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Kannot pois 
vaivattomasti s. 3

Livojoen rantakaava 
yleisesittelyssä s.  6

Laskettelukausi avautuu 
viikonloppuna s. 7

Kuntalaisten edustama 
demokraattinen päätöksen 
teko säilytettävä.

Reijo Talala
Lehtori
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Kotiapu käyttöön. 
Tiet kuntoon. 
Toimintaedellytykset yrittäjyydelle. 
Vastuun kantamista lähimmäisestä. 

Moilanen Janne
luokanopettaja

On kotiin tulon aika.
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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.

DNA Joustava 500 –liit tymä -50 % eli 9,45 €/kk (norm. 18,90 €) uusille asiakkaille. Avausmaksu 2,90 €. 12 kk kokonaishinta 116,30 €. Liit tymän kk-
maksuun kuuluu normaalihintaista kotimaan puhetta ja tekstiviestejä yhteensä 500 minuutin ja/tai kappaleen edestä. DNA Joustavien kk-maksuun kuu-
lumattomat sekä sen ylimenevät kotimaan normaalihintaiset puhelut ja tekstiviestit maksavat 0,09 €/min tai kpl. Ulkomailla käyttö veloitetaan erillisen 
hinnaston mukaisesti. Etu ei koske liit tymätyypinvaihtoja. Tarjous voimassa 5.12.2012 asti. Lisätietoa www.dna.fi.

AIVAN TAJUTON

TARJOUS

50%-

500 min/kpl500 min/kpl
PUHETTA JA VIESTEJÄ
PUHETTA JA VIESTEJÄ

ILMAN
MÄÄRÄAIKAISTA
SOPIMUSTA.

ILMAN
MÄÄRÄAIKAISTA

SOPIMUSTA. Perusterveyshuollosta ja 
vanhuspalveluista selvempiä 
toimintamalleja kustannus-
tehokkaasti.

Kunnan resurssit ja voima-
varat kohdennettava niille 
kuuluviin perustoimintoihin; 
koulutus, nuorisopalvelut, 
terveydenhoito ja vanhus-
palvelut sekä tiestön kunto.

Päätösvalta demokraattises-
ti valituille henkilöille, kan-
natusäänestäjien antamalla 
valtakirjalla.

Virat täytettävä parhaiten 
koulutetuilla ja kokemusta 
omaavilla henkilöillä. Suku-
puoli, uskonto, eikä ihonväri 
saa olla valintaperusteena. 

On kotiin tulon aika.
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Seppo Kumpumäki

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Varaa aika silmälääkäriin!

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

040 821 1819

to 25.10., to 1.11., to 8.11.
Seuraavat vastaanottoajat:

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

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

2,60

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

1,99 1,19pkt

NAUDAN 
JAUHE-
LIHA 17%  
400 g

 200 g

pkt

1,89pkt

PERINTEISET
PIPARIT 600g

2,99pkt

OHUT PALVIKINKKU
ja OHUT KEITTOKINKKU

3,99
pkt

2,90
pss

JUOMALASI 6 kpl

pkt

KEINUTUOLIN MATTO
50x185 cm

36,60

39,50

LASTEN 
TURVAPORTTI

10,-
2 kpl

22,90

MAKSALAATIKKO
400 g

KIROILEVA SIILI
TUNIKA

AINO PUOLUKKA-
PIIRAKKAJÄÄTELÖ
900 ml

15,30 49,50

VARAVUODE

6,90

N. FARKUT
jousto

KANNELLINEN SÄILYTYS-
LAATIKKO 32 l

HORNET 
550 g
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LUOTA ITSEESI 
JA USKOOSI

Pudasjärvi kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

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 pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannolli-
sista tai muista toiminnallisista 
syistä (esim. lakko) tai asiakkaas-
ta johtuvista syistä voida julkaista, 
lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemises-
ta sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituk-
sesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

Messu seurakuntakodissa 
su 28.10. klo 10, Arto Huka-
ri, Kimmo Helomaa. Jukka 
Jaakkola. Kirkkokahvit ja lä-
hetystilaisuus, jossa puhuu 
Arto Hukari Kansanlähetyk-
sestä.
Pyhäkoulu seurakuntako-
dissa su 28.10. klo 12.

Pudasjärven kirkkomusiik-
kiviikko 3.11.-11.11.2012 
la 3.11. klo 10 Jumalanpalve-
lus Sarakylän kappeli, Sara-
kylän kappelikuoro
la 3.11. klo 16 Lasten pyhäin-
päivän hartaus Kirkko, Lap-
sikuoro
la 3.11. klo 19 Pyhäinpäivän 

Kirpputori  keskiviikkoisin 
(Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Ystävän kammari  tiistaina 
30.10. klo 12-13.30 seurakun-
tatalolla
Sauvakävelyilta tiistaisin 
18-19.30 Liepeessä.
Yhteisvastuukeräyksen 
starttipäivä  Pudasjärven 
srk-talolla ke 7.11.2012. Päi-
vä alkaa lounaalla klo 11 ja 
päättyy kahviin klo 15.30. 
Päivän aikana saamme tar-
kempaa tietoa ensi vuoden 
keräyskohteesta, joka on yk-
sinäiset vanhukset.  Ilmoit-
tautumiset ruokavalioineen 
kirkkoherranvirastoon 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 ruo-
kavalioineen kirkkoherran-
virastoon 29.10 mennessä. 
Kuorot:   Eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 24.10. klo 13, 
kirkkokuoro to 25.10. klo 18.  
Syyslomaviikolla (22.-
26.10.) ei päiväkerhoja eikä 
varhaisnuorten 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.
Nuorisotyö: Iltakahvila 
Rönö pe 26.10. 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, seuraava parkki 2.11.
Perhekerhot:  Korpisen ky-
lätalon perhekerho lapsi-
perheille ke 31.10, jolloin 
ulkoillaan.   Perhekerho seu-
rakuntakodissa to 25.10. klo 
10-13. Perhekerho Sarakylän 
koulun päiväkerhotilassa ke 
24.10. klo 11-14. Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 31.10. 
klo 10-13. Petäjärinteen per-
hekerho ma 29.10. klo 10-13. 
Rauhanyhdistykset: Julkai-
suilta Kurenalan ry:llä su 
28.10. klo 17 (Urpo Illikai-
nen).
Kastettu: Akseli Juho Mati-
as Holmi.
Haudattu: Tauno Matias 
Laurila  61 v, Esa Valtteri Il-
likainen 60 v.

iltakirkko Kirkko, Vox Mar-
garita
su 4.11. klo 10 Jumalanpal-
velus, Seurakuntakoti, Kirk-
kokuoro 
ma 5.11. klo 19 Konsertti 
Seurakuntakoti, Selloduo 
Anna-Maaria ja Olli Varo-
nen, ohjelma 10 €
ti  6.11. klo 19  Konsertti  Seu-
rakuntakoti, Kansalaisopis-
ton oppilaat
ke 7.11. klo 19 Konsertti  Seu-
rakuntakoti, Banduristiduo , 
Mykola Plekan ja Pavlo Las-
kavchuck, ohj. 10 €
to 8.11. klo 19 Konsertti Seu-
rakuntakoti, Kiimingin poi-
kakuoro, johtaa Ulla Met-
sänheimo, ohjelma 10 €
pe 9.11. klo 19 Konsert-
ti Kirkko, Kristjan Mõisnik, 
laulu, Ismo Hintsala, urut, 
ohjelma 10 €
su 11.11. klo 10 Kansanlaulu-
kirkko Seurakuntakoti, Elä-
keläisten musiikkipiiri
  

Henrik Wergeland ohjaa ajattelemaan elämisen tilantei-
ta seuraavasta näkökulmasta: ”Kun seisot tähtien alla, 
älä silloin valita, että elämässäsi ei ole valopilkkuja.” Jo-
kainen voi itse määritellä ja vaikuttaa siihen minkälaisen 
taivaankannen alla oleskelee. Haluaako vaeltaa mieleen-
sä rakennetun positiivissävyisen,  kannustavan ja iloi-
sen tähtitaivaan alla vai onko itsen ja elämisen ympärille 
päässyt syntymään alakuloinen, iloton ja pilvien täyttä-
mä musta yö.

Vaikka joskus pimeys ja heikko usko itseen ja Jumalan 
voimaan ottavat hallitsevan aseman ajatuksissa ja toimis-
sa, on tärkeää yrittää etsiä kaikesta huolimatta pimeän 
kätköissä olevia valonpilkkuja, joita varmasti löytyy, kun 
vain etsii ja ottaa vastaan etsintäavun vierellä kulkijoilta. 

Ajatus siitä, että olemme oman onnemme seppiä eli 
voimme vaikuttaa omaan kohtaloomme on terveellistä 
pitää aina mielessä. Tällainen ajatus ei ole itsekkyyttä, sil-
lä omaan kohtaloon vaikuttaminen on vuorovaikutusta 
toisten ihmisten kanssa, antamista ja saamista. Jokaiselta 
meiltä löytyy sisäinen valo, jonka voimme sytyttää silloin 
kun ympärillä alkaa tuntua pimeältä ja voimattomalta. 
Tämän valomme voimalla on hyvä jatkaa matkaa muista-
en kiittää elämän pienistäkin valoisista hetkistä, jotka Ju-
mala meille ja läheisillemme suo.

”Herramme Jeesus Kristus.
Sytytä sydämiimme ilo siitä,
että tulet pian kirkkaudessasi.
Anna tämän tietoisuuden
rohkaista meitä silloinkin,
kun kaikki on pimeää
emmekä löydä tietä.
Tule pimeyteemme ja tuo sinne
paluusi kirkkauden häikäisevä valo.
Sinun on kunnia, valta ja voima ikuisesti.”

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Maaseudun Sivistysliit-
to luovutti Pohjois-Poh-
janmaan liitolle 17.10. 
maakuntamaton. Pohjois-
Pohjanmaan maakuntamat-
to kudottiin ensimmäisel-
lä Maakuntafestarilla Oulun 
teatterilla viime kesänä 16.6. 

Maakuntafestarin järjes-
tivät Maaseudun Sivistyslii-
ton Koti maalla-, Syökkö nää 
lähiruokaa- sekä Uutispuu-
ro -hankkeet yhdessä Poh-
jois-Pohjanmaan liiton kans-
sa. Mukana yhteistyössä oli 
myös sanomalehti Kaleva.

Maakuntafestari vasta-
si kaupunkilaisten maaseu-

Maaseudun Sivistysliitolla 
maakuntamatto

tukysyntään. 2010-luvulla 
maaseudun ilmiöt alkoi-
vat kiinnostaa laajalti ja esi-
merkiksi ruoan maun lisäksi 
kiinnostus heräsi sen alku-
perään ja tuottajiin. Myös 
kaupunkilaiset alkoivat ha-
luta osansa maaseudun elä-
mästä ja jotkut vaihtoivat 
kaupunkiasumisen koko-
naan maaseutuun tai suun-
nittelivat sitä. Maakuntafes-
tari toi Ouluun uudenlaisen 
tapahtuman, joka juhli maa-
kunnan ruokaa, houkutte-
levia kuntia ja maaseudun 
rikasta kulttuuritarjontaa 
kaupunkilaisten ulottuvilla.

Maakuntamaton ottivat vastaan maakuntajohtaja Pauli Harju ja Pohjois-Pohjan-
maan viestintäpäällikkö Arja Keso-Laitinen. Mattoa luovuttamassa olivat maton vä-
risuunnittelusta ja toteutuksesta vastannut Taito Shopin Liisa Törmänen, Maaseu-
dun Sivistysliiton aluepäällikkö Elina Vehkala ja Uutispuuro-hankkeen Nina Liedes.

Maakuntamaton värit on 
suunniteltu Pohjois-Pohjan-
maan maakunnan värien 
mukaan. Maton värisuun-
nittelu ja kangaspuut ja nii-
den käyttöopastus festareilla 
tilattiin Taito Pohjois-Poh-
janmaa ry:ltä. Matto syntyi 
festarikävijöiden ja -järjestä-
jien yhteisvoimin. Jokainen 
sai kutoa mattoon oman rai-
tansa. Lopputuloksena syn-
tyi maakuntamatto, johon 
on kudottu pohjoispohjalai-
nen henki.

Pia Alatorvinen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

On kotiin tulon aika.

Naisenergiaa valtuustoon.
Laita mukavat naiset asialle!

Taina Vainio
maidontuottaja

Marja Lantto
maatalousyrittäjä

68 45

Pihapuiden kaatamiseen, 
kantojen ja pensaiden lo-
pulliseen poistamiseen pi-
ha-alueilta erikoistunut yri-
tys pudasjärveläislähtöinen 
Raahen Kantojyrsintä Oy 
kävi Kurenalla poistamassa 
kantoja pihoilta.  Jyrsin so-

Kannot ja pensaat pihoilta pois vaivattomasti

Jouko Vänttilän pihamaalle jäänyt iso kanto jyrsittiin ohi kulkiessa pihaa rumenta-
masta.

pii kulkemaan vajaan metrin 
levyisestä aukosta ja sopii 
työskentelemään ahtaissa-
kin paikoissa, eikä vaurioita 
pihaa millään lailla.

Nopea ja tehokas jyrsin 
ei kauaa yhtä kantoa silp-
pua ja paikalle jäävän puru-

kasan voi polkea kannon ti-
lalle jääneeseen koloon tai 
kompostoida taikka levit-
tää katteeksi pensaiden juu-
rille. Kiusalliset ja versovat 
pensaat jyrsin silppuaa juu-
rineen ja pensas ei verso sen 
käsittelyn jälkeen uudelleen 

kasvamaan.
 – Yrityksemme on toimi-

nut vuoden verran ja töitä 
on ollut ihan mukavasti. Pi-
hapuiden kaatamista varten 
meillä on useampia kaadon-
suuntaajia, joilla mahdollis-
tetaan vaikeissakin paikois-
sa onnistunut puun kaato. 
Kalustoomme kuuluu myös 
hakkuri, joka nielee jopa 20 
senttisen rungot kakistele-
matta. Haketamme puut ja 
oksat, tarvittaessa viemme 
ne poiskin, eli ihan täysival-
taista pihojen maisemointi ja 
siistimistyötä me tehdään, 
kertoivat Eero Riihijärvi ja 
Aini Simonaho Raahen Kan-
tojyrsintä Oy:stä.

Livojokivarresta kotoisin 
oleva Simonaho kertoi hei-
dän käyvän hänen kotipai-
kassaan useamman kerran 
vuoden mittaan ja kokoa-
vansa aina näille reissuille 
matkan varrelta, sekä lähi-
kunnista työmaat, joten mat-
kakustannukset voi jakaa 
useammalle tilaajalle.

– Viihdymme Livolla ja 
mielellään tänne tuttuihin 
maisemiin tulemme. Asus-
telemme mielellämme Pu-
dasjärvellä. Paikalla oloaika 
tietenkin riippuu kulloises-
takin työtilanteesta.

Erkki Riihiaho

Käsin tehdyissä kynttilöissä

KYNTTILÄTALO
Tarjoaa munkkikahvit

pe 26. (klo 9-20)   ja   la 27.10 (klo 9-15)
TERVETULOA TUTUSTUMAAN

AURORA 10,-  norm 15,-

Kynttiläpaja ja myymälä:
Kuusamontie 2046, 
93270 Sotkajärvi
Pudasjärven keskustasta 
20 km Kuusamon  päin

UUSI KÄYNTIKOHDE VALTATIE 20 VARRESSA
avoinna: ma- pe 9-18,  muulloin tarvittaessa

wwww.kynttilatalo.fi        040 549 2063

on tunnelmaa ja 
tulen lumoavaa rauhaa ja voimaa

LOKAKUUN LOPPUUN

4
Tasa-arvon ja oikeuden-
mukaisuuden puolestapuhuja

Taisto Puurunen
Mittakirvesmies

Metsähallituksen Pudasjär-
ven toimipisteellä oli lau-
antaina 20.10. tontti- ja 
mökkipäivä. Mukana tapah-
tumassa oli edustajina Kon-
tiotuotteelta Rainer Tuomaa-
la ja Tapio Ojala Laatumaan 
Oulun toimistolta. 

Monen suomalaisen haa-
veena on oma mökki järven 
rannalla tai tunturin kupees-
sa. Ennen mökkiä täytyy 
kuitenkin hankkia tontti. 
Tontti on joko lohkottu itse-
näinen kiinteistö tai erotta-
maton määräala. Kun oikea 
tontti on löytynyt ja päätös 
ostamisesta muodostunut, 
alkaa kiinteistökaupan eri 
vaiheisiin tutustuminen. 

- Laatumaan erikoisuute-
na on tonttivuokraus, jonka 
suosio on koko ajan kasva-
nut. Teemme aina kirjallisen 
vuokrasopimuksen, jossa si-
toudutaan noudattamaan 
vuokranantajalle ja vuokra-
laiselle kuuluvia oikeuksia ja 
velvollisuuksia. Yleensä kaa-
voitetuilla alueilla tehdään 
40-vuoden vuokrasopimuk-
sia, jona aikana asiakkaal-
la on mahdollisuus lunastaa 
tontti omaksi. Vuokraamalla 
tontin, ei sido rahojaan maa-
pohjaan, ja näin voi raken-
nustyöt suorittaa omalla pää-
omalla, kertoi Laatumaan 
tonttimyyjä Tapio Ojala.

Pudasjärvellä tontti- ja mökkipäivä
Pudasjärvellä Laatumaa-

tontteja on tarjolla esimer-
kiksi Puhosjärven rannalla ja 
Syötteen alueella. Kun Livo- 
ja Iijokivarret kaavoitetaan, 
Laatumaalle tulee lisää ran-
tatonttitarjontaa Pudasjär-
velle. Myös Puolangalle ja 
Taivalkoskelle saadaan ensi-
vuoden aikana uusia Laatu-
maa -tontteja.

- Tontin ostaminen Met-
sähallitus Laatumaalta on 
mutkatonta ja helppoa. 
Myyjä kertoo ostajalle jo 
tontin valintavaiheessa ko. 
alueen kaavoitustilantees-
ta, mahdollisuuksista liittyä 
vesi- ja jätevesijärjestelmiin, 
tieoikeuksista ja muista ton-
tin valintaan vaikuttavis-
ta tekijöistä. Epäselvyyksien 
välttämiseksi ostaja ja myyjä 
käyvät kauppakirjan yhdes-
sä läpi vielä ennen kauppa-
kirjan allekirjoitusta. Ostajan 
tärkein velvollisuus ennen 
kaupantekoa on tutustua 
tonttiin huolella, myös 
maastossa, opasti Ojala.

Turvallinen  
yhteistyökumppani
Onnistunut rakennuspro-
jekti alkaa Kontio-myyjän 
luota. Kontio on vakavarai-
nen ja luotettava yhteistyö-
kumppani, jolla on vahvat 

resurssit toimia toimittaja-
na kaikissa olosuhteissa eri-
kokoisilla tuotteilla. Hirsi-
rakennuksen elinkaari on 
pitkä, siksi on tärkeää, että 
voi luottaa valmistajaan nyt 
ja tulevaisuudessa.

Kontiotuotteen edustaja 
Rainer Tuomaala tarjosi päi-
vän aikana asiantuntemus-
taan asiakkaille. 

- Kotimaankauppa on ol-
lut tänä vuonna odotettua 

parempaa niin yksityis- yri-
tyspuolellakin. Hirsiraken-
nuksessa on hyvä hengittää. 
Se on energiatehokas ja eko-
loginen, selvitti Tuomaala.

Asiakkaiden luottamuk-
sen osoituksena Kontio on 
markkinajohtaja Suomessa 
niin taloissa kuin huvilois-
sakin.

Terttu Salmi

Laatumaan myyjä Tapio Ojala opasti lauantaina asiak-
kaita tonttikaupoissa.

AarreArkku

19,90
norm. 29,70 / 9,90 kpl

3kpl VAIN

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET
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Klo 11.00 Hernekeittoa ja kahvia
Klo 12.00 Kunnallisjärjestön pj Mari Kälkäjän tervehdys
Klo 12.10 Hanurimusiikkia ja yhteislaulua
Klo 12.30 Ehdokkaiden esittelyä ja haastatteluja
Klo 13.00 Perjantai-iltapäivän jumppahetki (vetäjänä Paula )
Klo 13.30 Hanurimusiikkia

Vaalivalvojaiset Ravintola Street4 
su 28.10. alkaen klo 19.00
Tarjolla pientä purtavaa, 
musiikkia ja jännitystä.

Keskustan vaalitilaisuus pe 26.10. klo 11 alkaen torilla

Tarjolla hernekeittoa ja kahvia.  
Juontajana Seppo Sammelvuo.

On kotiin tulon aika.

