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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Römppä-
kuhinat s. 4

Uusi kaupungin-
valtuusto s. 6

Varaa aika silmälääkäriin!

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

040 821 1819

to 1.11., to 8.11., to 15.11.
Seuraavat vastaanottoajat:

DNA Joustava 200 –liit tymä -50 % eli 4,95 €/kk (norm. 9,90 €) uusille asiakkaille. Avausmaksu 2,90 €. 12 kk kokonaishinta 62,30 €. Liit tymän kk-maksuun 
kuuluu normaalihintaista kotimaan puhetta ja tekstiviestejä yhteensä 200 minuutin ja/tai kappaleen edestä. DNA Joustavien kk-maksuun kuulumattomat 
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

200 min/kpl200 min/kpl
PUHETTA JA VIESTEJÄ
PUHETTA JA VIESTEJÄ

ILMAN
MÄÄRÄAIKAISTA
SOPIMUSTA.

ILMAN
MÄÄRÄAIKAISTA

SOPIMUSTA.

50%-

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

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

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

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

1,89
pss

BROILERIN 
REISIKOIPI
MARINOITU 
n. 1,1 kg

1,89
pkt

2,19pkt

VENÄLÄINEN
MEETVURSTISIIVU 
400 g

1,99kg

SALSATÄYTTEISET LIHAPUL-
LAT JA JAUHELIHAPUIKOT 

TUOREJUUSTOTÄYTTEELLÄ

KILOKYNTTILÄT

HAUTALYHTY
JUMBO

14,90

 4,90

ISOÄIDIN DONITSIT
6 kpl/200 g

HAUTALYHTY 6 kpl

LIHAPIIRAKKA
4 kpl / 400 g

 7,50
LED HAUTAKYNTTILÄ

HAUTALYHTY

LYHTYKYNTTILÄ 5kpl

LAPIN PAKARIN RUIS-
PITKOVIIPALE 650 g 

1,79
pkt

3,90

 1,90    5,-kpl 5 kpl

0,95

UUTUUS!

4,99
pkt

Karhu-
pajalla

römppämyyjäiset 
ja kahvitarjoilu 

to 1.11. 
kello 10.00 – 17.00.

Myytävänä 
perinne-

leivonnaisia ja 
erilaisia pajan 

tuotteita

Teollisuustie 12

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

KaNGaS- ja 
KuDEauTO

To 1.11. Taivalkoski
pe 2.11. klo 9-15

pudasjärvi

palaTalO
p. 0500 285 040
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Pudasjärvi

PYHÄINPÄIVÄNÄ

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

Uusiin tiloihin päässyt seu-
rakunnan kirpputori on ava-
ra ja valoisa. Entisen kant-
torilan tiloihin on saatu 
sopimaan kirpputorin lisäk-
si myös kangaspuut sekä 
ompelu ja leikkelysten leik-
kaustilat omiin huonei-
siinsa. Runsaat komeroti-
lat edesauttavat tavaroiden 
säilytyksessä ja lajittelussa. 
Oleskelu ja seurustelutilat 
on sijoitettu olohuoneeseen 
ja toimivassa keittiössä hää-
rää kirpputorin aukioloaika-
na vapaaehtoiset kahvinkeit-
täjät.

– Tilat avattiin keskiviik-
kona 3.10.  Kirpputori on 
avoinna keskiviikkoisin 10.-
13. Näissä tiloissa sopii ole-
maan ja harrastamaan. Tääl-
lä vaihdetaan kuulumiset ja 
tavataan vanhoja ja uusia 
kavereita. Seurakunta ostaa 
lankoja, joista voi sitten ku-
toa mitä kukin tykkää. Osa 
kudoksista menee myyntiin 
ja osa arvontoihin.  Eurolla 
saa kolme arpaa ja kahdella 
eurolla kahvit ja kaksi arpaa. 
Kirpputorin tuotto samoin 

kuin kaikki muukin tulo me-
nee suoraan lähetystyön tu-
kemiseen, myyntivuorossa 
olleet vapaaehtoiset kertoi-
vat.

Kirpputorin suosituin 
tuote on ehdottomasti itse 
leivotut pullat, joita myy-
dään kolmenkymmenen 
sentin kappalehintaan. Va-
paaehtoiset leipovat kuuden 
kilon taikinasta muutamia 
satoja pullia. Hyvin harvoin 
pullia jää myymättä ja pa-
kastettavaksi. 

