pärjänkievarissa Syötteellä: Pe 19.10 Karaoke-ilta klo 21 alk. La 20.10. kara-
oke-ilta klo 21 alk. Fazer karkkibingo la 20.10. klo 18.
Vielä virtaa virkistyspäivä ma 15.10. klo 10.30 Sarakylän koululla.
Värien leikkiä luonnossa-näyttely: 21.9.-26.10. Syötteen luontokeskuksessa.
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.
Hotelli Isosyöte: Matti Nykänen 3.11.
Lasten Touhuviikko Syötteen Luontokeskuksessa (alk.) pe 19.10. klo 10:00 
-  (loppuu) to 25.10. klo 20:00. 
Näyttely: Jää, vesi ja lumi - Kerttu Karjalaisen valokuvia 27.10.-31.10. Syötteen 
Luontokeskuksessa Erätie 1.

Lauantaina 13.10. toisen ker-
ran järjestetty OctoberFest 
tapahtuma Pärjänkievaril-
la keräsi kohtalaisesti väkeä 
paikalle nauttimaan alkupe-
räisen tapahtuman mukaan 
järjestetystä makkarapitoi-
sesta ruoasta, hapankaalista 
ja oluesta. 

– Tästä tapahtumasta on 
tarkoitus rakentaa perintei-
nen tapahtuma Pärjänkieva-
rilla. Ensi syksyn suunnitel-
missa on tuoda paikalle aito 
saksalainen orkesteri soitte-
lemaan, kertoi OctoberFest 
tapahtuman tulevaisuuden 
suunnitelmista yrityksen 
isäntä Pekka Kimpimäki.

Tällä kertaa paikalle oli 
saatu alkuperäisiä koristei-
ta, kun vaunualueen ”tutus-
tumistiimi” poikkesi katso-
massa paikan päällä miten 

OctoberFest Pärjänkievarilla
baijerilaiset viettävät juh-
laansa.

– Ei sitä voi ymmärtää 
minkälainen suurjuhla on 

Festival vierailla oli välitön ja hauska tunnelma lounastaessaan

kyseessä ennen kuin omin 
silmin sen pääsee näkemään. 
Tuliaisiksi tuotiin alkuperäi-
siä koristeita ja roppakau-

palla tietoa tapahtumasta, 
kertoivat reissussa muka-
na olleet Hannele, Pirkko ja 
Auli. ER

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 19.10.

auki 00-03.30Wintti
Lauantai 20.10.Ep 2€ 

Lippu 4 € sis. ep.

Pubissa 
karaoke

Pubissa karaoke

27.10. tulossa Jore Siltala

Ep 2€ 

Toimikunta koolle klo 18.00.
Kokouksen jälkeen ruokailu.

Puu-ja erityisalojen amm.os 272 
sääntömääräinen syyskokous

la 27.10. Street4 klo 19.00. 

Toimikunta

Mukana seurakunnan puolesta 
Kimmo Helomaa ja Keijo Piirainen
Iltapala ja yhteistä jutustustelua.

Tervetuloa!
t. Keijo

Miesten ilta
tiistaina 23.10.2012 klo 17.30 Kanttorilassa, Pappilantie 7 

(seurakuntatalon takana oleva rakennus)

Musisointia

Pudasjärven kirjastossa kuul-
tiin maanantai-iltana 15.10. 
Antti Ervastin esittämänä 
merkillisiä musiikillisia ta-
rinoita Ervastista, Iijoen tör-
mältä. Kaikki Ervastin esittä-
mät laulut ovat miehen omaa 
tuotantoa ensimmäiseltä soo-
lolevyltään Erakoksi Ervas-
tiin, joka ilmestyi alkusyksys-
tä. Levyn kantava teema on 
tositarinat Ervastin kylältä to-
teutettuna Oulun murteella, 
joka on muusikolle luontevin-
ta, sillä hän on asunut ikänsä 
Oulun seudulla.

Pudasjärviset juuret omaa-
va Antti Ervasti on tehnyt mu-
siikkiaan mökillä Ervastissa, 
jossa hän pitää joka kesä pe-
rinteisen Juhannuskonsertin 
savusaunansa terassilla moni-
kymmenpäiselle yleisölle.

- Tämän illan yleisö oli pa-
rasta luokkaa, sillä sain ker-
ronnan ja laulujen lisäk-
si myös vastailla kuulijoitten 

kysymyksiin, kehui Ervasti 
pudasjärveläisiä kuulijoitaan 
ja jatkoi että musiikki on kuu-
lunut hänen elämäänsä aina. 
Ervasti on tehnyt jonkin ver-
ran tämän tapaisia soolokeik-
kojakin.