Kuntavaaleissa on kyse arjen palveluista
Keskustalla oli perjantaina 
19.10. vaalitapahtuma K-su-
permarketin edessä. Vieraili-
jana oli kansanedustaja, Kes-
kustan Pohjois-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtaja Mir-
ja Vehkaperä Haukiputaal-
ta. Hänen mukaansa näissä 
kuntavaaleissa tärkeintä on 
turvata ihmisille arjen pal-
velut ja pitää koko Suomi 
elinvoimaisena. Siihen tarvi-
taan kuntien asukkaita. Val-
tion pitää huolehtia siitä, että 
kunnat voivat nämä palve-
lut toteuttaa, näin sanotaan 
jo perustuslaissakin. Kunti-
en valtionosuusleikkauksis-
ta on luovuttava.

Vehkaperän mukaan 
näyttää siltä, että lähipalve-
lut ovat vaarassa. Suomessa 
on menossa kuntauudistus, 
jossa tähdätään alle sataan 
kuntaan nykyisten kuntien 
pakkoliitoksin. Suomeen ol-
laan tekemässä pinta-alal-
taan Euroopan suurimmat 
kunnat etäisyyksistä piittaa-
matta. Kuntien talousongel-

Mirja Vehkaperä kuvattu-
na vaalitilaisuudesta seu-
raavana lauantai-iltana 
Valtakunnallisilla yrittäjä-
päivillä Oulussa. 

Kuva Keskustan kunnallisjärjestön johtokunnasta, jossa kokouksessa suunnitel-
tiin kuntavaalityötä. 

Kuntavaaliehdokas Hilk-
ka Parkkisenniemen kotona 
vietetty mummipappapäi-
vä sunnuntaina 14.10 oli to-

Parkkisenniemen pihapiirissä oli mukava, kotoinen tapahtuma, joka kokosi aikuis-
ten lisäksi runsaasti lapsia. 

SDP - Yhdessä tehden

Kunnallisvaaliehdokkaat Paula Soronen ja Annika Juurikka jututtamassa kansa-
laisia SDP:n valtakunnallisessa ruusu-päivässä lauantaina 19.10 K-Supermarketin 
edessä. Makkaragrillin ääressä kestitsemässä SDP:n teltalla Mika Pesonen ja Eija 
Ikonen.

Kokoomus kuuntelee tee-
man ympärillä vaaliteltta 
kiersi viime viikolla tiistais-
ta lauantaihin. Kunnallis-
vaaliehdokkaat paistoivat 
muurinpohjalettuja sekä tar-
josivat kahvia. Lapsille ja 
lapsenmielisille täytettiin il-
mapalloja ja kaikkien vierai-

Kuntavaaliehdokas 
Aune Ekdahl jututta-
massa vaaliteltalle muu-
rinpohjalettukahveille 
metsästysmatkalla poi-
kenneita Thomas Ste-
wardia ja Kari Poutiaista. 

Kokoomus kuuntelee

lijoiden terveisiä ja toiveita 
kuunneltiin sekä vastailtiin 
kysymyksiin. 

Kierros aloitettiin tiistai-
na 16.10. Niemitalon Juus-
tolasta, keskiviikkona 17.10. 
teltta pystytettiin K-Super-
marketin pihalle, jossa vie-
railikin runsaasti ihmisiä. 

Koululaisille täytettiin ilma-
palloja niin nopeaan kuin 
vain pystyttiin, silti ajoit-
tain oli jonoakin. Ervastin 
kaupalla vierailtiin torstai-
na 18.10. ja Syötteellä Syö-
teShopin pihapiirissä lauan-
taina 20.10. 

mia sillä ei ratkaista, näin 
toteavat kaikki asiantunti-
jatkin.

-Ihmisten päivittäin tar-
vitsemat palvelut uhkaavat 
etääntyä kymmenien kilo-
metrien päähän. Taajamissa, 
maaseudulla ja kauempa-
nakin asuvista tulisi veron-
maksajia, jotka eivät saisi 
maksamilleen verorahoil-
le juurikaan vastinetta. Kes-
kustan mielestä kotikuntien 
olisi parasta järjestää päivä-
koti-, koulu- sekä kulttuuri- 
ja liikuntapalvelut. Lisäksi 
kotikunnat huolehtivat elin-
keinopolitiikasta ja asuin-
viihtyvyydestä. Tällöin kun-
ta voisi olla joko pienempi 
tai vähän isompi.

Vaalitapahtumassa oli 
edelliskertojen tapaan hyvä 
meininki. Makkaroita meni 
noin 800 kpl, lisäksi oli tar-
jolla kahvia, mehua, donit-
seja ja pasteijoita. Mirja Veh-
kaperä toimi onnettarena 
arpajaisissa, jossa päävoit-
tona olleen herkkukori voit-

ti Jouni Piri,. Leikkuulauta 
Matti Soronen, kannu Eino 
Liikanen, kakku Aira Hiltu-
la, kuppisetti Heikki Janson, 
Iittalan miniaaltomaljakko 
Kauko Kenttälä, työkäsineet 
Erkki Pehkonen, salaattiotti-
met Hilkka Parkkisenniemi 
ja pipo Eila Ruokangas.

Keskustan kunnallisjärjes-
tön yleisessä kokouksessa 
torstaina 18.10 keskusteltiin 
vilkkaasti kaupungissa esil-
lä olevasta valiokuntamallis-

Valiokuntamalli vastatuulessa
ta. Kokouksessa tuli asiasta 
paljon kielteisiä mielipiteitä. 
Moni halusi, että asia siirret-
täisiin uuden valtuuston kä-
siteltäväksi eli käytännössä 

pari vuotta eteenpäin. Kun-
nallisneuvos Paavo Pikku-
aho piti osallistujien mieles-
tä asiasta erittäin valaisevan 
puheen. 

MummiPappapäivä Parkkisenniemellä

lisäksi kolmantena kunta-
vaaliehdokkaan oli paikalla 
Hannu Hiltula Aittojärveltä. 
Alkumuodollisuuksien jäl-
keen syötiin maittavaa poro-
nukon keittoa ja kaalisoppaa 
rieskan kera sekä maittavat 
pullakahvit. Ohjelmaa oli 
monenlaista, leikkimielisiä 
kilpailuja, arvontaa ja poni-
ratsastusta. Emäntä Hilkan 
mieltä lämmitti runsas lap-
sijoukko, joka oli saapunut 
tapahtumaan. --On hienoa, 
että tällaisia tapahtumia jär-
jestetään sivukylillä, totesi 
kunnallisjärjestön puheen-
johtaja Mari Kälkäjä.

della hyvin järjestetty tapah-
tuma. Emännän eli Hilkan 
toivotettua vieraat tervetul-
leiksi, kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma kertoi kaupungin 
asioista ja valotti tulevaakin. 
Hänen positiivinen asen-
ne ja asiantuntemus kirvoit-
ti paikallaolijat raikuviin ap-
loodeihin! Viesti olikin, että 
Pudasjärvi on hyvä paik-
ka elää ja kannattaa olla yl-
peä, että täällä asuu! Kun-
nallisjärjestön puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä kertoi vaalei-
hin liittyvistä asioista ja vaa-
liohjelmasta. Hilkan ja Eeron 
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Henrik Hämäläinen

37

* kokemusta
* näkemystä
* yhteistyökykyä
* järjestötyö

On kotiin tulon aika.

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

 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

Elinvoimaa koko 
kaupungin alueelle

Jari Jussila
projektipäällikkö

38

Pudasjärvellä kotipaikkaan-
sa pitävä, auttamistyötä itä-
rajan taakse Karjalaan teke-
vä Kaapu ry sai merkittävän 
lahjoituksen lakkautetulta 
Raahen aluesairaalan synny-
tysosastolta.  Vauvoille sopi-
vat vaatteet, vuodevaatteet 
ja tuttipullot menevät kaik-
ki joulukuussa avattavaan 
Kalevalan synnytyssairaa-
laan. Tavaraa on aika paljon 
ja vaatii useita käyntikerto-
ja ennen kuin kaikki on vie-
ty perille, kertoi Kaapu ry:n 
vastuuhenkilö Helinä Koski. 

Lupa-asiat ovat vetämäs-

Kaapu ry asialla:
Merkittävä lahjoitus  
Kalevalan synnytyssairaalaan

sä, että saataisiin vietyä Ka-
levalaan myös kaikki ko-
neet ja sängyt lakkautetulta 
synnytysosastolta. Kaleva-
lan sairaalasta on jo vierailtu 
Raahessa katsomassa konei-
ta ja laitteita. 

 Kaapu ry toivoo lisää jä-
seniä/kannattajia, jotta kaik-
ki tavara saataisiin vietyä 
mahdollisimman pian peril-
le. Jäsenmaksu on vain 10 e 
vuodessa. Yhteyttä voi ot-
taa pudasjärveläiseen Heli-
nä Koskeen helin.koski492@
gmail.com , puh. 040 821 
3884. HT

Kansainvälisen EPSI Rating 
-tutkimuksen mukaan vuon-
na 2012 DNA:n liikkuvan 
laajakaistan ja DNA Welho 
maksutelevision kuluttaja-
asiakkaat ovat tyytyväisim-
piä. Palvelun laatu koetaan 
parhaaksi, asiakkaan koke-
ma arvo ja asiakasuskolli-
suus ovat myös parhaim-
malla tasolla. Lisäksi DNA 
Welho maksutelevision ima-
go ja tuotelaatu ovat viime 
vuoden tapaan tutkimuksen 
ykkössijalla.

– Pudasjärvellä Welhol-
la ei ole saatavuutta muuten 
kuin Oulun kautta ja sen toi-
minta yltää juuri ja juuri Ku-
renalle.  Laajakaistaa ei ole 
saatavilla, mutta Koillis-Te-
le myy omaa Koillisnetworks 
nimellä kiinteää kaistaa. Pu-
dasjärven jokaisella koululla, 
Sarakylää lukuun ottamatta, 
on meidän liittymä. Sen mu-
kana tulee ilmainen anten-
ni ja on niin pitkään käytös-
sä kuin liittymäkin. Antenni 
voidaan liittää samaan kaa-
pelointiin kuin wimax anten-
ni, jos jollakin sellainen on ol-

Asiakastyytyväisyyden 
perusteena:

Asiakaspalvelun 
parantaminen ja 
nopea verkko

lut asennettuna, kertoi Pasi 
Puurunen Koillis-Telestä.

- DNA:lla on nyt tutki-
tusti Suomen nopein *3G 
-verkko ja liikkuvaan laaja-
kaistaan tyytyväisimmät ku-
luttaja-asiakkaat. Tutkimus-
tuloksen taustalla on paljon 
tehtyä työtä. Olemme raken-
taneet verkkoa voimakkaasti 
viime vuosien aikana. Mok-
kula-asiakkaittemme tyyty-
väisyyteen vaikuttavat myös 
tarjoamamme tehokkaat 
päätelaitteet. Lisäksi olem-
me panostaneet asiakaspal-
veluumme ja asiakkaan asi-
ointikokemukseen, toteaa 
DNA:n laajakaistaliiketoi-
minnan johtaja Jarno Haiko-
nen.

– Mokkulat toimii koko 
Pudasjärven alueella. Kar-
toitimme kaupungille mok-
kulan toiminta-alueita ja to-
tesimme, että se pelaa joka 
paikassa. Tietenkin heikom-
piakin katvealueita on, mutta 
lisäantennilla sen toimintaa 
voidaan tehostaa, totesi Koil-
lis-Telestä Pasi Puurunen. ER

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto päätti ko-
kouksessaan maanantaina 
22.10. lopettaa kirkkokyydi-
tysten tukemisen loppuvuo-
deksi. Syynä on kirkkokyy-
teihin varatun määrärahan 
reilu ylitys. Ensi vuoden alus-
ta lähtien kirkkokyydit pa-
laavat takaisin uusin ehdoin. 
Suunnitteilla on, että taksi-
kuskit velvoitetaan pitämään 
matkustajaluetteloa, kirkko-
taksissa tulee olla vähintään 
neljä matkustajaa, yhdel-
tä kylältä saa tulla vain ker-
ran kuussa tuetusti kirkkoon. 
Lisäksi kirkkokyytien oma-
vastuuosuutta suunnitellaan 
nostettavaksi 10 euroon. Uu-
sista ehdoista ja määrärahan 
suuruudesta päätetään ensi 
vuoden talousarviokäsittelyn 
yhteydessä. 

Kirkkoneuvosto päät-

Kirkkokyydit jäihin
ti myös, että kanttorilan pie-
ni asunto (ent. kirpputori) 
vuokrataan Työpetari ry:lle 
toimistotiloiksi. Kirkkoneu-
vosto perehtyi kokoukses-
saan lisäksi piispainkoko-
uksen uuteen ohjeistukseen 
koskien tilojen antamista eri 
kirkkokuntien käyttöön ja 
päätti, että muut kristilliset 
kirkkokunnat voivat vuokra-
ta kappelia siunauskäyttöön 
kuitenkin niin, että seura-
kunnan oma toiminta on aina 
ensisijaista. Kirkkoneuvosto 
irtisanoi Iin rovastikunnan, 
Kajaanin rovastikunnan ja 
Oulun tuomiorovastikunnan 
kesken vuonna 2007 laaditun 
sopimuksen Vienan Karjalan 
työn taloudellisesta tukemi-
sesta. 

Kimmo Helomaa

Vasemmistoliitolla näissä kun-
tavaaleissa on yhdeksän eh-
dokasta. Syyskuun lopulla 
kuntavaalitavoiteohjelman suun-
nittelupalaverin päätteeksi ko-
koonnuttiin yhteiseen kuvaan.
Edestä vasemmalta Inga Vähä-
kuopus, Hilkka Tihinen, Leena 
Rantala ja Sanna Stenius. Miehet 
takarivissä Paavo Tihinen, Tais-
to Puurunen, Mauno Ruokangas, 
Erkki Honkanen ja Teppo Gran-
lund

Me asukkaat 
olemme kunta

Kansalaisopiston elokuva-
musiikki kurssi on vielä vai-
heessa, mutta mahdollisuuk-
sien mukaan se pyritään 
laittamaan alulle. Kurssilla 
on tarkoitus säveltää ja so-
vittaa tulevaan, paikanpääl-
lä tehtävään elokuvaan tar-
vittava musiikki. Elokuvan 
käsikirjoituksen tekemistä ei 
ole vielä aloitettu ja rahoitus-
kin hankeen kohdalla on vie-

Kansalaisopiston musiikkipuolella 
harvinaisempaa tarjottavaa tulossa

lä avoin, mutta opistolla us-
kotaan hankkeen toteutuvan 
ja vuonna 2014 päästään kat-
selemaan valmista lopputu-
losta.

Nyt alkava Turun yliopis-
ton kanssa yhteistyössä aloi-
tettava tietokonerikasteinen 
musiikkikurssi on aluillaan. 
Opistolla on kasattu ja jär-
jestelty laitteita paikoilleen. 
Ahtaat tilat meinaa tuoda 

ongelmia saada kaikki lait-
teistot samaan tilaan, mut-
ta eiköhän kaikki saada so-
viteltua.

Kruunuhäät kurssilla tu-
tustutaan kruunuhäät pe-
rinteeseen ja valmistellaan 
ohjelma tuleviin häihin. 
Hääparia kansalaisopisto ei 
aio paikalle järjestää, mut-
ta jos jollakulla sattuu ole-
maan suunnitelmissa ohjel-
man valmistumisen aikoihin 
pitää häät, niin silloin oh-
jelma voidaan esittää hää-
paikalla. Muuten joudutaan 
turvautumaan näyttelijöi-
den apuun. Ohjelmaa ei ole 
aikaisemmin Pudasjärvellä 
järjestetty. Oulussa se on esi-
tetty joskus kaksikymmentä 

vuotta sitten.
Pop, rock ja jazz kurssit 

on otettu huomioon valmis-
teilla olevassa opetus-suun-
nitelmassa ja niiden koh-
dalla edetään suunnitelman 
mukaan.

Musiikkipuolen kurs-
seille on kaupunkikeskus-
tassa ollut tulijoita hieman 
nihkeästi. Ainoastaan piano-
kurssi on täynnä joka on las-
ten suosikki kurssi. Aikuisia 
taas kiinnostavat yksinlaulu-
kurssit eniten.

Syrjäkylillä osallistumi-
nen kursseille on ollut ak-
tiivisempaa, ja oppilaita on 
kursseille tullut ihan muka-
vasti. e.r
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Aira Siuruainen-Kalliola

64
Musiikinopettaja

Moni on kysellyt kuka olen ja mistä tulen, niin ajattelin lyhyesti 
kertoa siitä. Ymmärrän kysyjiä, koska lähdin Pudasjärveltä opis-
kelemaan 1963 ja sen jälkeen työskentelin ympäri Suomenmaa-
ta. Toki lähes kaikki pitkät loma-ajat ja usein viikonloppuisinkin 
veri veti synnyinseudulleni jopa Helsingistä saakka, joten kilo-
metrejä kertyi aika lailla! 

Olen kunnallisvaaliehdokkaana nyt kolmatta kertaa ja kulu-
neena vaalikautena olen 1.varavaltuutettuna. Olen syntynyt ky-
lässä jonka nimi on valtakunnan kartoissa sanottu kolmella eri 
nimikkeellä. Ylilivo, Suvanto ja Uhkalankylä. Jälkimmäinen on lä-
heisin, koska isääni kutsuttiin ”Uhka Oskariksi”. Siitä pitkästä 
tarinastahan tuo nimi vaihtoehto on peräisin.  Nykyinen posti-
osoite on Pärjänsuo.

Jo lapsena opin tuntemaan aamuisen havupuiden tuoksun, 
kun isäni oli laajalla alueella tunnettu sahuri  ja höyläri. Se oli 
aikaa kun Pärjänsuolle syntyi Suomen suurin asutustila-alue. 
Usein oli tyttärilläkin taaplaus ja kuutioitten lasku hommaa. Isä-
ni oli myös aikoinaan kunnanvaltuutettu.

Leikin lapsena jo opettajaa ja pääsin kuusitoistavuotiaana 
Tornion seminaariin, josta valmistuin 1969 kansakoulun opet-
tajaksi. Sen jälkeen tieni vei opettajaksi Tampereelle, Ikaalisiin, 
Helsingin Lauttasaareen ja sitten Tornioon.

Torniossa toimin lukion sekä ylä- ja ala-asteen musiikin ja 
muiden aineiden opettajana. Sittemmin siirryin Tornion Kansa-
laisopiston palvelukseen, jossa lopulta minulle annettiin johta-
van musiikin opettajan virka.

Olen toiminut Suomen Kansanmusiikkiliiton johtokunnas-
sa, sekä vetänyt suurien kuorojen ja soittajien yhteisharjoituk-
sia, sekä johtanut esityksiä. Siitäkin johtuen ehkä minulle on 
tasavallan presidentti myöntänyt Director  cantus, musiikki-
neuvoksen arvonimen?

Ulkomailla olemme vierailleet esiintymässä mm. Ruotsi, 
Norja, Neuvostoliitto/Venäjä, Tanska, Saksa Bulgaria, Kreikka, 
Indonesia, Eesti, sekä Unkarissa seitsemän kertaa! Siksi uskon 
ymmärtäväni myös siirtolaisten ajatuksia kulttuuriimme so-
peutumisesta. Poikani asuu Singaporessa kahden ihanan lapsen 
ja Indonesialaisen vaimonsa kanssa.

Aikanani Torniossa toimiessani johtavan musiikin opettajan 
virassa totesin, että nyt on KOTIINPALUUN AIKA ja olen ko-
tiutunut kotikonnuilleni, kiitos teille kaikille, täällä olen koto-
na taas.

Sydäntäni lähellä ja asioita joihin haluan paneutua ovat syr-
jäkylien elävänä pysyminen. Sehän onnistuu vain pitämällä kaik-
ki ikäluokat: vanhukset(seniorit), perheet, nuoret ja lapset vi-
reinä siellä missä se Koti on.

Kysymyksiin vastaa  
Aira Siuruainen-Kalliola

Kuka olen ja mistä tulen?

Livojoen rantayleiskaava-
luonnoksen esittelytilaisuus 
pidettiin pe 19.10. Livok-
kaan kylätalolla. Kansaa oli 
saapunut salin täydeltä kuu-
lemaan Kuisma Reinikaisen 
kaavaluonnosesittelyä. En-
nen aloitusta kylätalolla kävi 
jännittynyt puheensorina, 
kun puolitoistasatapäinen 
väki odotteli ensimmäistä 
puheenvuoroa. Aloituspu-
heenvuoron piti kaupungin 
puolelta Ritva Kinnula, joka 
on ollut alusta asti mukana 
Iijoki- ja Livojokivarren ran-
tayleiskaavaluonnosten laa-
timisessa. 