– Kaikki vaatteet ja myy-
tävät tuotteet saadaan lah-
joituksena. Huonokuntoisia 
vaatteita ei aseteta myyntiin, 
eikä niitä kyllä taideta tar-
jotakaan. Kävijät istahtavat 
kahvikupin äärelle kuulu-
misiaan vaihtamaan ja seu-
rustelemaan sekä ostavat sa-
malla muutaman arvankin.  
Arvonta suoritetaan aina to-
rin sulkemisajan tietämillä 
ja voittajat saavat hakea pal-
kintonsa sitten seuraavalla 
kerralla, elleivät ole paikalla 
kun arvonta suoritetaan, ker-
too kanttori Keijo Piirainen.

Kanttori Keijo Piirainen 
sekoitteli arpakuppia ja 
paikalla olleet saivat olla 
onnettaria.

Lauri Marikainen ja Sirkka Nevala olivat saapuneet katsomaan uutta kirpputoria ja 
seurasivat arpajaisten etenemistä. – Täällä tapaa aina tuttuja joiden kanssa jutelles-
sa menee hetki jos toinenkin huomaamatta.

Kirpputorilla käy run-
saasti väkeä, kauppa käy hy-
vin ja sama tavara ei seisoksi 
kauaa hyllyissä.

ER

Pyhäinpäivänä menemme perheeni kanssa hautausmaalle, 
viemme ikävöiden kynttilän poikamme, lasten veljen, haudal-
le. Vieressä on isomummuni ja – ukkini hauta, hautausmaalla 
muitakin isovanhempia, jo poisnukkuneita. Viemme kynttilät 
heillekin. Emmekä ole ainoita. Tuhannet kynttilät valaisevat 
pimeää hautausmaata, tuhannet kynttilät kertovat ikävästä 
ja kaipauksesta.

Vanhoja valokuvia katsellessa sama kaipaus valtaa mie-
len. Mutta myös mielenkiinto. Mitä on tapahtunut ja kuka 
on ollut ennen meitä? Pyhäinpäivänä muistellaan menneitä 
ja poisnukkuneita. Se on myös kaikkien pyhien päivä. Pyhyy-
teen ajatellaan kuuluvan kaiken hohdon ja kiillon. Ajattelem-
me helposti, että me tai omaisemme emme kuulu pyhien 
joukkoon, sillä siihen pääsemiseksi tarvitaan jotain paljon 
suurempaa, jotain, mitä emme ole voineet tavoittaa. 

Olemme väärässä. Pyhäinpäivän evankeliumitekstissä 
(Matt 5:1-12) kerrotaan Jeesuksen sanoneen, että autuaita 
(eli pyhiä) ovat hengessään köyhät, murheelliset ja ne, joil-
la on vanhurskauden nälkä ja jano. Autuaita ovat myös kär-
sivälliset, rauhantekijät, puhdassydämiset ja ne, jotka toisia 
armahtavat. 

Meillä kaikilla on paikka pyhien joukossa. Pyhäinpäivänä 
liikutaan rajamailla; kuoleman ja elämän rajalla. Tuolla rajalla 
ihmisten sanomiset, tekemiset tai menestys muuttavat mer-
kityksensä. Yksinkertaiset asiat tulevat suuriksi: pienestä tu-
lee suurta ja köyhästä rikasta Jumalan avulla.

Vaikka pyhäinpäivänä hautausmaalla ja valokuvien äärel-
lä muistellaan ja kaivataan kuolleita omaisiamme, ei pyhäin-
päivä ole vain surun päivä. Hautausmaa ei ole vain surun ja 
kuoleman paikka. Tuhannet kodeissa ja hautausmaalla palavat 
kynttilät eivät ole vain surun ja kuoleman kynttilöitä. Niissä 
kaikissa palaa elämän liekki, jonka Jumala on sytyttänyt. Kynt-
tilän liekki muistuttaa meitä, että olemme pyhinä kutsutut 
iankaikkiseen elämään. Kuitenkaan emme selviä omin voi-
min, vaan tarvitsemme ristiinnaulitun käsiä meitä kantamaan. 
Pyhäinpäivän kynttilämeri muistuttaa perille päässeiden jou-
kosta. Saan uskoa, että heidän joukossaan on myös oma poi-
kani. Kynttilän sytyttäminen kertoo kaipauksesta, paitsi poi-
kaani kohtaan, myös pyhien joukkoon pääsemistä kohtaan. 
Pyhyyteen ei tarvita menestystä, palkintoja tai onnistumisia. 
Perille vie yksin armo, ei ansiot.