Levy pitää sisällään pe-
rinnetarinoita Ervastin kyläl-
tä. Antti Ervasti toivoo, että 
pääsisi keikkailemaan ja esit-
tämään soolotuotantoaan 
enemmän. 

- Toinen soololevy on jo 
mielessä, mutta vasta parin 
vuoden päästä. Levyyn on jo 
muutama biisi valmiina. Il-
meenä tulee olemaan yleis-
maailmallinen höpön-löpö 
swingilevy, joka ei ole mi-
hinkään sidottu kuten tämä 
ensimmäinen, kertoi Ervasti 
tulevaisuuden suunnitelmis-
taan musiikin saralla.

Terttu Salmi
Kuva Heimo Turunen

Laulujen aiheena oli muun muassa avantouinti Iijoessa 
ja konsertti päättyi Erakoksi Ervastiin –lauluun. 

Oulun murteella

TULOSSA 

MATTI NYKÄNEN 

3.11.

www.optimal.fi                      puh. 0400 907 775
Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET
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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

Pilottitilaisuuksien päätös
to 18.10.2012 klo 18:30 Paukkerin kylätalo os. Niskalantie 9  

 Ohjelma:
	 	 •	Teemana	energia	ja	maisema 
	 	 •	Hankkeen	tuottaman	materiaalin	läpikäynti 
	 	 •	Kokemusten	vaihtoa

Lisätietoja:	Tanja	Lepistö,	Bioenergian	edelläkävijät	hanke,	p.	0400	285	708	
Järjestäjä: Bioenergian	edelläkävijät	–hanke	/	kyläyhdistys 
	 	 Tilaisuus	on	kaikille	avoin,	kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

PUDASJÄRVI

Valtuuston kokous pidetään Pohjantähdessä auditorios-
sa torstaina 25. päivänä lokakuuta 2012 alkaen klo 17:00. 
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on nähtävä-
nä kaupungin ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöy-
täkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa 31.10.2012 
klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 12.10.2012

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

Pudasjärven kaupungin 
maahanmuuttajanuorten 
perheryhmäkoti ja tukiasu-
mispalvelut siirtyvät ensi 
vuoden alusta Oulunkaaren 
kuntayhtymän toiminnaksi. 

Seitsemänpaikkaises-
sa perheryhmäkodissa asuu 
13–17-vuotiaita nuoria, joilla 
on turvapaikanhakijatausta. 
Kodissa on seitsemän ohjaa-
jaa ja yksi vastaava ohjaaja. 
Se sijaitsee kaupungin omis-
tamassa entisessä Honkako-
dissa. Jokaisella nuorella on 
oma huone sekä lisäksi yhtei-
nen keittiö ja oleskelutilat. 

Tukiasumisen piiriin kuu-
luvat nuoret ovat 18–21-vuo-
tiaita, ja he asuvat normaa-
leissa, joko kaupungin tai 
yksityisten omistamissa 
vuokra-asunnoissa. Tällä het-
kellä nuoria on noin 15. Tuki-
asumispalveluissa työsken-
telee kolme ohjaajaa, jotka 
tukevat nuoria heidän itse-
näistymisessään.  

Perheryhmäkodin tilat 
jäävät kaupungin omistuk-
seen, ja kaupunki vuokraa ne 
Oulunkaarelle. Kaikki työn-
tekijät siirtyvät Oulunkaaren 
palvelukseen. 

Maahanmuuttopalve-
lut liittyvät kiinteästi mui-
hin Oulunkaaren järjestämiin 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin, joten muutoksen myö-
tä voidaan hyödyntää entistä 
enemmän moniammatillista 
yhteistyötä ja kehittää palve-
luja edelleen.

Perheryhmäkodin ja maa-
hanmuuttajanuorten tuki-
asumisen kustannukset mak-
saa valtio. Ely-keskus on 
alustavasti hyväksynyt toi-
mintojen siirtämisen kau-
pungilta Oulunkaarelle. Nyt 
valmistellaan lopullista sopi-
musta, joka toimitetaan vie-
lä Ely-keskuksen hyväksyt-
täväksi.

Oulunkaari tiedotus

Maahanmuuttajanuorten yksiköt 
Oulunkaaren toiminnaksi

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Tervetuloa mukaan!!!