Maanomistajilla ja muil-
la osallisilla oli mahdolli-
suus tutustua luonnokseen 
paikan päällä. Yleiskaava-
luonnos pidetään nähtävä-
nä 9.11.2012 saakka Pudas-
järven kaupungin teknisellä 
osastolla, osoite Puistotie 2 
Pudasjärvi, sekä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Nähtä-
villä olon jälkeen siirrytään 
ehdotusvaiheeseen, josta työ 
etenee portaittain lopulli-
seen kaavaan asti.

Mahdolliset yleiskaavaa 
koskevat mielipiteet on toi-
mitettava nähtävänä pidon 
aikana kirjallisesti Pudas-
järven kaupungin teknisel-
le osastolle. Lisätietoja anta-
vat Pudasjärven kaupungilla 
maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattinen ja FCG Suun-
nittelu ja tekniikka Oy:ssä 
Kuisma Reinikainen.

Pudasjärven kaupunki 
on päättänyt laatia Livojo-
kivarren rantaosayleiskaa-
va kuvan. Aloite hank-
keelle on tullut jokivarren 
kyläseuroilta. Alueraken-
teen ja alueidenkäytön ke-
hittäminen perustuu en-
sisijaisesti alueiden omiin 
vahvuuksiin ja sijaintiteki-
jöihin. Aluerakennetta kehi-
tetään monikeskuksisena ja 
verkottuvana, sekä hyviin 
liikenneyhteyksiin perustu-
vana kokonaisuutena.

Suunnittelutyö aloitettiin 
lokakuussa 2010 perusselvi-
tyksillä. Ensimmäisessä vai-
heessa selvitettiin maaperä 
ja rannan laatu, kasvipeite 
sekä alueen soveltuvuus ra-

Livojoen rantayleiskaava esittelyssä
kentamiseen. Perusselvitys-
vaiheessa alueelta kartoitet-
tiin luontokohteet, ja sekä 
tiedot uhanalaisista lajeista 
sekä eri lakien tarkoittamista 
erityisesti suojeltavista luon-
totyypeistä. Lisäksi lasket-
tiin todellinen rantaviiva ja 
suoritettiin emätilaselvitys.

Toisessa työvaiheessa 
alueelle laadittiin alustavat 
tavoitteet ja mitoitusperus-
teet, joiden pohjalta käy-
tiin tilaajan edustajien sekä 
muiden suunnitteluun osal-
listuvien tahojen kanssa 
neuvottelu tavoitteista ja mi-
toitusperusteista. Osallisten 
mielipiteitä selvitettiin suun-
nittelun alkuvaiheessa järjes-
tetyissä yleisötilaisuuksissa.

Ranta-alueen  
rakentamista  
ohjaava yleiskaava
Suunnittelun lähtökohta-
na on ollut laatia sellainen 
maankäyttö- ja rakennus-
lain mukainen oikeusvai-
kutteinen yleiskaava, jota 
voidaan käyttää rakennuslu-
van myöntämisen perustee-
na ranta-alueilla. Tähän asti 
rantarakentamista on kaa-
va-alueella ohjattu poikkea-
misluvin. Ranta-asutuksen 
ohjaamisella pelkillä poik-
keusluvilla ei kuitenkaan 
koskaan saavuteta yhtä hy-
vää tulosta kuin kokonais-
valtaisella kaavallisella 
suunnittelulla. Kaavoituk-
sen osana on tutkittu ranta-
alueen potentiaaliset uudet 
rakennusoikeudet ja sijoitet-
tu ne kaavaan loma-asun-
non tai vakituisen asunnon 
rakennuspaikkoina.  Kaavoi-
tuksen avulla on toteutunut 
myös maanomistajien tasa-
puolinen kohtelu, sillä ra-
kennuspaikkoja määrittäes-
sä on käytetty yleiskaavaan 
sisältyviä mitoitusperustei-
ta.

Rakennusoikeuden mää-
rittelyn ohella kaavasuun-
nittelun yhtenä tärkeänä ta-
voitteena on ollut luonnon 
kannalta arvokkaimpien 
rantojen säilyttäminen ra-
kentamattomina virkistys-
käytössä, maanomistajien 

tasapuolinen ja oikeuden-
mukainen kohtelu samal-
la huomioon ottaen. Perin-
teinen loma-asutus onkin 
rantavyöhykkeellä pyrit-
ty keskittämään useam-
man loma-asunnon ryhmiin, 
mahdollisuuksien mukaan 
olemassa oleviin rantaraken-
nuspaikkoihin liittyen. Lo-
ma-asunnot on täten voitu 
sijoittaa niin, että on saatu 
riittäviä rakentamisesta va-

paita rantaosuuksia.
Kaavaluonnoksessa 

on alueidenkäytössä otet-
tu huomioon haja-asutuk-
seen ja yksittäistoimintoihin 
perustuvat elinkeinot sekä 
maaseudun tarve uusille, 
pysyville asukkaille.

Terttu Salmi

Ranta-asukkaat ja maanomistajat kuuntelivat esittelyä kiinnostunein.

Kuisma Reinikainen esitteli rantayleiskaavaluonnosta 
Livokkaan kylätalolla.

Kartantutkintaa. Omien maa-alueiden rakennusoikeu-
det kiinnostivat kovasti.

Linnea Manninen
Siivooja, eläkeläinen

Pudasjärven
Sosialidemokraatit

22

Talvi- ja pimeän ajan nope-
usrajoitukset talvikaudel-
la 2012-13 otetaan käyttöön 
koko maassa lokakuun lop-
puun mennessä. Rajoituk-
set tulevat voimaan porras-
tetusti pohjoisesta alkaen 
jo viikolla 43. Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun maa-

Talvi- ja pimeän ajan 
nopeusrajoitukset

kuntien alueella rajoitukset 
asetetaan Liikenneviraston 
15.10.2012 päätöksen mukai-
sessa laajuudessa viimeis-
tään perjantain 26.10.2012 
aikana. Merkkien vaihto aloi-
tetaan tiistaina 23.10.2012. 
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus 22.10.2012)
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Juho Kellolampi
Maanviljelijä
Piirihallituksen jäsen

Anna äänesi vaikuttaa.

On työnteon aika.

15

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

Erkki Honkanen

Äänestä Erkki valtuustoon!

3

Koko kylän ehdokas. Kantaa                  
huolta syrjäkylien sekä nuorten 
ja vanhusten hyvinvoinnista. 

Alpo Turpeinen
Eläkeläinen

Alpo Livolta

Keskustan Livon paikallisyhdistys

67

          

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

Kerttu Simu 
ent. Vengasaho

63
On kotiin tulon aika.

Mauno Ruokangas 
Sahatyöntekijä

Luokkajako pois, jolloin tasa-arvo ois!

6

Nuorena ja 
uutena ehdolla!

Marjukka Määttä
Lähihoitaja

50

Perhemarketin pihalla oli ti 
23.10. iltapäivällä autotal-
lin nosto-ovien esittely. Tur-
ner-autotallinoviin pääsi tu-
tustumaan kahvikupposen 
ääressä, kun alue-edustaja 
Petri Helaakoski Oulusta oli 
tullut ovimallikärryn kanssa 
Pudasjärvelle.

- Turnerin ammattilaiset 
tekevät koko remontin sut-
jakkaasti ja siististi, yhdellä 
sopimuksella ja kymmenien 

Uudet autotallin ovet vaivattomasti

tuhansien ovien kokemuk-
sella. Asennustyöryhmään 
kuuluu ainoastaan yksi 
asentaja, sillä yksi oviele-
mentti painaa vain noin 20 
kg. Yhteen oveen menee 4 
– 5 lamellia, kertoi edustaja 
Petri Helaakoski. 

- Ovi toimii kaukosääti-
mellä. Oviin asennetaan la-
kisääteinen, ulkopuolinen 
vapautin sähkökatkojen tai 
jonkun muun ongelman va-

ralta.  Sisäpuolelta ovet ovat 
käsikäyttöisiä, jatkoi Helaa-
koski turvallisuudesta.

Mittauskäynnillä asiakas 
valitsee ovi- ja ikkunamallin, 
tarvittavat varusteet ja halu-
amansa asennusajankohdan. 

Ovet valmistetaan tar-
kalleen asiakkaan tarpeisiin 
sopivaksi mittatilaustyö-
nä Saksassa. Oveen ja oven 
osiin Turner myöntää 10 
vuoden täystakuun.

Maan kattava huolto- ja 
korjauspalvelu varmistaa 
uusien ovien toimivuuden 
myös tulevaisuudessa. Tur-
ner myöntää takuun myös 
asennustyölle ja oviremon-
tin työosuudesta voi tehdä 
verotuksessa kotitalousvä-
hennyksen.

Turnerin ovi- ja väriva-
likoimista löytyy talon tyy-
liin sopiva ratkaisu. Turner 
800-sarjan autotallin ovet on 
suunniteltu erityisesti poh-
joisen vaativiin olosuhtei-
siin. Eristeenä käytetään yli-
voimaista 45 mm vahvaa 
polyuretaanivaahtoa ja ovet 
on suunniteltu käytettäväk-
si lämpimissä autotalleissa.

Turner 600-sarjan autotal-
lin ovet on suunniteltu per-
hekäyttöön, jossa turvalli-
suus ja helppokäyttöisyys 
ovat etusijalla. Oven 45 mm 
paksut uretaanieristeiset la-
mellit on päällystetty gal-
vanoidulla teräspellillä sekä 
sisä- että ulkopuolelta. Au-
totallinovien suunnitteluun 
antavat tukea aluemyynti-
päälliköt. 

Autotallin oven uusimi-
nen kuuluu asunnon kun-
nossapito- ja perusparan-
nustöihin.

Terttu Salmi

Petri Helaakoski esitteli tiistaina Turner nosto-ovia Perhemarketin pihalla.

Kummallakin Syötteellä on 
aloitettu lumitykkien siirtä-
minen rinteisiin. Kovat yö-
pakkaset jäädyttivät sopi-
vasti rinteet kohvaan, ilman 
suhteellinen kosteus laski ja 
vedet on jäähtyneet siihen 
pisteeseen että Iso-Syötteel-
lä tykitys alkaa keskiviikko-
na 24.10 mikäli sää ennustus 
pitää paikkansa. Pikku-syöt-
teellä tykitys aloitetaan näil-
lä näkymin perjantaina 
26.10.

– Ilmojen jäähtyminen 
ja, jos sää ennustukset pitää 
paikkansa, niin lumetus aloi-
tetaan keskiviikkona 24.10. 
rinteillä samoin kuin Luppo-

Syötteen laskettelukausi alkaa viikonloppuna

Toivotaan että säät sallii yhtämittaisen lumettamisen ja 
saadaan rinteet kerralla kuntoon, tuumaile Janne Jär-
venpää Pikku-Syötteeltä.

veden äärellä olevalla ensi-
lumen latupohjalla. Samaan 
aikaan lumetetaan myös lu-
milauta streetiä sekä päärin-
ne kakkosta, eli yhtä aikaa 
neljää eri kohdetta. Tarkoi-
tus on, että lauantaina 27.10. 
päästäisiin avaamaan lasket-
telukausi ja perherinne on 
ainakin osittain avoimena, 
samoin kuin ensilumen latu-
pohjaakin saataisiin lumetet-
tua muutaman sadanmetrin 
matkalta hiihdettävään kun-
toon, kertoo Iso-syötteen rin-
nepäällikkö Vesa Salmela.

– Perjantaina 26.10. aloi-
tettavalla lumetuksella saa-
daan etu- eli pohjoisrinteet 

avauskuntoon tässä lähi-
aikoina. Riippuu tietenkin 
hyvin pitkälti miten kauan 
pakkaskelejä riittää. Pohjat 
on nyt kovat ja ilman suh-
teellinen kosteus alkaa olla 
alhaalla, eli lumetuksen kan-
nalta olosuhteet ovat koh-

dallaan, kertoo Pikku-Syöt-
teen rinnepäällikkö Janne 
Järvenpää. 

Lumetuksen alkaessa 
työt jatkuvat ympäri vuoro-
kauden keskeytymättömästi 
mikäli lämpötila pysyttelee 
pakkasen puolella. ER

Tykkejä siirretään toisille rinteille jotta lumetus voi jat-
kua keskeytyksettä myös silloin kun laskettelijat on 
avajaisten aikana perherinteillä, toteaa Vesa Salmela 
Iso-Syötteeltä
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Palvelut paranevat Pudasjärvellä

Pudasjärvelle valtuuston 
yksimielisellä päätöksel-
lä rakennettava Laajakais-
taverkko nostaa sähköisten 
palveluiden palvelutasoa 
huimasti. 

Nopeiden yhteyksien 
myötä palvelut tulevat tasa-
arvoisesti kaikille kylille ja 
kuntalaisille. Laajakaistaver-
kon kautta asiakaspalvelija 
tulee suoraan kotiisi ja voit 

Ooppa kuulolla. Vuoden 
2013 alussa tulee voimaan 
nuorisotakuu. Sen tavoit-
teena on sitouttaa paikalli-
set toimijat varmistamaan, 
että nuori saa koulutuksen 
ja työpaikan.  Pudasjärveläi-
nen nuori haluaa koulutuk-
sen, ammatin ja työpaikan 
siinä missä mansen Mark-
ku tai Joensuun Elli. Periksi-
antamaton luonteemme, si-
sukkuutemme ja kyky tehdä 
hyviä päätöksiä ovat avain-
asemassa.

Entäpä sitten vanhukset. 
Heille ei ole sijaa, eikä mo-
nellakaan omaa yksityisyyt-
tä laitoksessa, vaan kahden 
hengen huoneeseen on ah-
dettu useampi. Kotihoito oli-
si parasta, kunhan olisi niitä 
työntekijöitä tarpeeksi jotka 
sitä työtä tekevät!  Vanhuk-
set ovat niitä ihmisiä, jotka 
ovat Pudasjärven rakenta-

Hellurei ja herkät korvat!

neet. Kaupungin täytyy hoi-
taa asiansa niin, että arvok-
kaat vanhuksemme saavat 
arvoisensa hoidon – inhimil-
lisen ja ihmisläheisen.

Eikä tässä vielä kaikki. 
Pudasjärveläisten sairau-
det ovat siitä omaperäisiä, 
että ne vaivaavat varmaan-
kin vain virka-aikana. Mik-
si muuten olisi kaavailtu 
terveyskeskuksen aukiolo-
ajaksi virastoaikaa? Kello 16 
vaivaiset taipaleelle ja ovet 
kiinni. Hoitohenkilökunta 
on jaksamisensa äärirajoilla. 
Pudasjärveläisen oikeus on 
sairastaa ja saada hoitoa sii-
nä missä suurten kaupunki-
en nappaskenkäporukankin.

Välillä tuntuu, että kun-
tapäättäjien päätökset ovat 
niin arvokkaita, että ne pi-
tää laittaa kassakaappiin. 
Eikä varsinkaan näyttää nii-
tä muille, saati kertoa niis-

tä ymmärrettävästi. Pudas-
järveläisenä ansaitset tietää 
päätöksistä, jotka koskevat 
sinua, työpaikkaasi, asuin-
ympäristöäsi, läheisiäsi tai 
mitä tahansa sinulle tärkeää 
asiaa. Päätökset julki ja ka-
binettien ovet saranoiltaan, 
jotta tiedämme mitä tässä 
kaupungissa tapahtuu.

Minä en tee ihmeitä. Sen 
sijaan teen ahkerasti töitä si-
nun hyväksesi. Sinun, pu-
dasjärveläinen – olitpa sit-
ten lapsi, nuori, aikuinen tai 
vanhus. Tai jotain siltä välil-
tä. Olen sinun puolellasi jo 
nyt. Saanko olla vielä vah-
vemmin seuraavan neljän 
vuoden ajan?

Päivi Pohjanvesi, 
valtuutettu
SDP:n 
kunnallis-
vaaliehdokas

Elämme suurten haasteiden 
keskellä. Kunnalliset perus-
rakenteet natisevat liitoksis-
taan. Ennen niin vilkkaat ky-
länraitit ovat hiljentyneet tai 
hiljentymässä. Suuret sotien 
aikana syntyneet ikäluokat 
ovat jääneet tai jäämässä an-
saituille eläkepäiville. 

Yhä useampi nuori on 
vailla työtä joko tahtomat-
taan tai omasta tahdostaan. 
Asenne työtä kohtaan on 
muuttunut. Vapaa-ajan ja 
työn rajapinta on aikaisem-
paa häilyvämpää. Monilla 
aloilla työ tunkeutuu vapaa-
aikaan ja vapaa-aika työhön. 
Aikaisempaa useampi ko-
titalous on yhden hengen 
talous. Suomessa on yli 
miljoona tällaista kotia, ti-
lastojen mukaan tämä on yli 
40 % kaikista kodeista. Olet-
taisin, että kotikuntamme ei 
taida kovin isoa poikkeusta 
tästä tehdä, toki tilastoa en 
ole tarkistanut. Vaalien alla 
on helppo ottaa itseä lähel-
lä olevat asiat omiksi vaali-
teemoiksi ja hyvä näin – ku-
kapa muu se nostaisi kissan 
hännän pöydälle, ellei kissa 
itse? 

Muutama vuosi sitten 
kohtasin hätkähdyttäväl-
lä tavalla sen, että joukos-
samme on hyvinkin yksinäi-
siä vanhuksia – heille ainut 
kontakti toiseen ihmiseen 
voi päivän aikana olla kau-
pan kassa. Olin syksyise-

Yhteistyössä on ytyä!
nä sunnuntaina iltalenkillä 
ja kuulin selkäni takaa lä-
hestyvät askeleet. Kuuloe-
täisyydelle päästessään ta-
kaa tuleva kävelijä aloitti 
keskustelun todeten, että si-
nähän kävelet lujaa vauh-
tia. Olin juuri kiristänyt tah-
tia, jottei takaa tullut kävelijä 
saisi kiinni minua. Hellitin 
vauhtia hiukan ja aloin jutte-
lemaan tämän iäkkäämmän 
herrasmiehen kanssa. Jut-
telun lomassa minulle sel-
visi, että taidan olla hänel-
le ensimmäinen juttukaveri 
sille päivää. Ja minä kun oli 
ajatellut käveleväni häneltä 
karkuun! 

Miten saisimme luotua 
kunnastamme sellaisen, ettei 
kukaan jäisi liian yksin omi-
en asioidensa kanssa? Tule-
villa päättäjillä tulee olla tai-
tavuutta ja herkkää korvaa 
kuunnella kaikkia, kun teh-
dään isoja ja koviakin pää-
töksiä koskien kunnallisia 
perusrakenteita. Näillä pää-
töksillä turvataan isojen ja 
monimutkaisten yhteiskun-
nallisten rakenteiden toimi-
vuus myös tulevaisuudessa. 
Vaikka kuinka taitavasti teh-
dään hommia ja päätöksiä, 
saattaa joskus yksittäinen 
kuntalainen tai asia jäädä 
huomioimatta. Siksi onkin 
tärkeä, että tulevassa kau-
punginvaltuustossa on päät-
täjiä, jotka tulevat erilaisista 
lähtökohdista. 

Muutin vuoden 2012 
alussa Pudasjärvelle ja mi-
nua kiinnostaa yhteisten asi-
oiden ajaminen siten, että 
mahdollisimman monel-
la säilyisi asumisen ja työn 
teon mahdollisuudet omas-
sa kotipitäjässämme. Luon-
non hyödyntäminen matkai-
luyrittämisessä ja sitä kautta 
olemassa olevien matkailu-
alan työpaikkojen turvaa-
minen ja uusien aikaansaa-
minen ovat yksi keino lisätä 
pitäjämme pysymistä maa-
ilman kartalla. Nyt päätty-
vällä valtuustokaudella olin 
Kiimingissä yhdyskuntalau-
takunnassa mukana vuoden 
2012 vaihteeseen asti. Uute-
na Pudasjärvisenä uskoisin 
pystyväni tuomaan uusia lä-
hestymistapoja ja näkemyk-
siä yhteisten asioiden hoita-
miseen. Minkään yksittäisen 
asian lupaaminen ei kuiten-
kaan mielestäni nykyisessä 
kuntamyllerryksen kentässä 
hyödytä ketään, vaan asioita 
täytyy tarkastella kokonai-
suuden kautta. Tässä tilan-
teessa yhteistyö on välttämä-
töntä ja voisimme luoda siitä 
Pudasjärvisen voimavaran!

Mirja Savolainen, 
Keskustan 
kunnallis-
vaaliehdokas 
Pudasjärvellä 

Ensi sunnuntaina valitaan 
uusi kaupunginvaltuusto. 
Tärkeimpinä asioina ovat 
mielestäni tulevalla valtuus-
tokaudella:

Vanhuspalvelut pidet-
tävä vähintäänkin nyky-
tasoisena, otettava huomi-
oon väestön ikääntyminen 
sekä hoitopaikkojen lisään-
tyvä tarve. Vanhushoidossa 
luonnollisin vaihtoehto on, 
että vanhus saa asua koto-
naan niin kauan kun haluaa 
ja pystyy. Tätä hoitomuotoa 
on tuettava kaupungin puo-
lesta, sillä kaikki eivät halua 
laitoksiin. Nykyaikaista tek-
niikkaa käyttämällä pysty-
tään valvomaan vanhuksen 
kotona-asumista oikein hy-
vin, vanhuksen oma tahto 
ratkaisee. 

Nuorisopalveluissa on 
laitettava uutta vaihdetta 
päälle. Näin nuorten syrjäy-
tymistä päästään ehkäise-
mään varhaisessa vaiheessa. 
Tähän nuorisotyöhön täytyy 
ottaa nuoret itse suunnitte-
lemaan ja kehittämään mie-
lekkäitä toimintatapoja, kos-
ka he tietävät itse parhaiten, 
millä eväillä saataisiin mah-
dollisimman moni nuori ak-
tiiviseen pudasjärveläiseen 
elämään mukaan. Mielestäni 
nuorille ei voi lyödä paperia 
eteen ja sanoa, että tehhään 
näin. He haluavat vaikuttaa 
itse omiin asioihinsa.

Tiestöt ovat olleet viimei-
sien vuosien aikana kurjassa 
kunnossa, kun hoitotasot on 
päätetty ja sovittu, niin myös 
seuranta ja valvonta on ol-
tava kunnossa. Urakoitsijat 
ovat menneet siitä mistä aita 
on matalin.

Perheiden tukena kun-
taamme on saatava kodin-
hoidon kuntalisä käyttöön. 
Kustannukset vuositasolla 

Kaupungissamme on poik-
keustila. Kaupungintalolla 
ja Rimminkankaan koulu-
kiinteistöissä ym. alkoi ilme-
tä kosteudesta ym. johtuvia 
hengitysilmaongelmia. 

Rimmillä on tehty re-
montteja vuosikymmen-
ten ajan, lähes aina jotakin. 
Niitä on ollut tekemässä ra-
kennusfirmat ja on tehty 
ns. omana työnä. Siellä on 
osa saneerattu vanhuksi-
en asuinpaikoiksi. Viimek-
si mainittu oli senaikuinen 
töppöjen, töppö. Mikään ei 
ole oikein onnistunut. Niin-
pä koululaisia on evakko-
tiellä. No, sitten kaupungin-
virastotalo. 

Olin 70-luvun alkupuo-

Kaupungissamme on poikkeustila
lella ensimmäistä kautta val-
tuustossa, kun muutettiin 
upouuden kunnanviraston 
(puhuttiin uudesta kunnan-
talosta) valtuustosaliin pitä-
mään kokouksia ja viranhal-
tiat olivat uusissa työtiloissa. 

No oireiluja ei kuulunut, 
eikä näkynyt, vähän ehkä 
maanantaiaamuisin, mikä 
on ymmärrettävää. Mutta 
olipa silloin miten oli, nyt on 
uusi koulukiinteistö saatava. 
Ei ole syytä takertua niihin 
kuuluisiin lillukanvarsiin ja 
näin yrittää jarruttaa koulu-
hanketta. Kaupungin henki-
löstön työpaikka on ihan oi-
keasti kaupunginvirastotalo. 
Toivoa sopii, että henkilö-
kunta pääsee ahtaista tilois-

ta palaamaan virastotalol-
le mahdollisimman pian. Se 
on meidän kuntalaistenkin 
kannalta mukavampi käy-
dä fyysisesti toimittamassa 
asiamme. 

Puolestani toivon kärsi-
vällisyyttä ja sopeutumista, 
poikkeustilanteeseen. Vaa-
linaluskirjoitukseni on sitten 
tässä. Kiitän lehteä ja lukijoi-
ta kärsivällisyydestä! Te ih-
miset valitsette, hömpän, po-
pulismin tai realismin. 

Erkki Honkanen.
Kuntavaali-
ehdokas  
Vasemmisto-
liitto

hoitaa asiasi ruudun kautta 
tarvitsematta aina lähteä au-
toilemaan kylille. 

Rakennettava Laajakais-
taverkko palvelee kaikkia 
kuntalaisia tasapuolises-
ti, tasa-arvoistaa sivukylien 
asukkaita, tuo palvelut kai-
kille yhdenvertaisesti, mak-
saa kaikille saman verran, 
kaikilla mahdollisuus vai-
kuttaa yhtiössä, omistam-

me itse osuuskunnan, taa-
tusti kotimainen eikä karkaa 
pörssiin. Onnistuessaan 
hanke tuo 7-8 miljoonaa eu-
roa ulkoista avustusrahaa 
Pudasjärvelle.

Tämän me tarvitsemme ja 
tämän me teemme!

Jari Jussila
Keskustan 
kunnallis- 
vaaliehdokas

Paljon tehtävää

olisivat tiettävästi noin 250 
000 euroa. Se on pieni raha 
kaupungille, mutta suuri 
apu perheille. Tällä mahdol-
listetaan monessa tapauk-
sessa se, että toinen vanhem-
mista hoitaa lasta kotona ja 
silloin tämän henkilön työ-
paikka on käytettävissä sil-
tä ajalta jollekin työttömälle 
henkilölle.

Perheiden tueksi on myös 
otettava käyttöön ns, van-
ha kodinhoitajapalvelu, kun 
perheeseen syntyy uusi lap-
si. Perheelle on taattava ko-
dinhoitaja seitsemän vuo-
rokautta siitä hetkestä kun 
perhe ilmoittaa tarpeesta. 
Tämäkään ei ole kustannus-
kysymys, vuositasolla 1,5 
kodinhoitajaa maksaa noin 
60 000 e.

Näillä perheisiin kohdis-
tuvilla toimenpiteillä an-
namme viestin lapsiperheil-
le, että Pudasjärvi haluaa 
tänne nuorta, kasvavaa vä-
keä.

Rakennuskulttuuri Pu-
dasjärvellä on mennyt ih-
meelliseksi. Ei niin pientä 
remonttia tai rakennuskoh-
detta etteikö ole konsult-
tia, jotka ottavat tekemäs-
tään työstä kovan palkan ja 
työn jälki näkyy kyllä sur-
keana. Rakennus toisen-
sa jälkeen on purku-uhan 
alla. Meidän omat viranhal-
tijat olisivat varmasti pysty-
neet tekemään ns. maalais-
järjellä parempia ratkaisuja. 
Rohkenen esittää, että omat 
teknisen puolen virkahen-
kilöt aktiivisempaan työhön 
rakennuskannan huolenpi-
toon ja konsultit pois.

Suuret rakennuskohteet 
ovat eri asia. Niissä on käy-
tettävä suunnittelijoita ja 
arkkitehtejä, mutta mihin 
näissä konsulttia tarvitaan. 

Mikäli virkamiehet eivät 
osaa kilpailuttaa yrityksiä, 
niin ovatko he oikealla pai-
kalla vai puuttuuko rohke-
utta?

Pudasjärvi on säilytettä-
vä’ itsenäisenä, mielestäni 
emme näin maantieteellises-
ti laajana maaseutukuntana 
voi millään muotoa hakea 
liitosta velkaiseen Ouluun, 
meillä ei jäisi tänne muu-
ta, kuin joku haarakonttori. 
Oulu on kuitenkin niin vah-
va vaikuttaja, että olisim-
me orpopojan osassa. Saapa 
nähä minkälaiset eväät val-
tioneuvosto tähän asiaan an-
taa. 

Valtuustolla on ylin pää-
täntävalta kaupungissam-
me, ei valiokuntamallilla 
eikä muullakaan tätä päätös-
valtaa saa murentaa. Valtuu-
tetut saavat äänestäjiltä val-
takirjan tähän toimeensa. 

Mitä muuta lupaan? Ve-
ronkorotuksia on varmaan 
jonkin verran tulossa. Siitä 
on tehty päätökset jo vanhan 
valtuuston aikana ja niitä lai-
tetaan asteittain voimaan. 
Tärkeintä kuitenkin on tiuk-
ka talouden pito ja elinvoi-
maisuuden ylläpito ja kehit-
täminen. Kunnan avoinna 
oleviin virkoihin on valitta-
va hakijoista parhaiten kou-
lutetut ja pätevät henkilöt, 
ei pelkästään elämänkoke-
muksen pohjalta.

Seppo 
Kumpumäki
kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta
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Asikkala Liisa  
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eläkeläinen            30

Gripenberg Marja
opettaja,
eläkeläinen
                                      31

Haataja Auri  
sosionomi, 
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                                       32

        
              

Harju Miikka
opiskelija

                                   33

Heikkilä Juha  
maanviljelijä

                                   34

Hiltula Hannu  
datanomi, 
edustaja
                                   35

Hiltula Risto  
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Hämäläinen Henrik  
avainasiakas-
päällikkö            37

Jussila Jari
projekti-
päällikkö
                                      38

Juusola Kimmo  
metsätalous-
insinööri amk
                                       39

        
              

Koivukangas Jouni
lvi-asentaja

                                   40

Koivula Marko  
tapahtuma-
järjestäjä
                                   41

Komulainen Erja
vakuutussihteeri, 
sairaanhoitaja amk
                                   42

Kortetjärvi Paavo
lehtori 

            43

Kumpumäki Seppo  
yrittäjä

            44

Lantto Marja
maatalousyrittäjä

                                      45

Lantto Minna  
kotiäiti,
sosionomi amk
                                       46

        
              

Lehtimäki Outi 
sairanhoitaja

                                   47

Mahlakaarto Ari
nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja
                                   48

Moilanen Janne
luokanopettaja

                                   49

Määttä Marjukka  
lähihoitaja

            50

Nivala Kaisa
maatalous-
yrittäjä            51

Oinas-Panuma Eero
matkailuyrittäjä,
poromies
                                      52

Parkkisenniemi Hilkka
kasvatustieteiden
maisteri
                                       53

        
              

Peuraniemi Kari
maanviljelijä

                                   54
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            57
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            58

Ronkainen Onerva
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                                   59
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                                    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
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vapaa-aikaohjaaja, 
opiskelija
                                       72
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30
Liisa Asikkala
Laboratoriomestari, 
eläkeläinen

Sauli Särkelä
Matkailualan yrittäjä
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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!

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!

Paula Ylitalo

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

72
On kotiin tulon aika.

Tavoitteita: 
-Kalastusmatkailun kehittäminen Pudasjär-
vellä. 
-Syötteen koulun pitäminen Syötteellä 
jatkossakin, koska sillä on tärkeä imagollinen 
merkitys matkailullisesti. 
-Sivukylien vanhusten palveluiden säilyttämi-
nen vähintään nykyisellä tasolla.

Koulutus: Korkeakoulututkinto, Tradenomi
Ammatti: Matkailualan yrittäjä, Aten mökit Oy
Kokemus ammatista: Jo yli 30 vuotta palvelu-
alan kokemusta eri aloilta.

Pudasjärvellä on jo kymmenen vuoden ajan jär-
jestetty kirkkomusiikkiviikko. Ensimmäisenä 
vuonna 2003 viikko pidettiin toukokuussa, mut-
ta vuodesta 2004 alkaen tapahtuman ajankohta 
siirrettiin syksyyn. 

Viikkojen ohjelmistossa ovat alusta alkaen 
olleet mukana kansallisten ja kansainvälisten 
esiintyjien rinnalla paikalliset musiikin harras-
tajat. Seurakunnan omat musiikkiryhmät ovat 
olleet viikkojen kantava voima. Tänä vuonna 
kuorot keskittyvät viikon aikana jumalanpalve-
lusmusiikin elävöittämiseen. Tarjolla on tuorei-
ta sovituksia tutuista ja vähän tuntemattomam-
mistakin lauluista. 

Konserttitarjonta on tänäkin vuonna moni-
puolinen. Konsertit on sijoitettu viikon arki-
päiville. Maanantai-illan konsertissa kuullaan 
selloduoa, jossa soittavat Anna-Maaria ja Olli 
Varonen. Tiistaina on paikallisten harrastajien 
vuoro, kun kansalaisopiston oppilaat pääsevät 
esittämään omaa osaamistaan oppilaskonser-
tissa. Keskiviikkona kuullaan Pudasjärvellä en-
nen kuulemattomia soittimia, kun ukrainalai-
nen Banduristiduo Mykola Plekan ja Pavlo 
Laskavchuck soittavat Ukrainan kansallissoi-
tinta banduraa ja kasakkakobsaa. Torstaina saa-
daan vieraita Kiimingistä, kun paikallisen seu-
rakunnan poikakuoro tulee konsertoimaan Ulla 
Metsänheimon johdolla. Perjantain konsertis-
sa kuullaan kahta Oulun seudun ammattikor-
keakoulun opettajaa, kun Kristjan Mõisnik tulee 
laulamaan Ismo Hintsalan säestyksellä. 

Pudasjärven 
kirkkomusiikkiviikko 
järjestetään 
kymmenen kerran

Nuorten ja vanhusten asialla.
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Visaisia kysymyksiä nuorten vaalipaneelissa

Rimminkankaan koululla 
pidettiin nuorten järjestämä 
vaalipaneeli tiistaina 16.10. 
Paneeliin saapuneet ehdok-
kaat joutuivat vastaamaan 
visaisiinkin kysymyksiin. 
Kaikkiin ei löytynyt selke-
ää vastausta. Ehdokasjakau-
tuma ammattikunnittain oli 
aika kattava Pudasjärveä 
ajatellen. Eli tietoa löytyi lä-
hes joka alalta, jos sitä kysyt-
tiin.

Ehdokkaat pyrkivät vält-
tämään vaalilupauksia. Va-
semmistoliiton Erkki Hon-
kanen ja Keskustan Vesa 
Riekki totesivat, että tärkein-
tä on saada ensiksi kaupun-
gin talous kuntoon ja va-

kaalle pohjalle. Siitä riippuu 
kaikki muu. Talous on pe-
rusta, jolla kaikki lepää ja 
siksi se on saatava ensin va-
kaalle pohjalle. Siitä on hyvä 
sitten jatkaa.

Nuorilla oli suurimpina 
huolenaiheina työ- ja opis-
kelupaikat sekä asuntoasiat. 

Työpaikoista kaikki to-
tesivat, että kehnonlaises-
ti niitä paikkakunnalla on 
tarjolla. SDP:n Annika Juu-
rikka totesikin, että nuor-
ten työllistyminen olisi tär-
keä asia paikkakunnalla ja 
onneksi kesätyöpaikkoja on 
kuitenkin tarjolla. Keskus-
tan Huner Yasin totesi, et-
tei maahanmuuttajille tahdo 

löytyä tarpeeksi työharjoit-
telupaikkoja. Ammattitut-
kinto ja koulutus ammattiin 
sekä oma aktiivisuus ovat 
työnhaussa erittäin tärkeää, 
sanoivat Keskustan Paula 
Ylitalo ja Sointu Veivo ja Va-
semmiston Inga Vähäkuo-
pus jatkoi, että maatalou-
den puolella hommia riittää 
ja kekseliäisyydellä sinne voi 
luoda lisää työpaikkoja. 

Asuntopula, etenkin huo-
keitten asunnoiden koh-
dalta tuli selkeästi esille ja 
korostuu nuorten ja maa-
hanmuuttajien osalta. Täs-
tä asiasta kaikki panelistit 
olivat samaa mieltä ja siitä, 
että asialle täytyisi tehdä jo-

tain. Mitään patenttilääket-
tä ei kuitenkaan keneltäkään 
löytynyt. Kokoomuksen An-
tero Kokko totesi päätteek-
si, että jos työpaikka löytyy, 
niin yleensä se asuntokin sit-
ten löytyy.

Maahanmuuttajien ja 
nuorten keskinäistä ase-
maakin kysäistiin. Honka-
nen totesi, ettei keskinäis-
tä vastakkainasettelua ole. 
Päinvastoin parempi, että 
kaikki tekevät yhdessä hom-
mia. Perussuomalaisten Kari 
Tykkyläinen ihmetteli, miksi 
ei maahanmuuttajille järjeste-
tä virikkeellisempää toimin-
taa. Pelkät kansalaisopiston 
kurssit eivät heille riitä.

Uuden koulun sijoitus-
paikasta äänestettiin. Ku-
renalan koulun alue voitti 
äänestyksen selkeästi. Vas-
tustajat epäilivät Kurenalan 
koulun aluetta liian pienek-
si, turvattomaksi ja että pin-
naaminen lisääntyy. Hon-
kanen totesi että meidän 
vanhempien ihmisten pitää 
nähdä koululaisia kun liik-
kuu kylällä.

Nuorten asiain paranta-
misen tiivisti Veivo totea-
malla, että yhdessä kehite-
tään nuorten asemaa ja oloja. 
Kun ehdotuksia tuodaan, 
niin niitä viedään eteenpäin 
ja yhdessä pohditaan miten 
asiat saataisiin järjestymään.

Kuntaliitoksien osalta 
suurin osa oli Ouluun päin 
kallellaan jos liittymään ale-
taan. Riekin mielestä Koil-
linen suunta Taivalkoskelle 
päin olisi harkinnan arvoi-
nen asia jos Kuusamo pudo-
tettaisiin pois.

Nuoret juontajat, lukion 
oppilaskunnan puheenjoh-
taja, Tuomas Kemppainen 
sekä OSAO:n puheenjoh-
taja Matias Lukkari veivät 
paneelia nopeassa tahdissa 
eteenpäin ja pitivät tilaisuu-
den hyvin käsissään. ER

Panelistit istumassa yleisön joukossa ennen siirtymistään yleisön eteen vastaamaan kysymyksiin. Eturivi vasemmalta Perussuomalaisista Toivo Miettinen ja Kari Tykky-
läinen, Keskustan Vesa Riekki, Vasemmistoliiton Erkki Honkanen ja Sanna Stenius, Keskustan Huner Abduliaziz Yasin, Paula Ylitalo, Marja Lantto ja Sointu Veivo. Toises-
sa rivissä vasemmalta Kokoomuksen Antero Kokko ja Vasemmistoliiton Inga Vähäkuopus. Lisäksi paneelissa oli SDP:n Annika Juurikka. 

MTK Pudasjärven 
kunnallisvaaliehdokkaat

Inga 
Vähäkuopus

10
Vasemmistoliitto

Juho 
Kellolampi

15
Perussuomalaiset

Juha 
Heikkilä34 Marja 

Lantto45
Keskusta Keskusta Keskusta

Hannu 
Hiltula35 Kaisa 

Nivala51
Keskusta

52
Keskusta

54Eero 
Oinas-Panuma

Kari 
Peuraniemi

Keskusta

Paula 
Ylitalo

Keskusta Keskusta KeskustaKeskusta Keskusta

Urpo 
Puolakanaho55 58 Vesa 

Riekki 59 Onerva 
Ronkainen

Keskusta

62 Panu 
Seppälä

56 Heikki 
Putula 68 Taina 

Vainio 70 Timo 
Vähäkuopus

Keskusta

72
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

Lähdimme 13.9. retkelle har-
maan pilvisenä syysaamu-
na. Joukko retkeläisiä odot-
ti S-marketin parkkipaikalla 
Nevakiven linja-autoa.

Olimme lähdössä perin-
teiselle ruskaretkelle. Tällä 
kertaa oli suuntana Kilpis-
järvi. Kun olimme saaneet 
matkatavarat autoon, ja jo-
kainen oli löytänyt istuma-
paikkansa, matkanjohta-
ja Liisa piti nimenhuudon 
ja kaikki olivat paikalla. Ee-
ro-kuljettaja sai luvan laittaa 
autonkeulan kohti pohjoista.

Syöpäkerholaiset syysretkellä
Alkumatkalla tutustuim-

me toisiimme. Ensikertaa 
mukana olevia reissulaisia 
oli kymmenkunta. 

Rovaniemellä pysäh-
dyimme juomaan autossa 
keitettyä kahvia ja söimme 
tekemiämme voileipiä. Kah-
vin jälkeen kauppasimme 
arpoja, jotka menivät muka-
vasti kaupaksi. Matka jatkui 
Kittilään, jossa meitä odotti 
lounas, ja jonka söimme hy-
vällä ruokahalulla.

Kohta saavuimme San-
nan-baariin, jossa lapin-
pukuinen omistaja odot-

ti portailla ja halasi jokaisen 
vieraan ja toivotti tervetul-
leeksi.