Kauppatie 32, Pudasjärvi p. 040-5487169

Su.21.10.klo 11 Kaija&Jouni Vikström
Su.28.10.klo 11 Aila Pyörälä &tiimi
klo 13 Afrikkalainen kokous

Oulunkaaren kuntayhtymän 
talous näyttää positiivisem-
malta kuin loppukesästä. Lä-
hiesimiehistä koostuvat alue-
johtoryhmät ovat etsineet 
keinoja, joilla kuntayhtymä 
pysyisi tiukassa budjetissaan. 
Yhteensä Iin, Pudasjärven, 
Simon ja Utajärvi-Vaalan pal-
velualueilla on löydetty sääs-
tökeinoja noin 590 000 euron 
edestä. Kustannuksia pyri-
tään karsimaan muun mu-
assa hyödyntämällä yhteisiä 
sijaisia ja järjestämällä kou-
lutuksia omana sisäisenä toi-
mintana. Myös hankintoja 
siirretään siltä osin kuin se on 
mahdollista. 

Kuntayhtymän johtaja 
Leena Pimperi-Koivisto kiit-
tää esimiehiä ja työntekijöitä, 
sillä tehtävä ei ole ollut help-
po eikä ole sitä jatkossakaan.

- Kaikki nyt päätetyt ta-
sapainotuskeinot ovat realis-
tisia. Teemme kuitenkin töi-
tä ihmisiä varten, ja pienissä 
kunnissa sosiaali- ja terveys-
palveluiden kustannukset 
saattavat muuttua radikaalis-
ti jo muutaman ihmisen sai-
rastuessa vakavasti, Pimperi-
Koivisto toteaa. 

Loppukesästä vaikutti, 
että kuntayhtymän oman toi-
minnan budjetti ylittyisi 300 
000 eurolla ja erikoissairaan-
hoidon kustannukset 1,3 mil-
joonalla. Tällä hetkellä näyt-
tää, että kuntayhtymä pysyy 
oman toiminnan osalta bud-
jetissa ja kokonaisraami, 110 
miljoonaa, ylittyy miljoonal-
la eurolla. 

Oulunkaari tiedotus

Oulunkaaren 
talouden 
tasapainotus-
toimet purevat  

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

Joulukuun 15. päivä tulee kuluneeksi 50 vuotta opinnoistamme.
Tapaamme jouluruokailun merkeissä klo 13 Vanhassa Kurimossa.

Yhteydenotot Eila Jokelainen-Keränen, puh. 044 288 5744.
Tervetuloa!

Suomussalmen  Emäntäkoulun 1. vuoden oppilaat!

Toimikunta

Hallitus varajäsenineen kokoontuu klo 16.
Tervetuloa!

SuPer Pudasjärven ao 211 ry:n
sääntömääräinen 
syyskokous

ke 31.10.2012 klo 17  terveyskeskuksen 
kokoushuoneessa, Juhontie 8.

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: www.pudasjarvi-lehti.fi
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OSTAMME
KULTAA

Kemin Pirtillä ylihuomenna ke 26.9. klo 11-18
(Valtakadun ja Kauppakadun kulmassa)

HUIPPU-
HYVITYS!

p. 0500 750 585   •   www.pohojanmaankulta.fi

Kurenkartanossa raikui 
iloista lasten laulua ja nau-
rua maanantaina 8.10., kun 
Kauppatien päiväkodin es-
karilaiset kävivät viihdyt-
tämässä vanhuksia Van-
hustenviikon alkajaisiksi. 
Taimi Oinas-Panuman joh-
dolla lapset esiintyivät en-
sin yläkerran vanhuksille ja 
siirtyivät sitten laulamaan ja 
leikkimään alakertaan, jos-
sa lapsia odotellessa Katri-
mummo lausui runoja. 

Henkilökunta oli johdat-
tanut vanhukset viihtyisään 
päivähuoneeseen, missä oli 
myös vanhojen tavaroitten 
näyttely. Yhdessä hoitajien 
kanssa muisteltiin mikä mi-
kin tavara mahtoi olla ja mi-

Lapset lauloivat vanhuksille

hin sitä oli käytetty.
Perjantaina Kurenkar-

tanossa vietettiin perinne-
päivää juhlavammissa mer-
keissä, johon kuului muun 

muassa perinneruokaa ja 
henkilökunnalla asut van-
haan malliin.

Terttu Salmi

Vanhojen esineitten näyttelyä Kurenkartanossa.

Kauppatien päiväkodin eskarilaiset, Ella, Alisa, Sari, Siiri, Elina, Iina ja Malla lauloi-
vat ja leikkivät Kurenkartanon vanhuksille Taimi Oinas-Panuman ohjaamana.

Hotelli Kurenkoski to 18.10. klo 11-18
Kauppatie 7 Pudasjärvi