Kahvit joimme ison mun-
kin tai kääretorttupalan kera. 
Ja taas matka jatkui. Sitten 
alkoi jännitys kun otimme 
arvottavat tavarakassit esil-
le ja arvonta sai luvan alkaa. 
Useat saivat voittoja ja näyt-
tivät olevansa tyytyväisiä.

Kilpisjärven hotellil-
le pääsimme majoittumaan 
noin kello 17. Ruokaa odo-
tellessa sai kukin hieman le-
vähtää.

Perjantaina tutustuimme 

luontotaloon ja risteily Mal-
la-laivalla oli meille melkoi-
nen kokemus. Vettä satoi ja 
Kilpisjärvi näytti mahtinsa 
myrskynvoimalla, jonka ta-
kia monella matkaajalla oli 
totinen ilme.

Kolttalahdessa juotiin 
poromiehen keittämät kah-
vit. Takaisin tullessa oli tuu-
li hieman laantunut. Illal-
la lauloimme, kisailimme ja 
pistimme jalalla koreasti.

Lauantaina oli aurinkoi-
nen kolea aamu. Kävim-
me Skibottenissa Norjassa. 
Jäämerenrannalla nautim-

me autossa keitetyt kahvit ja 
söimme loput voileivät. Ran-
nalta keräsimme kiviä mat-
kamuistoiksi. Ihanat mai-
semat näyttäytyivät meille. 
Osa porukasta kävivät vie-
lä Saana-tunturia valloitta-
massa. Tutustuimme vielä 
illalla ”taidetaloon”, ja myö-
hemmin vielä yhdessäoloa, 
laulamista ja tietenkin tans-
sia. Sunnuntaina aamupa-
lan jälkeen auto kääntyi ko-
tia kohti. Lounaan söimme 
Kolarissa ja osa teki vielä 
ostoksia. Kukkolankoskella 
juotiin kahvit ja suoritimme 

siikaostoksia. Vielä oli vuo-
rossa arvontaa, johon voitot 
olimme saaneet Pudasjärve-
läisiltä yrittäjiltä. Kaunis kii-
tos kaikilta lahjoittaneilta.

Kotona olimme noin 
20.30.

Kiitos kaikille osallistujil-
le! Meillä oli todella hauska 
ja onnistunut reissu! Toivot-
tavasti ensi vuonna taas läh-
detään reissuun.

Hyvää syksyä kaikille!
Toivottaa Aino ja Liisa

Retkeläiset Kilpisjärvellä. 
Syysretken ajankohta oli 13.-16.9.
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Syötteen Matkailuyhdistys teki esityksen kaupunginhal-
litukselle vanhan kirjastoauton saamiseksi Pudasjärven 
matkailua tukevaksi ja esitteleväksi liikkuvaksi messu-/
näyttelyautoksi käytettäväksi erilaisissa tapahtumissa. 
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja 
luovuttaa käytöstä poistuvan kirjastoauton Syötteen Mat-
kailuyhdistyksen käyttöön. 

Autoa käytetään eri tapahtumissa Pudasjärven alu-
een markkinoimiseksi ja matkailutoimialan kehittämi-
seksi. Syötteen Matkailuyhdistys vastaa auton käytöstä ja 
kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset. Tapahtumissa 
markkinoidaan koko Pudasjärveä. Matkailuyhdistys on 
sitoutunut ottamaan auton vastuulleen ja maksamaan au-
ton käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat kulut. Auto 
tulisi olemaan myös Pudasjärven omissa tapahtumissa 
mukana.

Kuluneena kautena matkailijoiden määrä on noussut 
liki kaksikymmentä prosenttia. Tämä kehitys on pitkäjän-
nitteisen markkinoinnin ja palvelutason kehityksen tulos, 
kerrottiin Syötteen Matkailuyhdistyksestä. HT

Nyt on aika katsoa eteenpäin ja aloittaa kuntoilu ja valmis-
tautuminen talven umpihankihiihtoon. Pudasjärven Ur-
heilijat ovat järjestäneet ohjatun liikuntatuokion kaikille 
halukkaille kuntoilijoille. 

Tähtäimenä on helmikuun toisena sunnuntaina suo-
ritettava umpihankihiihdon perässähiihto. Ensimmäinen 
yhteislenkki alkaa ensi viikon maanantaina Jyrkkäkoskel-
la klo 18.00. Eila Puurunen lähtee ryhmän kanssa käymään 
yhteislenkin. 

Tälle ryhmälle on keksitty nimikin ja se kantaa jatkos-
sa nimeä Perässähiihtäjien klubi. Klubia on ideoinut Pu-
dasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Seppo Sammelvuo 
ja seuran sihteeri Marko Koivula. Suunnittelijat kertoivat 
tarkoituksena olevan laskea kynnystä lähteä helmikuussa 
hiihtämään umpihankihiihtäjien perään. 

Nyt kun ryhmä kokoontuu kerran viikossa yhteislenkil-
le, niin saadaan jo paljon henkilöitä selville ennen tapah-
tumaa ja silloin on jo valmis ryhmä lähdössä eikä tarvitsee 
kysellä ja soitella ympäri kylää ja pyytää lähtemään mu-
kaan.

Perässähiihtäjien klubissa voi osallistua ohjattuun lii-
kuntaan: on sauvakävelylenkkiä ja normaalia lenkkiä, li-
säksi on pari kertaa ohjattua vesijumppaa sekä tietenkin 
Umpihankihiihtoa. Ryhmälle on lupautunut useita eri ve-
täjiä, joten erilaisia ja eri vauhtisia lenkkejä on tiedossa; 
kertoo Marko Koivula. Suunnitelmissa on yhteinen asukin 
kaikille klubilaisille, valottaa Marko Koivula. Joten ei muu-
ta kuin ylös ulos ja yhteislenkille.

Marko Koivula 

Tavoitteena umpihankihiihdon 
perässähiihto:
Yhdessä lenkille!

Vanha kirjastoauto 
liikkuvaksi näyttelyautoksi

Pudasjärven valtuusto hyväksyi vuonna 2009 suoritetta-
vaksi opintoavustusta 370 euroa Pudasjärvellä toisen as-
teen opiskelun juhlavuotena aloittaneille nuorille. Sittem-
min opintoavustuksen maksamista on jatkettu siten, että 
avustuksen määrää on korotettu eurolla jokaisena juh-
lavuoden jälkeisenä vuotena. Tänä vuonna avustuksen 
määrä on 373 euroa.

Viime vuonna avustuksen perusteita muutettiin siten, 
että opintoavustusta suoritetaan Pudasjärvellä toisen as-
teen oppilaitoksessa opintonsa aloittaville opiskelijoille: 
puolet avustuksesta maksetaan 1. vuoden syyslukukau-
den alussa ja loput 2. kevätlukukauden alussa.

Tänä vuonna opintonsa aloittaneille toisen asteen opis-
kelijoille luovutetaan opintostipendit 12.11 klo 13.0 kau-
pungintalolla järjestettävässä tilaisuudessa. Kaupun-
gintalon remontti on valmistunut ja tällainen nuorille 
järjestettävä tilaisuus on mainio tapa juhlistaa remontoi-
dun kaupungintalon käyttöönottoa.

Seija Turpeinen
hallintojohtaja

Stipendejä luvassa toisen  
asteen opiskelijoille

Tutustuin Pohjois-Pohjan-
maan Liiton Maakunnan yh-
teistyöryhmä, MYR:n, jä-
senenä tämän kuun alussa 
Brysselissä Euroopan Uni-
onin uuden 2014-2020 oh-
jelmakauden valmisteluun.  
Ajankohdaltaan matka sat-
tui erittäin mielenkiintoiseen 
aikaan. EU:ssa tavoitteena 
on, että uuden ohjelmakau-
den aluepolitiikkaan liitty-
vät ratkaisut saataisiin sovi-
tuksi marraskuun loppuun 
mennessä. Koko Suomen ja 
varsinkin harvaanasuttujen 
alueiden kannalta on suu-
ri merkitys, millainen loppu-
tulos neuvotteluissa saadaan 
aikaan.

Nyt meneillään olevan 
ohjelmakauden aikana pit-
kät etäisyydet ja harva-asu-
tus on huomioitu EU:n ra-
hoitusratkaisuissa.  Näille 
alueille, mm. kaikille pudas-
järveläisille, on varattu käy-
tettäväksi erilaisiin hankkei-
siin korvamerkittyä rahaa 35 
e/asukas/vuosi. Vuosittain 
tämä merkitsee Suomelle 710 
miljoonaa euroa. 

Suomi on Euroopan Uni-
onin nettomaksajamaa. Vii-
me vuoden nettomaksu-
osuus oli noin 600 miljoonaa 
euroa. Suomeen saatavan 
EU rahoituksen kannalta on 
välttämätöntä, että maam-
me erityisolosuhteet mm. pit-
kät etäisyydet ja harva asutus 
säilyvät rahoitusperustee-
na myös tulevalla ohjelma-
kaudella.  Se on niitä harvo-
ja perusteita, jolla Suomen 
nettomaksuosuus saataisiin 
pysymään siedettävällä ta-
solla.  Mitä paremmin alue-
poliittiset näkökohdat tulevat 
huomioiduksi, sitä parem-
pi se on Suomelle ja suoma-
laisille. Tämä tuli hyvin esiin 

Terveisiä Brysselin matkalta:

Hankkeet vievät kehitystä eteenpäin
mm. Suomen aluepoliittisis-
ta neuvotteluista vastaavien 
Pekka Jounilan ja Jussi Yli-
Lahden Brysselissä pitämistä 
esitelmistä.

Uuden Eurooppa 2020 
kasvustrategia tähtää älyk-
kääseen, osallistuvaan ja kes-
tävään kasvuun.  Myös meil-
lä täällä kuntatasolla pitää 
nähdä ne mahdollisuudet, 
mitä uusi EU:n ohjelmakau-
si tuo tullessaan. Jurnutta-
minen ei auta. Suomi on Eu-
roopan Unionin jäsenmaa.  
EU:sta tulevan aluepoliitti-
sen rahoitusputken toisessa 
päässä ovat maakunnalliset 
päättäjät, jotka jakavat tuet 
hankehakemusten perusteel-
la edelleen kunnille, yrityk-
sille ja muille tahoille. Rahoi-
tuksesta pääsevät osallisiksi 
ne, jotka ovat aktiivisia. Ke-
nellekään niitä ei tulla tyrkyt-
tämään.

Hankeosaamiselle  
tunnustusta
Kotikaupunkimme Pudasjär-
vi on ollut erilaisten hankkei-
den suhteen aktiivinen toi-
mija. Tästä antoi tunnustusta 
mm. maakuntajohtaja Pauli 
Harju Pudasjärven Yrittäjien 
40-vuotisjuhlassa pitämäs-
sään puheessa. 

Tällä valtuustokaudella 
toteutuvien eri hankkeiden 
yhteisarvo on noin viisi mil-
joonaa euroa. ”Hankesalk-
kuun” Pudasjärvi on käyt-
tänyt omia varojaan noin 
miljoona euroa.  Keskimää-
räinen kuntaosuus eri hank-
keissa on noin 20 prosenttia.  
Monia esiselvityshankkeita 
on saatu toteutetuksi 0 – 20 
prosentin osuudella.  Inves-
tointeihin avustusosuus on 
keskimäärin 50 prosenttia.

Toteuttamissamme hank-

keissa ei ole mitään häpeä-
mistä. Päinvastoin. Pudas-
järven matkailussa laadittiin 
yhdessä alan toimijoiden 
kanssa Syötteen tunturialu-
een vuoteen 2020 ulottuva 
kehittämisohjelma, joka on jo 
poikinut useita uusia matkai-
luun liittyviä toimintoja alu-
eella ja muualla Pudasjär-
vellä. Myös jokin aikaa sitten 
esitelty lentokentän-Jyrkkä-
kosken-Törrönkankaan nä-
kymiä avaava suunnitelma 
on tehty hankerahalla. Sen 
laadintaan osallistui runsaas-
ti paikallisia eri alojen toi-
mijoita. Asiakirjasta löytyy 
monia mahdollisuuksia aktii-
visille yrittäjille yritystoimin-
tansa laajentamiseksi ja hyviä 
liikeideoita kokonaan uusille 
yrittäjille.

Myös hirsitalokortteli on 
hyvä esimerkki, mitä hanke-
rahalla voidaan saada aikaan. 
Hanke kokosi yhteen laajan 
joukon hirsirakentamisesta 
huolta kantavia tahoja mm. 
Oulun Yliopiston, Valtion 
Teknisen Tutkimukeskuk-
sen ja Suomen Hirsitaloteol-
lisuus ry:n. Osaltaan Pudas-
järven aktiivisen toiminnan 
myötä hirsimateriaalin käyt-
täminen julkisessa rakenta-
misessa on noussut positiivi-
sesti esille.  Hankkeen myötä 
olemme tässä suhteessa edel-
läkävijöitä koko Suomessa. 
Hirsirakenteisen päiväko-
din tontilla työt ovat käyn-
nissä. Uudenaikaisen hirsi-
rakenteisen koulukeskuksen 
suunnittelusta ja toteutukses-
ta ovat kiinnostuneet maan 
parhaimmat alan asiantunti-
jat. Iijoen sillankorvassa Kar-
hukunnaalla työskentelee 
ajanmukaisissa terveissä hir-
sirakennuksissa kohta noin 
50 Pudasjärven luonnonva-

roihin pohjautuvaa alan am-
mattilaista.

EU rahoituksen avul-
la Pudasjärvellä on toteutet-
tu myös useita opetukseen 
ja sosiaalitoimeen liittyviä 
hankkeita. Pudasjärveläiset 
yritykset ja eri yhdistykset 
kuten metsästysseurat ja ky-
läyhdistykset ovat hakeneet 
ja saaneet hankkeisiinsa Ou-
lunkaaren ja Oulun seudulla 
toimivan JoMMa ry:n rahoi-
tusta.  Tällä valtuustokau-
della Pudasjärveläiset yleis-
hyödylliset yhteisöt ovat 
saaneet yhteensä 560 519 eu-
ron hankkeisiin JoMMasta 
tukea 435 304 euroa.  JoM-
Ma on ollut mukana 29 yksi-
tyisen yrityksen tukemisessa 
yhteensä 469 809 eurolla. Yk-
sityistä rahaa näihin hank-
keisiin on käytetty 713 080 
euroa. Hankkeiden yhteisar-
vo on 1 182 889 euroa. Tukea 
saaneet yritykset toimivat 
mm. energiapuu-, kivityö-, 
kalusteiden valmistus- ja me-
tallialalla.

Elinvoimaista Pudasjär-
veä voidaan rakentaa vain 
laajalla ja avoimella yhteis-
työllä. Kehittämiseen liitty-
vä rahoitus kulkee hankkei-
den kautta. Tällä rintamalla 
meillä on vahvaa osaamista 
ja monia hyviä näyttöjä. Pää-
tä ei kannata puskea pensaa-
seen.  Naaman pitää olla kul-
kusuuntaan.

Eero Oinas-Panuma
Pudasjärven 
kaupungin-
valtuuston 
puheenjohtaja
kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta

Pudasjärven kaupungin pa-
nostukset sisäilmaongelmi-
en korjaamiseksi jatkuvat 
kiivaana. Kaupungintalon 
toimisto-osan remontti on 
valmis ja tehosiivoukset jat-
kuvat rakennuspölyn pois 
saamiseksi. Kaupungintalo 
voidaan antaa väliaikaisesti 
koulujen käyttöön, jos siihen 
ilmenee tarvetta. Hallinnon 
ja sosiaalitoimen työskente-
lytilojen osalta joudutaan te-
kemään vielä tarkennuksia 
ja muutoksia, kun koulujen 
tilantarve selkiytyy.  

Koulujen sijoittumises-
sa kaupungintalolle on tär-
keää ottaa huomioon il-
manvaihdon riittävyys. Sen 
turvaamiseksi on otettava 
käyttöön 45- minuuttiset op-
pitunnit. Normaalinpitui-
set 45 minuutin oppitunnit 

Kaupungilla ripeä tahti 
korjauksissa ja rakentamisessa

ovat tarpeen myös Rimmin-
kankaalla opintojaan jatka-
ville oppilaille, jotta luokkia 
voidaan tuulettaa riittävän 
usein ja sisäilmaongelmia 
vähennetään myös sitä kaut-
ta.

Kaupungintalon toisessa 
päädyssä sijaitsevan paloase-
man remontti jatkuu edelleen 
ja se valmistuu tammikuun 
2013 loppuun mennessä. 
Paloaseman laajennuksen 
suunnittelu on käynnissä. Pa-
losuojelurahaston avustus-
ta tullaan hakemaan kuluvan 
vuoden loppuun mennes-
sä. Palosuojelurahasto tekee 
avustuspäätöksen maalis-
kuun 2013 loppuun mennes-
sä. Mikäli päätös on myön-
teinen, paloaseman laajennus 
on mahdollista käynnistää 
kesällä 2013.

Liikuntahallin remont-
ti on ulkopuolisilta osil-
ta valmis ja jatkuu sisäosis-
sa. Saneeraus valmistuu 
maaliskuun 2013 loppuun 
mennessä. Aittojärven ja 
Hirvaskosken kouluilla on 
tehty saneerauksia ja tilat on 
tehosiivottu. Kurenalan kou-
lulla on tehty myös pieniä 
korjaustöitä.

Terveyskeskuksen, neu-
volan, Lakkarin ja Koivuko-
din osalta tutkimukset jat-
kuvat. Terveyskeskus vaatii 
vielä perusteellisempaa tut-
kimusta, mutta välttämät-
tömiä korjaustoimenpiteitä 
tehdään kaiken aikaa. Perus-
korjaus vaatii perusteelliset 
suunnitelmat. 

Sisätilatyöryhmä on val-
mistellut esityksen toiminta-
mallista sisäilmaongelmien 

ratkaisemiseksi. Yhtenäisellä 
toimintamallilla sisäilmaon-
gelmien hallinta on järjestel-
mällisempää ja hallitumpaa. 

Uuden päiväkodin raken-
taminen on alkanut. Raken-
nuksen pääurakoitsijana on 
Sonell Rakennuttajat Oy. Si-
vu-urakoitsijana toimii säh-
kötöiden osalta Sähkö-Polar 
Oy ja LVI-töiden osalta La-
pin LVI-asennus Oy. Hirsi-
toimittajana on Kontiotuo-
te Oy.

Uuden hirsikoulun ra-
hoituskuvioita valmistellaan 
ja kaupunginhallitus tulee 
päättämään uuden koulun 
sijoituspaikasta vielä tämän 
vuoden puolella. 

Kari Rissanen
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 179,-

279,-

MINI
KOTATAKKA

MEISTER
AGGREGAATTI 
2200 W

SISSI KAMINA

LED TYÖVALO
15 W
Raj. erä

27,90 695,-

VAKUUMI- 
KONEET

ALK.

29,95

KOMPRESSOR 
BT-AC 400/50

WALLU VALU-
RAUTATAKKA

ASEKAAPIT

449,-379,-
ALK.

OTSO KARVA-
LAKKI 
MAASTOKUVIO

 9,90

      ERÄPUUKKO METSÄSTYSPUUKKO
      OTSO

 19,90  26,50 349,-
ALK.
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Ammattikoulusta hyvä pohja 
työelämään tai jatko-opintoihin

Asentajille riittää  töitä niin kauan kun mökeissä säh-
kövalot valaisee. Näitä hommia ei voi viedä ulkomail-
le. Paikanpäällä nämä on aina tehtävä, opettaja Sivén 
toteaa.

Joona Vänttilä purkaa vanhaa sähköjohtoa

Eija Ikonen
Myyjä19

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!

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. 

Sydäntä lähellä. 
Nuoret, 
Ikäihmiset ja 
Vammaiset

Leena Rantala
5

Sanna Stenius (sit.)
7

Hilkka Tihinen
8

Inga Vähäkuopus (sit.)
10

Aluepäällikkö, rakennusmestari
Ensi kertaa ehdolla valtuustoon. 
Sit.

Tinkimätön 
kaupungin asukkaiden 
puolesta puhuja.

Mika Pesonen

24

Kaupunginhallitus päätti 
16.10. kokouksessaan uuden 
päiväkodin rakennusura-
koista teknisen lautakunnan 
esitysten mukaan. 

Seitsemästä rakennusliik-
keestä tekninen lautakunta 
oli päättänyt hyväksyä Pu-
dasjärven päiväkodin raken-
nusteknisten töiden urakoit-
sijaksi (pääurakka) Sonell 
Rakennuttajat Oy:n hintaan 
1, 749 miljoonaa euroa,  LVI-
urakoitsijaksi Lapin LVI-
asennus Oy:n 292 401euroa 
ja sähköurakoitsijaksi Sähkö-
Polar Oy:n 208 000 euroa. Ra-
kennushankkeelle myönnet-
tiin aloituslupa.

Rakennusliike Asuntoin-
sinöörit Oy myönnettiin 
asuinrivitalotontti nro 6 Ku-
renalan eteläisen osan ase-
makaavan korttelista 13. Yh-
tiöllä on tarkoitus rakentaa 
tontille olemassa olevaan ra-

Kaupunginhallitus päätti 
päiväkodin urakoista

kennuskantaan sopivaa rivi-
talotuotantoa ja yhtiöllä on 
tarkoitus aloittaa rakennus-
työt ensi keväällä.

Kairan Kuitu Verkko-
osuuskunta on lähettänyt 
10.10. anomuksen 30 000 eu-
ron ennakkomaksusta  laaja-
kaistaverkon valmistelun ja 
alkutoimenpiteiden käynnis-
tämiseksi. Ennakkomaksu 
kuitattaisiin kaupungin ra-
hoitusosuudesta hakijan ra-
hoituksen järjestyttyä. Asia 
jätettiin pöydälle lisäselvityk-
siä varten. 

Esillä oli myös Oikeusmi-
nisteriön kirje ja Oulun kärä-
jäoikeuden esitys lautamies-
ten lukumäärän nostamiseksi 
neljästä viiteen. Kaupungilla 
ei ollut huomautettavaa Ou-
lun käräjäoikeuden esityk-
seen lautamiesten lukumää-
rästä. ER

– Ammattikoulupohjalta voi 
nykyisin lukea vaikka kuin-
ka korkealle. Koulu luo hy-
vän pohjan työelämään, mut-
ta myös hyvät edellytykset 
jatko-opinnoille. OSAO:n Pu-
dasjärven sähköasentajaosas-
to on kehittänyt toimintojaan 
jatkuvasti ja nykyisellään 
sieltä päässeet oppilaat ovat 
vuoden päästä sijoittuneet 
joko jatko-opiskelupaikkaan 
tai työelämään 80 prosentti-
sesti, kertoi sähköpuolen reh-
tori Esko Sivén.

Sähköasentajan ammatti-
koulu kestää kolme vuotta ja 
Pudasjärven yksikköön ha-
keutuu oppilaita lähikunnis-
ta sekä ulkomailta. Venäjäl-
tä on tullut opiskelijoita lähes 
joka vuosi. Ennen poikien 
suosimalle linjalle on nykyi-
sin tullut myös tyttöjä opis-
kelemaan ja pärjänneet hyvin 
koulussa.

Ammattikoulu on kehit-
tänyt työssäoppimisjaksoja 
siten että jokaiselle on löyty-
nyt oikea työharjoittelupaik-
ka, jossa oppilaat pääsevät 
tekemään oikeita sähköhom-

mia. Työharjoittelupaikko-
ja on löytynyt lähikunnista 
sekä Rovaniemeltä ja Oulun 
ympäristöstä. 

– Olemme hyvin valoi-
salla mielin osaston ja koko 
koulun jatkumisen suhteen 
ja kehittäneet palvelujamme.  
Osasto omaa oman urakoin-
tiluvan ja pystyy tekemään 
sähkötöitä kuka vaan tilaa. 
Oman rajoituksena työnvas-
taan ottamiselle luo tietenkin 
opiskelut. Mutta pyrimme 
ottamaan erilaisia kohteita, 
jotta oppilaille muodostuu 
hyvä ja monipuolinen kuva 
ja kokemus erilaisista asen-
nustöistä, Sivén kertoo.

Sähköasentajille on lähi-
alueella Eltel ja Fortum, jot-
ka työllistävät asentajia pien-
yrittäjien rinnalla.

– Asentajille riittää töi-
tä niin kauan kun mökeis-
sä sähkövalot valaisee. Näitä 
hommia ei voi viedä ulko-
maille. Paikanpäällä nämä on 
aina tehtävä, Sivén toteaa.

Erkki Riihiaho 
Kuvat Eila Lahtinen

- Meleko heleppo koulu. Automaatio ja vaihtosähkö 
joskus pikkusen mietityttää, opiskelijapojat totesivat 
vedellessään johtoja omakotitalossa Korpitie 6:ssa 
opettajan valvovan silmän alla. Vas. Joona Vänttilä, Vil-
le Pihlaja ja tikapuilla Johannes Ervasti.
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Pudasjärvellä toimiva Kynt-
tilätalo on toiminut vuodesta 
2003 lähtien Sinikka Bloms-
terin perustamana. Vuonna 
2007 yritys sai nykyisen ni-
mensä ja samalla kuvioihin 
astui myös Sinikan sisko Sei-
ja Herukka, josta lähtien he 
ovat toimineet yrittäjinä yh-
dessä. 

Tämän vuoden tammi-
kuuhun saakka yritys toimi 
Kurenalla parissakin eri pai-
kassa. Helmikuusta lähtien 
yritys on toiminut sisarusten 
syntymäkodissa noin 20 ki-

Kynttilätalolla avajaiset uudessa toimipaikassa
lometriä Pudasjärveltä Kuu-
samon suuntaan valtatie 20 
varressa Sotkajärvellä. 

– Muutto- ja rakennus-
ruljanssi on vihdoin saatu 
päätökseen ja nyt päästään 
avaamaan uusi myymälä vi-
rallisesti yleisölle. Avajaiset 
pidetään perjantaina-lauan-
taina 26-27.10.,  jolloin tarjo-
taan kävijöille munkkikah-
vit. Haaveissa on ollut koko 
ajan, että joskus saadaan lii-
ke siirrettyä kotipaikalle. Ke-
väällä aloitettiin liiterin ja 
aittojen tyhjennystyöt ja ko-

titilalla ollut piharakennus 
muutettiin kesän ja alku-
syksyn aikana verstaaksi ja 
myyntipuodiksi, kertoi Si-
nikka Blomster kynttilätalon 
muuttoprojektista.

Kynttilöiden valmistus 
vie mallista riippuen vuo-
rokaudesta kolmeen vuoro-

kauteen. Suunnittelutyö voi 
viedä kaksikin vuotta ennen 
kuin valmis kynttilä on tuo-
tannossa. Kumpikin kyntti-
lätalon omistaja on opiske-
lemassa tuotesuunnittelijan 
erikoisammatti- tutkintoa ja 
siihen liittyen on uusi kynt-
tilämallisto tekemässä tulo-
aan. Yritys käyttää raaka-ai-
neina tunnettuja ja luotettuja 
eurooppalaisia raaka-ainei-
ta. Kaikissa talon tuotteissa 
on paloturvallisuuteen, pa-
lo-ominaisuuksiin ja näyttä-

Sinikka Blomster ja Seija Herukka ovat saaneet uudet tuotanto- ja liiketilat avajaiskuntoon kotitilallaan Sotkajär-
vellä.

vyyteen kiinnitetty erittäin 
paljon huomiota.

– Kaikki kynttilät on 
suunniteltu käytettäviksi, 
mutta myös koriste-esineik-
si. Puskaradio on paras mai-
nos ja laadun takaaja, mitä 
yrittäjä voi saada ja meil-
le tulee kyselyjä ja tilauk-
sia myös suoraan asiakkail-
ta.  Kynttilämyyjien sesonki 
on joulun aikaan. Tukkurit 
alkavat täyttämään jouluse-
sonkivarastojaan kuitenkin 
jo syksyllä ja toki kauppaa 

tukkureiden kanssa tehdään 
ympäri vuoden. Yksityiset 
alkavat ostamaan kynttilöitä 
jouluksi joulukuun alussa ja 
huippu saavutetaan yleensä 
jouluviikolla.

– Liikkeen jatkajista ei ole 
ollut vielä puhetta, koska me 
emme aio jäädä eläkkeelle 
ikinä. Nyt on verstas ja myy-
mälä niin lähellä kotia, että 
sinne pääsee haalautumaan 
vaikka kepin tai rollaattorin 
avulla, Blomster heitti huu-
moria. ER

Seija Herukka ja Sinikka 
Blomster pakkkaamassa 
asiakkaalle kynttilöitä

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
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K-Supermarket kauppansa 
valikoimaa tiiviisti seuraa-
vat kauppiasyrittäjät Vuok-
ko ja Kim Ulander kertovat, 
että K-kauppojen omia Pirk-
ka-tuotteita menee aika ta-
saisesti. Osa pirkka-tuotteis-
ta on suositumpia kuin ns, 
normituotteet. Pirkka Cos-
ta Rica kahvi on suosituin 
artikkeli. Pirkka-sarjan he-
delmät ja vihannekset ovat 
myös hyvin suosittuja.

-Pirkka-tuotteet valmiste-
taan ja tehdään tarkkaan va-
lituista raaka-aineista ja ne 
ovat korkealaatuisia. Sarjas-
sa on myös luomutuotteita 
ja Reilun kaupan tuotteita. 
Tuotteita on hieman yli kah-
dentuhannen ja liki kaikki 
sarjan tuotteet löytyvät kau-
pan hyllyistä. Nuoret ovat 
hyvin bränditietoisia ja tu-
levat kysymään, jos jotakin 
heidän etsimäänsä tuotet-
ta ei hyllystä löydy. Kaikki 
Pirkka uutuustuotteet tu-
levat automaattisesti kaup-
paan koemyyntiin ja jatko 
riippuu tuotteen menekis-
tä. Lihaosastolla kaikki Pirk-
ka -tuotteet menevät hyvin 
kaupaksi ja kalapuolella lohi 
on kysytyintä. Lastentarvi-
kepuolella vaipat ovat oste-
tuimpia.

Ulanderit viihtyvät 
Pudasjärvellä
 – Olemme hyvin viihtyneet 
Pudasjärvellä ja täytyy sa-
noa että olemme tyytyväi-
siä siitä että tulimme tänne. 
Meidät otettiin hyvin vas-
taan ja kotiuduimme tän-
ne nopeasti, kauppiaat ker-
tovat.  

Kauppiaspariskunta on 
luotsannut kauppaansa ta-
saiseen kasvuun, ja samalla 
ovat tehneet linjastouudis-
tuksia kaupan sisällä. 

– Etenkin herkkutorilla 
itse tehty salaatti on kysyttyä 
ja oma pakkaamo on selväs-
ti kasvattanut valikoimaa. 

Sesongit näkyvät K-supermarketissa

Vihannes- ja hedelmäosas-
tolla on tehty muutoksia sa-
moin kuin leipäpuolellakin. 
Meillä on hyvä ja innostunut 
henkilökunta, jotka ovat täy-
sillä mukana parantamassa 
kaupan toimintaa, Vuokko 
Ulander kertoo linjausmuu-
toksista kaupan sisällä.

Sesonkiajat näkyvät myös 
asiakasmäärissä selvästi ja 
niihin varautuminen on aina 
oma ruljanssinsa. Ulkomaa-
laisten osuus asiakaskunnas-
sa ei ole kovin merkittävä ai-
nakaan toistaiseksi. 

– Sesonkiaikoina koros-
tuu varsinkin makkaran me-
nekki, lisäksi herkuttelu-
tuotteiden osuus kasvaa. Eli 
kun on loman aika, niin sil-
loin herkutellaan ja hemmo-
tellaan itseään, ja nautitaan 
lomasta, kertoo puolestaan 
Kim Ulander

Ville opiskelee  
kauppiaaksi 
Ville Mölläri on Pudasjärven 
K-supermarketissa kauppi-

asvalmennuksessa. Mölläri 
on syntyisin Rovaniemeltä 
ja aikoinaan työharjoittelun 
kautta varmistui lopullinen 
ammatinvalinta päätös.

– Ikäni olen haaveillut 
sellaisesta työstä jossa saisi 
olla ihmisten kanssa tekemi-
sissä ja toisekseen oma yri-
tystoiminta oli myös mieles-
sä. Kun pääsin Rovaniemen 
K-citymarkettiin työharjoit-
teluun, niin siellä selvisi sit-
ten lopullisesti mitä alan iso-
na tekemään, kertoo Mölläri.

Myyjä- ja esimieskoulu-
tus kestää noin neljä vuotta. 
Nämä jaksot Mölläri opiske-
li Rovaniemellä  citymarke-
tissa. Ulandereiden kuultua, 
että nuori mies on hakemas-
sa pienenpää kauppaa opis-
kelupaikaksi, he ottivat hä-
neen yhteyttä ja normaalin 
työhaastattelun kautta Möl-
läri siirtyi Pudasjärvelle, jos-
sa Ulanderit toimivat hä-
nen kasvattajakauppiaina. 
Näin Ville pääsi aloittamaan 
kauppiasvalmennuksensa. 

Opiskelu kestää noin puo-
litoista vuotta. Tuudoroin-
ti jatkuu vielä senkin jälkeen 
kun oppilas valmistuu ja 
siirtyy pitämään omaa kaup-
paansa. Jos jotain ongelmia 
tai kysyttävää ilmenee op-
pilas voi kysäistä tukihenki-
löiltä apua. 

– Hyvin olen täällä viih-
tynyt. Eihän tämä kaukana 
ole Rovaniemeltä eli suures-
ta muutoksesta ei ollut kyse. 
Mukavat ihmiset olivat siellä 
ja ovat täälläkin. En ole vie-
lä miettinyt sen kummem-
min minne menen sitten kun 
valmistun, mutta pohjoinen 
suunta kyllä miellyttää.  En-
nen valmistumista saa teh-
dä vielä monta pitkää iltaa 
kirjallisia tehtäviä ja muita 
pakollisia kouluun liittyviä 
asioita, kertoo Mölläri jatko-
suunnitelmistaan.

Erkki Riihiaho

Kauppiasharjoittelija Ville Mölläri (oik.) osallistuu opiskelun/työnsä vuoksi kaikkiin 
kaupan tapahtumiin ja perehtyy samalla kaupan pitoon.Hyllyissä on koko ajan tar-
kistettavaa ja lisättävää. Tukikauppiaiden rooli säilyy vielä oppilaan valmistuttua ja 
siirryttyä omaan kauppaansa.  Vasemmalla kauppias Vuokko Ulander. 

Kauppiaspariskunta Vuokko ja Kim Ulander ja kauppiasharjoittelija Ville Mölläri. Taustalla lihatiski, josta saa 
tuoreet tuotteet, grillituotteita, valmiita ateria-annoksia sekä tuoreen salaatin joka päivä. Kahviosta voi hörpä-
tä kahvit ostoksia suunnitellessa. 

Parempi Pudasjärvi?
Ei pöntömpi ajatus.

yrittäjä

Särkelä 
Markus
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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:

Äänestä Aarno valtuustoon!

57

Aarno Pääaho
Levyseppähitsaaja

On kotiin tulon aika.
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Vahvasti syrjäkylien puolestapuhuja

Onerva Ronkainen
Ohjaaja, Super jäsen, MTK jäsen
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On kotiin tulon aika.
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Seurakunta muisti työntekijöitä ja luottamushenkilöitä

Pudasjärven seurakunta 
muisti pitkäaikaisia työnte-
kijöitään ja luottamushenki-
löitään keskiviikkona 17.10. 
seurakuntatalolla pidetys-
sä juhlassa. Juhla alkoi yh-
teisellä virrellä ja kirkkoneu-
voston varapuheenjohtaja 
Tuulikki Tihinen lausui ter-
vetulosanat sekä toivotti juh-
lakansan sydämellisesti ter-
vetulleeksi juhlaan. Ohjelma 
sisälsi Vox Margaritan mu-
siikkiesityksiä Keijo Piiraisen 
säestyksellä, seurakunnan 
erityisnuorisotyönohjaajan 
Marko Väyrysen kuvaka-
valkadi seurakunnan eri ta-
pahtumista vuosikymmenen 
varrelta sekä juhla- ja kiitos-
puheet.

On olemassa erilaisia 
standaarin jakoperusteita 
ja Pudasjärven seurakunta 
kunnioitti yli 20 vuotta kir-
kon tehtävissä toimineita 
kuutta työntekijää sekä kol-
meakymmentä yli 10 vuotta 
mukana ollutta luottamus-
henkilöä pitkäjänteisestä 

seurakuntatoiminnasta uu-
distetulla pöytästandaarilla 
ja ruusulla.

Juhlapuheessaan vs. kirk-
koherra Kimmo Helomaa 
saneli kauniisti juhlaväelle, 
kuinka he ovat jaksaneet olla 
pitkään mukana seurakun-
nan hyväksi tehdyssä työs-
sä ja miten merkityksellises-
tä työstä on kysymys.

- Isonkaan firman iso 
pomo ei aina koe olevansa 
kovinkaan merkityksellinen, 
mutta seurakunnan työn-
tekijä kokee sitä ja tulos nä-
kyy seurakunnan toiminnas-
sa. Seurakunnassa tehtävä 
työ on vanhaa, tuttua suo-
malaista laatutyötä. Jumalan 
siunaus on tässä työssä mu-
kana ja tämä standaari muis-
tuttakoon saajaansa siitä ar-
vokkaasta työstä mitä olette 
tehneet ja tulette tekemään 
oman seurakunnan hyväksi, 
puhui Helomaa.

Yksi muistetuista oli kirk-
kovaltuuston varapuheen-
johtaja Terttu Puurunen, 

Seurakunnan huomionosoituksen saaneita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä yhteiskuvassa.

joka kaikkien huomionosoi-
tuksen saajien puolesta lau-
sui kiitossanat seurakunnal-
le.

- Tämä on enemmän 
kuin työ, tämä on elämän-
tapa. Päätösten teossa on 
keskeisimpänä rukous, ki-
teytti Puurunen puheensa 
päätteeksi.

Loppuhartauden piti 
kappalainen Juha Kukku-
rainen. Hänellä on alkamas-
sa 41. toimintavuosi seura-
kuntatyössä. Kukkurainen 
muistuttikin seurakunta-
työn merkityksestä viitaten 
Vanhan Testamentin Nehe-
mian kirjaan, kuinka seura-
kuntatyö tarvitsee paljon ra-
kentajia.

Standaarin  
saaneita
Juhalassa muistettiin stan-
daarein vähintään 20 vuot-
ta Pudasjärven seurakunnan 
palveluksessa olleita työn-
tekijöitä: Koivuluoma Eija, 

Pitkäaikainen tilintarkastaja Veikko Väisänen kiitteli 
kahvipuheessaan Pudasjärven seurakunnan vakava-
raista taloutta.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 
Terttu Puurunen on ollut seurakunnan 
luottamustehtävissä 30 vuotta.

Kukkurainen Juha, Lehmi-
kangas Anja, Puhakka Mai-
re, Riekki Juha ja Riekki 
Pentti.

Erilaisissa luottamusteh-
tävissä toimineita, standaa-
rin saaneita, seuraavia 30 
henkilöä yhdistää pitkäjän-
teinen työ seurakunnan teh-
tävissä: Ahonen Esko, Ala-
talo Jorma, Hemmilä Tarja, 
Hämäläinen Henrik, Hämä-
läinen Pirkko, Hökkä Antti, 
Illikainen Eero, Ikonen Eija, 
Jurmu Iivari, Lehto Jukka, 
Lohilahti Kerttu, Luokkanen 
Timo, Majava Pekka, Mus-
takangas Sirkka, Nieme-
lä Eero, Nivala Kaisa, Pelt-
tari Arto, Pikkuaho Paavo, 
Piri Jouni, Polvi Pirkko, Pu-
hakka Risto, Putula Liisa, 
Puurunen Terttu, Rissanen 
Kari, Savikko Johannes, Ta-
lala Reijo, Timonen Tuulik-
ki, Tolkkinen Kyllikki, Vai-
nio Taina ja Väisänen Veijo. 

Terttu Salmi

Risto Puhakka on ollut seurakunnan isojen päätösten 
kanssa tekemisissä istuttuaan kolme 4-vuotiskautta 
kirkkovaltuustossa ja kolme 4-vuotiskautta johtokun-
nassa.
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Pohjantähdessä kokoontui 
maanantaina 15.10. Pudas-
järven kaupungin edustajia 
sekä runsas joukko kyläläisiä 
kyläneuvoston perustavaan 
kokoukseen. Kokouksen 
avasi koollekutsujana toimi-
nut Jouni Puhakka alustuk-
sellaan sekä kokouksen toi-
mihenkilöitten valinnalla. 
Kokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Antti Holmström 
ja sihteeriksi Onerva Ronkai-
nen.

Kyläneuvosto perustettiin

Puhakka esitteli kyläneu-
voston sääntöluonnoksen. 
Keskustelu oli vilkasta ja 
mahdollisen kyläneuvoston 
toimivuus askarrutti koko-
usväkeä. Esille nousi myös 
kysymys siitä, mikä oli-
si toimiva ratkaisu eri ky-
lien välillä. Toivottiin, että 
vapaa-ajan asukkaat ovat 
tervetulleita kyläneuvoston 
jäseniksi. Heiltä saa mah-
dollisesti uutta ja erilaista 
näkemystä kylien elävöittä-

miseen. Tarkoituksena oli-
si saada aikaiseksi toimivat 
kylät, eikä liian isoja alu-
eita, jolloin kyläläiset eivät 
koe sitä omakseen. Toivee-
na olisi, että kyläneuvostosta 
muodostuisi kaikille avoin 
keskustelu- ja ajatustenvaih-
to foorumi, joka ei ole liian 
virallinen, vaan uusi vuo-
ropuhelun ja vaikuttamisen 
mahdollisuus kylien ja Pu-
dasjärven kaupungin välille.

Pyrkimyksenä on kylien 

Lisätuoleja tarvittiin, kun kyläneuvoston perustamista varten kokoonnuttiin Pohjantähden yläkerran kokoushuoneeseen.
osallistuminen aktiivisesti 
oman kylänsä kehittämiseen 
ja olevan mukana suunnitte-
lussa jo alkuvaiheessa. Kylä-
neuvosto kiertää eri kylillä 
ja se on avoin kaikille toimi-
ville kyläyhdistyksille. Ko-
koontuminen on kaksi ker-
taa vuodessa, vuorotellen eri 
kylillä. Seuraava kokous so-
vittiinkin pidettäväksi Kor-
pisen kylällä huhtikuussa 
2013. 

Kyläneuvoston toimin-

nan lähtökohta on riippu-
vainen siitä, miten kansa-
laiset ottavat toiminnan 
omakseen. Niinpä keskuste-
lijoitten toiveena olikin, että 
tulevat valtuutetut jalkautui-
sivat enemmän kylille.

Itseoikeutetusti Ritva 
Kinnula sivusi puheenvuo-
rossaan ”Arjen turvaa kun-
nissa” –projektia, jossa hän 
toi esille lähipalvelujen tuot-
tamisen ja kylien tarpeiden 
huomioimisen sekä huolen 

siitä, että päätöksen teko tu-
lisi lähelle kyliä.

Jouni Puhakka esitteli pe-
rustamiskirjan ja luki sen ää-
neen kokousväelle.

Pudasjärven kaupungin 
kyläneuvosto -niminen yh-
distys perustettiin ja perus-
tamiskirja allekirjoitettiin. 

Terttu Salmi

M-Tavaratalolta kuulumisia

M-Tavaratalossa koko kesän 
kestänyt kattoremontti, jossa 
katto muutettiin pohjoisen 
olosuhteisiin paremmin so-
veltuvaksi harjakatoksi, on 
valmistunut suunnitelmien 
mukaisesti ja on nyt koko-
naan valmis.  Vaikka muita 
ulkoisia muutoksia tiloihin 
ei ole juuri nyt suunnitteilla, 
toimintoja ja palveluja pyri-
tään kehittämään jatkuvasti. 
Asiakkailta saadun palaut-
teen perusteella palvelua ja 
tuotevalikoimaa pyritään 
jatkuvasti kehittämään niin, 
että se vastaisi mahdollisim-
man hyvin asiakkaiden toi-
veita.

-Asiakkaat ovat antaneet 
kiitosta erityisesti monipuo-
lisesta tuotevalikoimasta ja 
palvelevasta lihatiskistä, jos-
ta voi ostaa tuoretta lihaa ja 

kalaa sekä myös savustettuja 
ja grillattuja tuotteita, mak-
karoita, kahvileipiä, salaat-
teja jne. Kaupan omassa gril-
lissä valmistettu grillikylki 
on monen nälkäisen suosik-
kiruokaa. Suosittu ostos näin 
syksyllä on myös puolikas 
porsas paloiteltuna. Vaikka 
sianlihaa on ollut tänä syk-
synä heikommin saatavilla, 
kauppa on pystynyt toimit-
tamaan possua kaikille ha-
lukkaille. Joulukinkut kan-
nattaa kuitenkin varata tänä 
jouluna hyvissä ajoin, kerto-
vat kauppiaat Jari ja Tapani 
Ranua M-kaupasta.

M-Tavaratalon asiakas-
kunta ovat paikalliset asuk-
kaat, jota täydentää mer-
kittävästi etenkin kesäisin 
mökkiläiset sekä turistit. Ke-
sän jälkeen suurin osa turis-

teista ja mökkiläisistä on pa-
lannut talveksi vakituisiin 
asuinkuntiinsa, mutta kau-
passa työ ja touhu jatkuvat. 
Kesän kausituotteet on vaih-
dettu syksyn tuotteisiin ja 
pikkuhiljaa aletaan jo val-
mistautumaan talvi- ja jou-
lusesonkiin. Tämä näkyy 
kausituotteissa eri osastoil-
la: esimerkiksi tekstiili- ja 
jalkinepuolella tuotteet ovat 
vaihtuneet lämpimämpiin, 
ja rautapuolella puutarha-
tuotteet ovat tehneet tilaa 
muille tuotteille.

Joulukauppaan valmis-
taudutaankin positiivisin 
mielin. Töitä tehdäänkin sen 
eteen, että Tuotevalikoima 
olisi mahdollisimman moni-
puolinen, kiinnostava ja että 
se vastaisi asiakkaiden toi-
veita ja odotuksia. ER

Kattoremontti on valmistunut M-tavaratalossa, 
julkisivu muuttui harjakattoiseksi.

Jari (vas.) ja Tapani Ranua alkavat valmistautua joulusesonkiin.

– Ennakkoäänestys toteutet-
tiin Pudasjärvellä 17.-23.10. 
Äänestys on sujunut hyvin. 
Ihmiset ovat käyneet kuta-
kuinkin entiseen tapaan ää-
nestämässä. Vilkkainta on 
ollut Kurenalla, mutta jos 
verrataan prosentuaalises-
ti jakautumaa, niin kaikil-

Ennakkoäänestys sujunut perinteiseen tapaan

- Ei osaa vielä sanoa onko tämä sen vilkkaampi päivä kuin muutoinkaan. Sen näkee 
vasta illalla. Mutta kävijöitä on ollut tasaisesti, totesivat viimeisenä ennakkoäänes-
tyspäivänä Kurenalan koululla vuorossa olleet vaalivirkailijat Marjut Valkola. Marit-
ta Timonen ja Marja-Leena Jokikokko. 

Äänestyspaikoilla suoritetaan vaalikeräys, jonka tuot-
to jaetaan kahdeksantoista eri vammaisjärjestön kes-
ken. Keräyksen tuotosta 50 prosenttia jää keräykseen 
osallistuneiden kuntien vammaisjärjestöille ja loput 
menee valtakunnalliseen jakoon. Viimeisenä ennak-
koäänestyspäivänä tiistaina 23.10 keräysvuorossa oli 
Sydänliiton edustaja Sirkka Mustakangas. - Istumme 
tässä kolmen tunnin vuoroissa kerrallaan. Pikapuoliin 
tulee vuoroon toinen kerääjä, Mustakangas totesi.

la ennakkoäänestyspaikoilla 
on käyty suunnilleen saman 
verran, kertoi keskusvaali-
lautakunnan sihteeri Pekka 
Timonen-Nissi. 

Tiistaina 23.10 klo13 men-
nessä pudasjärven 6866 ää-
nioikeutetusta ennakkoon 
äänestäneitä oli 1496 eli 21.8 

prosenttia, joka on 1,9 pro-
sentin verran ylitse valta-
kunnallisen keskiarvon. Nai-
sia äänestäneistä oli 713 ja 
miehiä 783.
Varsinainen äänestyspäivä 
on sunnuntaina 28.10. ER
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Oulunkaaren kuntayhtymän perhepalveluissa toimi-
taan entistä asiakaslähtöisemmin ja tehdään entistä 
enemmän yhteistyötä. Uusien toimintatapojen takana 
on juuri päättynyt Tukeva 2 -hanke. Hankkeen aikana 
kuntayhtymässä on luotu perhekeskusmalli, joka tar-
koittaa perhetyön, neuvolan, varhaiskasvatuksen, kou-
lun sekä vapaa-aika- ja nuorisotoimen uudenlaista yh-
teistyötä, jossa tärkeässä roolissa ovat myös seurakunta 
sekä erilaiset järjestöt. Yhteistyöllä pyritään siihen, että 
toiminta on asiakaslähtöistä ja huoliin ja ongelmiin puu-
tutaan ajoissa. 

Uusia toimintatapoja kokeiltiin yksittäisissä kunnis-
sa. Seuraavan Tukeva 3 -hankkeen aikana toimivimmat 
mallit juurrutetaan eli otetaan käyttöön kaikissa Oulun-
kaaren jäsenkunnissa. 

Iissä kokeiltiin vanhempainkoulua, jossa käytöshäiri-
öisten kuten ylivilkkaiden lasten vanhemmat saivat ver-
taistukea sekä käytännön neuvoja arkeen. Ryhmä ko-
koontui 12 kertaa, ja koulun aikana lapsille oli järjestetty 
hoitopaikka. Vanhempainkoulun ja lasten hoidon jär-
jestivät yhteistyössä Oulunkaari, Iin kunta ja seurakun-
ta. Koulusta tuli paljon positiivista palautetta, ja toimin-
ta otetaan nyt käyttöön kaikissa Oulunkaaren kunnissa 
yksi kerrallaan. 

Toinen juurrutettava malli ovat raskausajan monia-
mmatilliset ennakoivat kotikäynnit, joita kokeiltiin Uta-
järvellä ja Vaalassa. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja 
ja perhetyöntekijä käyvät uuden vauvan kotona jo ras-
kausaikana, jos se vanhemmille sopii. 

Utajärvellä on kehitetty neuvolan ja päivähoidon yh-
teistyötä. Jos lapsi on päivähoidossa, nelivuotistarkas-
tukseen kuuluvan neurologisen arvion tekevät tervey-
denhoitajan sijaan lastentarhanopettajat. Havainnointi 
on helpompaa, kun lapsi on hänelle tutussa ympäris-
tössä. Lisäksi se nopeuttaa mahdollisten lasta tukevien 
toimien aloittamista päiväkodissa. Samalla terveyden-
hoitajille jäävät paremmat mahdollisuudet paneutua 
kotona hoidettavien lasten neurologisiin arvioihin eli 
niin sanottuihin lene-arvioihin. Lastentarhanopettajilla 
on arviointien tekemiseen sama koulutus kuin tervey-
denhoitajilla. 

Utajärvellä on käytössä myös neuvola-aikojen säh-
köinen ajanvaraus. Vanhemmat voivat varata neuvo-
la-ajat 1-5-vuotiaiden lasten vuositarkastuksiin kir-
jautumalla omilla pankkitunnuksilla tai kännykän 
mobiilivarmenteella osoitteeseen www.oulunkaaren-
omahoito.com. Seuraavaksi sähköinen neuvola-ajanva-
raus otetaan käyttöön Iissä. 

Ii ja Pudasjärvi tekevät yhteistyötä odottaville per-
heille suunnatun perhevalmennuksen järjestämisessä. 
Etäteknologiaa hyödyntämällä valmennukset voidaan 
lähettää kätevästi myös Utajärvelle, Vaalaan ja Simoon. 
Pitkäjänteistä perhepalvelujen kehittämistä tukevat 
myös valmisteilla olevat seudullinen oppilashuoltostra-
tegia ja lastenkuntoutuksen seudullinen toimintamal-
li. Myös Pudasjärvelle suunnitellun fyysisen perhekes-
kuksen valmistelu jatkuu. Perhekeskuksessa samoissa 
tiloissa toimisi neuvolan ja perhetyön lisäksi muun mu-
assa järjestöjen edustajia. 

Projektipäällikkö Anne Leppälä-Hastin mielestä jat-
kossa tulee panostaa entistä enemmän siihen, että asiak-
kaat otetaan mukaan heitä koskevien palvelujen kehittä-
miseen. Myös yhteistyötä järjestöjen kanssa tulee lisätä. 
Nyt on jo selvitetty, että alueen järjestöt järjestävät pal-
jon toimintaa lapsille. Nuorille, esimerkiksi yli 17-vuoti-
aille, ei kuitenkaan ole paljoa tarjontaa.

Oulunkaari tiedotus

Lasten ja nuorten 
sosiaali- ja 
terveyspalveluita 
uudistetaan

Invalidit virkistyivät Runnin kylpylässä

Runnin kylpylässä virkistäytymässä käyneet lomalaiset yhteiskuvassa paluumatkallaan Kontiomäen Shellin py-
säkillä.  

Pudasjärven Invalidit ry jär-
jesti lokakuun alussa viiden 
päivän mittaisen virkistyslo-
mamatkansa Runnin kylpy-
lään. Joka toinen syksy yh-
distysväki on perinteisesti 
tehnyt tuetun lomamatkan 
johonkin kylpylään, joka täl-
lä kertaa löytyi Pohjois-Sa-
von maisemista Iisalmen 
tuntumasta. 

Runni sijaitsee rauhalli-
sessa maalaismaisemassa, 
jossa on hyvät mahdollisuu-
det ulkoiluun sään niin sal-
liessa. Jotkin lomalaiset oli-

vat keskittyneet käyttämään 
kylpyläpalveluja osallistu-
malla ohjattuun vesiliikun-
taan ja käymällä altailla it-
senäisesti. Kopasta roppaan 
ulottuvia hyvinvointipalve-
lujakin oli mahdollisuus saa-
da kunkin omien tarpeiden 
mukaan.

Loman anti oli suunnitel-
tu teemalla Voimaa vertai-
suudesta. Kylpyläpalvelu-
päällikkö Titta Krogeruksen 
pitämät ihmisläheiset alus-
tukset olivat mielenkiintoi-
set ja ajatuksia herättäviä. 

Pohdittavaa riitti niin ilos-
ta, onnesta, hyvästä mieles-
tä kuin arjesta selviämisestä. 
Terveellisen ruoan lähteil-
le johdattanut Pirjo Aro sai 
ansiokkaalla luennollaan jot-
kut tarkistamaan ruokatot-
tumuksiaan. 

Lomareissu tehtiin Kai-
nuun Tilausliikenteen bus-
silla Paavo Väisäsen toi-
miessa bussinkuljettajana. 
Reissumatkat taittuivatkin 
nopeasti maisemia katsellen, 
kuulumisia vaihdellen ja vä-
liin ralleja laulellen. Pien-

tä jännitystäkin oli ilmassa, 
kun Kyllikki Hanhisuvan-
non ja Terttu Ruottisen jär-
jestämissä arpajaisissa tuli 
osumia lähes jokaiselle.

Monille Runni oli jo en-
nestään tuttu kylpylä, joka 
oli pysynyt viime näkemästä 
samanlaisena palveluiltaan 
ja tarjonnaltaan. Edellisen 
kerran jotkut olivat viettä-
neet siellä lomaansa kuusi 
vuotta sitten. Tämänkertai-
sesta lomareissusta kiitokset 
saa myös Maaseudun Terve-
ys ja Lomahuolto ry. (rr)

Viimeisen vuoden aikana 
juoksukelometrejä on kerty-
nyt 3200, joka pitää sisällään 
18 kilpailusuoritusta, joista 
suurin osa touko-lokakuun 
välisenä aikana. Joukossa on 
viisi puolimaratonia ja toiset 
viisi koko maratonia. Kilpai-
luista oli neljä Pudasjärvellä, 
joiden järjestelyt ovat olleet 
erittäin hyvät. 

Paras puolikas oli Lak-
kapään Aurinko maratonil-
la Ylitorniolla, jossa tuli sar-
javoitto ja oma ennätys sekä 
koko kisan kolmas sija. Pa-
ras maratontulos tuli Rus-
ka-maratonilla Levillä, jos-
sa pääsin sarjani viidenneksi 
omalla ennätysajalla. Rankin 
kokemus on Kauniston ma-
raton Haapajärvellä, missä 
vesisade ja vastatuuli teki-
vät kilpailusta erittäin haas-
tavan. Paras reitti on mie-
lestäni Terva-maratonilla 
Oulussa ja tylsin Lakkapään 
Aurinko-maratonilla ja hel-
poin Kauniston maratonreit-
ti.

Erikoisin kilpailukoke-
mus on ollut Huippu-Kymp-
pi Isolla-Syötteellä. Kyseistä 
tapahtumaa markkinoidaan 
ulkomaalaisilla huippu-
juoksijoilla. Onko tässä on-
nistuttu? Lähinnä tästä on 
mielestäni hyötynyt heidän 
managerinsa. Jotta kilpaili-

Kuntoilijan syysmietteitä

jamäärä saataisiin reippaa-
seen nousuun, kilpailu tulisi 
mielestäni muuttaa reittien-
nätyspohjaiseksi. Tarkoitan 
tällä sitä, että tähän saak-
ka juostut ajat tulisi unoh-

taa ja vain uusi reittiennä-
tys oikeuttaisi rahapottiin. 
Mikäli joku vuosi reittien-
nätys ei rikkoontuisi, pal-
kintopotti jaettaisiin ylei-
sen sarjan ja nuorten sarjojen 

Taisto Puurunen juoksemassa toukokuussa Anneli 
Ojalan kanssa samaa vauhtia puolikas maratonilla Hir-
vaskoskella. 

mitallistien kesken. Uskon, 
että edellä mainitulla taval-
la kiinnostus tapahtumaan 
lisääntyisi kansallisella ta-
solla huomattavasti. Ylei-
sesti voisi kuvitella, että 
juokseminen olisi edullinen 
harrastus tai kilpailulaji. Si-
tähän se ei kuitenkaan ole. 
Kun harrastajallakin lenk-
kareita kuluu vuodessa kah-
det kolmet. Kun siihen li-
sätään matkat, yöpymiset, 
osallistumismaksut jne, hin-
taa kertyy 1000-1500 euroa 
vuositasolla. Tästä syystä 
niin sanottu tossuraha olisi 
hyvä houkutin niin yleisen 
ja kuin nuorten sarjojen osal-
listujille, eikä se pahaa teki-
si veteraanisarjalaisillekaan. 
Esimerkiksi pelkästään Rus-
ka-maratonille osallistuvat 
juoksijat ja heidän huoltajat 
tarvitsevat lähes 10 000 ma-
joitusvarausta, jos heistä saa-
taisiin houkuteltua Syötteel-
le vaikkapa 10-15 prosenttia 
se olisi hyvä saavutus. 

Lopuksi onnittelut Pauk-
kerin Heikille hänen Kempe-
leessä juostun 200. koko ma-
ratonin johdosta.

Hyvää syksyn jatkoa ja 
paljon kilometrejä kaikille 
liikunnanystäville!

Taisto Puurunen



20 21nro 43PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti24.10.2012 24.10.2012nro 43

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 osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Palveluhakemisto
    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

0400 251 671

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

SYYSTYÖT

Soita ja kysy lisää!
Matti 040-9603058

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

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

AarreArkku

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

Pe 10-18, La 10-14

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

Ostetaan pienpaaleissa hy-
vää kuivaa heinää hevosille.
Puh. 040 544 7861. 

ANNETAAN
Annetaan hevosenlantaa tur- 
vekuivike sekoitteista, hyvin 
palanutta.Iso erä. Puh. 040 
544 7861

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

-kotihoitoa ja omaishoitajan lomitusta ym.
-viikkosiivoukset ja ikkunanpesut
-ulkoilu ja asioimispalvelua

OSUUSKUNTA TYÖPUDAS
Palvelee Pudasjärven keskustasta (15km säteellä)

Ammattittaidolla
puh. 040 937 0234, tai 0400 814 766Ota yhteys 040 1951 732 

Palveluhakemisto
on edullista ilmoitustilaa! Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven aluella jokaiseen kotiin 
joka keskiviikko

Polkupyöriä; miesten Tuntu-
ri Reco, siisti.Helkama Tuuli 
naisten pyörä, upea, uutta vas-
taava. Mummonpyörät musta 
ja punainen. Tyttöjen/naisten 
3-vaihteinen Helkama, upea. 
Miesten pyöriä, poikien 20". 
Puh. 040-504 2814.

Erittäin hyväkunt., valkoiset  
kodinhoitohuoneen kalusteet, 
ovet holvikaarella (mm. kome-
ro, kenkäkaappi, ylä -ja ala-
kaappeja, tasot), hinta 180 e, 
puh. 040 501 6352.

12.10. putosi nokialainen taittu-
va kännykkä K-supermarketin 
pihalle. Löytäjää pyydetään toi-
mittamaan K-supermarkettiin 
tai poliisilaitokselle. Löytöpalk-
kio.

SEKALAISTA

Jää, vesi ja lumi 
Talven myötä Syötteen luon-
tokeskukseen saapuu 27.10. 
Kerttu Karjalaisen valoku-
vanäyttely, joka kertoo jään, 
veden ja lumen elementeistä 
talvisesta näkökulmasta. 

Oulussa asuva, innokas 
valokuvauksen harrastaja, 
Kerttu Karjalainen on syn-
tyjään Taivalkoskelta ja viet-
tää kaikkina vuodenaikoina 
suuren osan vapaa-ajastaan 
Koillismaan luonnossa ret-
keilyn, marjastuksen ja valo-
kuvauksen parissa. Luonto 
on ollut hänelle aina lähei-
nen kokemusympäristö niin 
liikunnan kuin muunkin 
rentoutumisen osalta. Luon-
tokuvausta hän on harrasta-
nut useita vuosia.

-Kaikkein mieluimmin 
liikun kameran kanssa Syöt-
teen kansallispuiston ja Poh-
jois-Taivalkosken alueella. 
Kuvaan lähes kaikkea, mitä 
luonnosta löytyy, kertoo 
Kerttu. 

Jää, vesi ja lumi -valoku-
vanäyttelyn aiheet tulivat 
ensin puolivahingossa mu-
kaan valokuviin Kertun ku-
vatessa siskonsa mökkiran-
nassa Virkkusenjärvellä. 

-Rantaa puhdistettaessa 
kivistä kuvasin veden rois-
keita ja aloin kehitellä mene-
telmää, miten saisin roiskeen 
parhaiten kuvattua. Jään ku-
vaaminen puolestaan tuli 
mukaan keväällä jäiden läh-
dön aikaan. Jään kauneus ja 
monimuotoisuus tulee par-
haiten esille erityisesti mak-
rokuvauksella ilta-aurinkoa 
vasten. 

Jään kauneutta ikuista-
essaan uskalsi Kerttu alkaa 

valokuvanäyttely luontokeskuksessa

Jään kauneutta.

miettimään myös mahdollis-
ta näyttelyä. 

-Talvista maisemaa olen 
kuvaillut paljon ja lumi sopi-
kin yhdeksi aiheeksi näytte-
lyyn. Luonnon moni-ilmei-
syys jaksaa ihmetyttää aina 
vaan uudelleen.

Kerttu Karjalaisen talvi-
siin valokuviin voi tutustua 
Syötteen luontokeskuksessa 
vuoden loppuun saakka. 

Luontokeskus tiedotus

2+3 istuttavat nahkasohvat, 
siistit, väri rusk. Hinta 150 e. 
Puh. 0400 137 210.
 

Pudasjärven keskustasta 
liiketila 19,5 m2, 2-kerros 

1.1.2013 alusta, puh  0400 198 390.

VUOKRATAAN/MYYDÄÄN

Pieni yksiö Korentojärvellä. 
Tiedustelut p. 0400 512 997.

VUOKRATTAVANA

Kauppaan noin 150 m, 
järven rantaan 300 m. 

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

Puhoskylässä 
rivitaloyksiö, siisti

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 
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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

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 26.10.

Wintti
Ep 2€ 

auki 00-04
Lippu 4 € sis. ep.

Pubissa 
karaoke

Ep 10€ 

Zumba. Seuraava zumba 4.11. 2012 Kurenalan koululla.
Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko 3.11.-11.11.2012. Ks. kirkolliset tiedot.
Seminaari: Yleisölle avoin Oulunkaaren valtuustoseminaari to 25.10. klo 15-17 
Kulttuurikeskus Pohjantähdessä.
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.
Kurenkoski: La 27.10. Jore Siltala.
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.
Römppäkuhinat pe 2.11. klo 12-16 Pudasjärvellä. Kulkue lähtee kauppatie 
5:tä klo 12. ja se kiertää keskustan palaten lähtöpaikkaan. Kukueeseen voi tulla 
mukaan vaikka matkan varrelta.
Kaamos kaatuu to 8.11. klo 18 Jyrkkäkosken hiekkamontulla.

Ep 2€ 

Lauantai 27.10.
Jore Siltala

Pubissa 
karaoke

Ma 22.-to 25.10 klo 11-17
Ke 24.10 klo 17 
 - Onnenruletti lapsille klo 17 Legendassa 
Pe 26.10 klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - karaoke klo 21 alkaen 
La 27.10 klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Fazer karkkibingo klo 18
 - Karaoke iltamat klo 21 alkaen 
Su 28.10 klo 11-15

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. 

Tervetuloa 

herkuttelemaan 

ja viihtymään!

10. Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko 
3.11.-11.11.2012

la 3.11.  klo 10 Jumalanpalvelus Sarakylän kappeli 
 Sarakylän kappelikuoro
la 3.11.  klo 16 Lasten pyhäinpäivän hartaus 
 Kirkko, Lapsikuoro
la 3.11.  klo 19 Pyhäinpäivän iltakirkko 
 Kirkko, Vox Margarita
su 4.11.  klo 10 Jumalanpalvelus 
 Seurakuntakoti, Kirkkokuoro 
ma 5.11.  klo 19 Konsertti Seurakuntakoti 
 Selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen, 
 ohjelma 10 €
ti  6.11.  klo 19  Konsertti  Seurakuntakoti 
 Kansalaisopiston oppilaat
ke 7.11.  klo 19 Konsertti  Seurakuntakoti 
 Banduristiduo , Mykola Plekan ja Pavlo Laskavchuck, 
 ohj. 10 €
to 8.11.  klo 19 Konsertti Seurakuntakoti 
 Kiimingin poikakuoro, johtaa Ulla Metsänheimo, 
 ohjelma 10 €
pe 9.11.  klo 19 Konsertti Kirkko, 
 Kristjan Mõisnik, laulu, Ismo Hintsala, urut, 
 ohjelma 10 €
su 11.11.  klo 10 Kansanlaulukirkko Seurakuntakoti 
 Eläkeläisten musiikkipiiri

3.11.  
MATTI 
NYKÄNEN 

Tulevaisuuden Pudasjärvi – seminaari

Sähköiset ilmoittautumiset: 
http://www.pudasjarvi.fi/tulevaisuudenpudasjarvi/ 
Ilmoittautua voi halutessaan myös puhelimitse Pudasjärven kaupungin 
asiakaspalvelupisteeseen, p. 040 826 6417.

Torstai 8.11.2012 klo: 9.00–16.00
Kulttuurikeskus Pohjantähti, 93100 PUDASJÄRVI

Lämpimästi tervetuloa!
Tiedustelutiedot ja linkki hankkeen sivuille:
Anu-Maarit Moilanen
Koti maalla -hankekoordinaattori, Maaseudun Sivistysliitto
anu-maarit.moilanen@msl.fi tai p. 044 568 11 23
www.kotimaallahanke.fi

Tilaisuus on suunnattu kuntatyöntekijöille ja -päättäjille sekä kaikille 
aluekehittämisestä kiinnostuneille kuntalaisille ja kolmannen sektorin 
edustajille. 
Seminaariin tulee ilmoittautua 2.11.2012 mennessä.

Maaseudun Sivistysliiton Koti maalla -hanke ja Pudasjärven kaupunki 
järjestävät yhteistyössä kuntakehittämisen seminaarin, jonka tavoit-
teena on tulevaisuuden visiointi paikallisen elinvoiman ja palveluiden 
järjestämisen näkökulmista. Seminaarissa etsitään vastauksia muiden 
muassa kysymyksiin: Mitkä ovat menestyvän kunnan elementit? Miten 
palvelut tulisi järjestää ja miten sitouttaa asukkaita kotiseutuunsa? Voi-
daanko kuntaimagoa rakentaa tietoisesti?

 Seminaarin pääpuhujiksi saapuvat:
 - Ympäristöministeriön valtiosihteeri Katariina Poskiparta
 - Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun 
  lehtori Jenni Airaksinen
 - Tutkijatohtori Kaj Zimmerbauer
 - Suomen Kylätoiminta ry:nkylien 
  liiketoiminta-asiamies Juha Kuisman

Sunnuntaina 28.10. 
SDP vaalivalvojaiset klo 19 alk.

Römppäkuhinoilla pudasjärviset yhdistykset ja yritykset esittelevät toimin-
taansa ”römppähenkisen” iltapäivän kuluessa. Tule sinäkin mukaan römppä-
kulkueeseen sekä tutustumaan paikallisiin yhdistyksiin ja yrityksiin!

Römppäkuhinat järjestettiin viime vuonna yhdessä paikallisten yhdistys-
ten kanssa menneen ajan römppähengessä. Mukavan, ohjelmallisen iltapäi-
vän kuluessa yhdistykset esittelivät toimintaansa. Osa meistä tarvitsee uutta, 
mielekästä toimintaa vapaa-aikaansa ja valitsee mieleisensä yhdistyksen sen 
perusteella. Paikalliset yhdistykset ovat myös hyvin tärkeä työllistäjä harvaan 
asutussa kaupungissamme. Ilman yhdistysten panosta moni pudasjärvinen 
työnhakija olisi jäänyt työllistymättä kuluneen vuoden aikana! Kuhinoissa oli 
mukana myös yrittäjiä, jotka esittelivät ja myivät tuotteitaan. Tänä vuonna on 
tarkoitus jatkaa ”römppähengen” nostatusta.

Tehdään yhdessä mukava marraskuun alun iltapäivä perjantaina 2.11! 
Römppäkulkueeseen osallistujat voivat pukeutua vanhanaikaisiin vaatteisiin 
tai vaikkapa halloween – tyyliin! Näyttävä römppäkulkue lähtee Kauppatie 
5:stä (ent. K – kenkä) klo 12 ja kiertää ydinkeskustan palaten runsaslukui-
sempana takaisin lähtöpaikkaansa. Kulkueeseen voi tulla jokainen halukas 
ja siihen voi lähteä myös matkanvarrelta. Tule ja tutustu yhdistysten ja yri-
tysten tarjontaan, tee ostoksia, rentoudu ja nauti ohjelmasta sekä kuumas-
ta kahvista herkullisine lisukkeineen!  Elävä tuli, puheensorina ja musisointi 
luovat sykkivää lämpöä kaikkiin messuvieraisiin.

Römpällä on pitkät perinteet Pudasjärvellä. Aikaisemmin ollut Römp-
päviikko oli aikoinaan merkittävimpiä tapahtumaviikkoja, jonka järjestelyyn 
osallistuivat monet tahot. Näitä perinteitä vaalien ja uusia tuulia yhdistäen 
Römppäkuhinoilla halutaan jatkaa perinnettä. Römppäkuhinat on tarkoitet-
tu meille kaikille pudasjärvisille. Mukava yhdessä tekeminen ja toimiminen li-
säävät hyvinvointia ja positiivisuutta kotikaupungissamme! Tule, tehdään yh-
dessä uutta perinnettä!

Paula Ylitalo, vapaa-aikaohjaaja Pudasjärven kaupunki

RÖMPPÄ, KEKRI, HALLOWEEN – 
”RAKKAALLA LAPSELLA ON MONTA NIMEÄ”

RÖMPPÄKUHINAT PUDASJÄRVELLÄ 
PERJANTAINA 2.11. klo 12-16
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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

tutustumaan Pudasjärven alueella toimiviin EU- hankkei-
siin ja kuulemaan kuinka ne voivat olla yrityksesi apuna.

Mukana ovat myös Oulunkaaren kuntayhtymän yri-
tysasiamies Ilkka Pirttikoski ja työvoimaneuvoja Riitta 
Manninen Pudasjärven TE -toimistosta.

Lämpimästi tervetuloa! Kahvitarjoilu

Bio Yty-hanke, 100 megan Itä- ja Pohjois-Suomi hanke, 
Kerttu ja Kauko,

JoMMa ry /Yhteisöhautomo, Yrityskaari-hanke, 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät/Pk-yrityksen onnistunut 
omistajanvaihdos

HevosAgro, HYPYT –hyvinvointipalveluyrittäjyys toi-
mivaksi, Jätevesihanke 2012, Elinvoimaa ja menestystä 
maaseudulle - Maaseutuyritysten asiakasvastaava MASVA 
ja YmpäristöAgro.

Pudasjärven kaupunki/elinkeinotoimi

Kutsumme kaikki yritystoimintaa suunnittelevat 
tai jo yrittäjinä toimivat henkilöt

HANKETORILLE Pohjantähteen 
Teollisuustie 1, Pudasjärvi
maanantaina 29.10. klo 16 -19

Pudasjärvi on noin 9000 asukkaan matkailu- ja metsäkau-
punki Oulun läänin pohjoisosassa. Rajanaapurimme Oulun 
keskustaan on vain noin tunnin ajomatka luonnonkauniista 
kaupungistamme. Pudasjärven kaupunki korostaa toiminnas-
saan paikkakunnan elinvoimaisuuden vahvistamista ja hyvää 
palvelurakennetta.

Pudasjärven kaupunki hakee vireään ja uudistumishaluiseen or-
ganisaatioonsa laaja-alaista ja kuntalaisten palvelujen kokonai-
suuteen uusia näkemyksiä tuovaa 

Opetus- ja sivistysjohtajaa
Virka on uudelleen haettavana, aikaisemmat hakemukset ote-
taan huomioon.
Vireillä olevan hallinnonuudistuksen myötä valittavan henkilön 
toimenkuva ja nimike voi täsmentyä.
Nykyisellään kaupungin sivistyspalvelut vastaa koulutus-, var-
haiskasvatus-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. 
Keskiasteen koulutusta toteutamme oman lukion lisäksi tiiviissä 
yhteistyössä Oulunseudun ammatillisen koulutuskuntayhtymän 
kanssa. Yhteistyön kehittäminen on keskeinen tavoite.  Uutena toi-
mintana olemme aktivoituneet maahanmuuttotyössä.
Yleisenä tavoitteena on laaja-alaisesti toteutettavan palveluiden ko-
konaisuuden avulla vahvistaa paikkakunnan elinvoimaa ja vahvistaa 
nuorison asemaa palveluiden keskiössä.  Tavoitteena on kuntaor-
ganisaation  toiminnan vaikuttavuuden parantaminen ja toiminnan 
tehostuminen.
Hakijoilta edellytämme virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulu-
tutkintoa, rehtorin kelpoisuutta, laajaa perehtyneisyyttä opetus- ja 
sivistystoimen toimialaan ja kokemusta johtamisesta. Yhteistyökyky 
ja luova työskentelyote ovat edellytyksenä tehtävän menestykselli-
seen hoitamiseen.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisina. Hakemuk-
seen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Valitun on esitet-
tävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytös-
sä voidaan soveltaa 4 kuukauden koeaikaa.
Valtuustolle osoitetut hakemukset on toimitettava 19.11.2012 klo 
15.00 mennessä Pudasjärven kaupungin sähköiseen rekrytointi-
järjestelmään osoitteeseen www.pudasjarvi.fi/rekrytointi, postit-
se osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai 
sähköpostitse: kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja tehtävästä antavat:  kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma, p. 040 359 4476, kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Riekki, p. 0400 677 124 tai kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila, puh. 040 8266 588.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

Lisätietoja 040 559 7766
www.oulunseudunomaishoitajat.fi

ke 31.10.klo 18-19.30 Pudasjärven 
palvelukeskuksessa, osoitteessa Kauppatie 25

Pudasjärven omaishoidon
tukipisteen teemailta

Tervetuloa ideoimaan ja kehittämään oman 
alueen omaishoitajien toimintaa.

Tilaisuus on avoin kaikille.
Tilaisuuteen osallistuneiden kesken arvotaan 50 € lahjakortti, 

jonka lahjoittaa S-market Pudasjärvi.

Kahvit tarjoaa
Järj. Oulun seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry/Ihimisen Lähelle –projekti

OP

Kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila on päätöksellään 
nimennyt kansalaisopiston 
suunnitteluopettaja, kasva-
tustieteen maisteri Juha Ho-
lapan opetus- ja sivistysjohta-
jan avoimen viran hoitajaksi 
18.10.2012 alkaen siihen saak-
ka kunnes virka saadaan py-
syvästi täytettyä, kuitenkin 
enintään 6 kuukauden ajaksi.

Juha Holappa on antanut 
suostumuksensa ottaa vas-
taan opetus- ja sivistysjoh-
tajan tehtävät väliaikaisesti. 
Juha Holapalla on tehtävän 
edellyttämä ylempi korkea-
koulututkinto sekä rehtorin 
kelpoisuus.

Pudasjärven kaupun-
gin opetus- ja sivistysjohta-
jan virka on ollut haettavana. 
Kaupunginhallitus halusi jat-
kaa hakuaikaa, koska toivot-
tiin saatavan lisää hyviä haki-
joita. Viran täyttämisprosessi 
on vielä kesken ja pysyvää 
täyttämistä varten tarvitaan 
siis lisäaikaa. Sivistystoimen 
toiminnan kannalta on tär-
keää nimetä täyttöprosessin 
ajaksi päävastuualueen esi-
mieheksi henkilö, joka tuntee 
sekä koko toimialan että Pu-
dasjärven kaupungin organi-
saation toiminnan. (ht)

Holappa 
hoitamaan opetus- 
ja sivistys-
johtajan virkaa

oulunkaari.com

Kausi-influenssa- 
rokotukset 
Pudasjärvellä
 Neuvolassa, Juhontie 8  

to 8.11. klo 9-16  
ti 13.11. klo 9-16  
ke 21.11. klo 9-16  

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja: 
• 6-35 kuukauden ikäiset lapset (ensimmäistä ker-

taa rokotettaville kaksi pistosta, joiden väliaika on 
yksi kuukausi)

• Raskaana olevat
• 65 vuotta täyttäneet (1947 ja sitä ennen syntyneet)
• Lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat ja muut 

paikallisen harkinnan mukaan rokotettavat (sai-
raiden, ikääntyneiden ja imeväisten lähipiiri)

• Potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja huoltoon osal-
listuva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta 
(omissa työpisteissä tai neuvolan yleisinä päivinä)

• Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaa-
ehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset

Kotisairaanhoidon asiakkaat rokotetaan kotikäyn-
neillä, laitoksissa ja asumispalveluyksiköissä asuvat 
omissa yksiköissään. Lääketieteellisiin riskiryhmiin 
kuuluvien koululaisten ja opiskelijoiden vanhemmat, 
ottakaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. 
Muut rokotteen haluavat saavat rokotteen reseptillä 
apteekista. 
Ottakaa Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille.

ti 4.12. klo 9-16  
ti 11.12. klo 9-16

Yleisölle avoin
Oulunkaaren valtuustoseminaari
torstaina 25.10.2012 klo 15.00-17.00 
Kulttuurikeskus Pohjantähdessä
Tilaisuus järjestetään ennen kaupunginvaltuuston kokous-
ta. Käsiteltävänä asiana mm. Oulunkaaren  
järjestämissopimus.

Tervetuloa! PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

 

ti 6.11.2012 klo 10.00 
Liepeen pappilassa

MTK Pudasjärven  syyskokous

Esillä sääntömääräiset asiat.
Mukana eläinlääkäri Henri Pätsi. 
Tapiola tarjoaa kahvit ja pientä purtavaa.
Tervetuloa! Johtokunta
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KOILLISMAAN KUNTONEVA
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 044-2944 345    www.kuntoneva.fi

pullakahvit 
to 1.11 klo 11-18

Ilmoittautuminen ryhmiin Kuntonevaan! Maksuun saa hyödyntää aiemmin ostettua  10 x salikorttia.

Kuntonevassa on aloittanut hie-
rojaharjoittelija Soile Juurikka. 
Puolihieronta (45 min) 20 €, 
kokohieronta (90 min) 40 €. 
Hinta voimassa 30.11.2012 
saakka!

LISäKSI:

MyyNNISSä PALJON LIIKUNTA-VäLINEITä,TUKIA JA IcE POwEr -KyLMäTUOTTEITA. 

Kuntoneva täyttää jo 3 vuotta! 
Niin se aika hurahtaa. Haluamme kiittää kaikkia 

asiakkaitamme ja toivotamme uudet asiakkaat tervetulleiksi! 

SyNTyMäPäIVIEN KUNNIAKSI TArJOAMME:
29.10.-3.11. välisenä aikana: 
kuntosalilippu vain 2 €, 
kaikki tuotteet -10 %. 

Uusi Hikijumpan jakso 5.11.- 
3.12, ilmoittautuminen alkanut. 
ryhmät maanantaisin klo 16.15 
ja klo 17.45. H: 30 €.
ILMOITTAUDU!

Kahvakuulan jatkokurssi 
tekniikkakurssin käyneille 
tiistaisin 6.11.-11.12.2012 
klo 16.30-17.30 H: 36 €.
ILMOITTAUDU!