Taivaan Isä, tänään muistamme rakkaitamme, heitä jot-
ka sinä olet kutsunut jo Taivaan kotiin. / Me emme aina ym-
märrä tapahtunutta emmekä voi nähdä tulevaisuuteen. / Pyy-
dämme sinulta uskoa elämän voimaksi, toivoa lohdutukseksi 
ja rohkaisuksi, rakkautta elämäämme toisten kanssa. / Kii-
tämme niistä ihmisistä, joiden kautta olet antanut meille mo-
nenlaista hyvää. Aamen.

Teija Niemelä
diakoniaopiskelija

Seurakunnan kirpputori 
uusissa tiloissa
Seurakunnan kirpputori 
uusissa tiloissa

Lasten pyhäinpäiväkirkko-
hetki kirkossa pyhäinpäi-
vänä 3.11. klo 16.00, Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
lapsikuoro. Haudoilla omat 
kynttilät mukaan.
Messu Sarakylän kappelis-
sa pyhäinpäivänä la 3.11. klo 
10, Jaakko Sääskilahti, Kei-
jo Piirainen, Sarakylän kap-
pelikuoro. Messussa luetaan 
kaikkien viime pyhäinpäi-
vän jälkeen Sarakylään hau-
dattujen nimet.
Messu kirkossa pyhäinpäi-
vänä la 3.11. klo 19, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirai-

nen, Vox Margarita. Mes-
sussa luetaan kaikkien viime 
pyhäinpäivän jälkeen kuol-
leiden pudasjärveläisten ja 
Pudasjärvelle haudattujen 
nimet.
Messu seurakuntakodissa 
su 4.11. klo 10, Juha Kukku-
rainen, Jukka Jaakkola, kirk-
kokuoro. Yhdyshenkilö- ja 
vapaaehtoisten päivä, kirk-
kokahvit.
Messu Askanmäen kyläta-
lossa su 4.11. klo 16.00, Jaak-
ko Sääskilahti.

Kirkkomusiikkiviikon 
konsertit
ma 5.11. klo 19 Konsert-
ti   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 Metsän-
heimo, ohjelma 10 €
pe 9.11. klo 19 Konsert-
ti Kirkko, Kristjan Mõisnik, 
laulu, Ismo Hintsala, urut, 
ohjelma 10 €

Kirpputori  keskiviikkoisin 
(Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 5.11. klo 11.
Ystävän kammari  tiistaina 
6.11. 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!
Kuorot: Vox Margarita ke 
31.10. klo 18.00, lapsikuoro to 
1.11. klo 17,  kirkkokuoro to 
1.11. klo 18 ja Sarakylän kap-
pelikuoro to 1.11. klo 18.45. 
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 2.11. 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.
Perhekerhot:  Perhekerho 
seurakuntakodissa ke 31.10. 
ja to 1.11. klo 10-13. Perheker-
ho Livon koululla ma 5.11. 
klo 11-13 ja perhekerho Pu-
hoksen kylätalossa (Möyk-
kälä) ke 7.11. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Ompe-
luseurat Hetekylässä Leea ja 
Martti Holmilla pe 2.11. klo 
18.30. Seurat Sarakylän kou-
lulla su 4.11. klo 12 (Veli Mer-
tala, Iivari Jurmu). Pyhäin-
päiväseurat Kurenalan ry:llä 
la 3.11. klo 15  ja su 4.11. klo 
13 ja 18 (Johannes Leppänen, 
Pentti Saulio).
Kastettu: Eetu Patrik Kärki, 
Niila Aukusti Ojala, Eerika 
Sofianna Mattila
Haudattu: Linda Matilda 
Salmela  86 v, Jukka Benjam 
Pekkala 56 v, Risto Uolevi 
Riekki 79v, Lilja Eliina Nie-
mikorpi 94 v
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

www.hautauskukkaräisänen.fi

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

palvelemme klo 10-13
Kukkakaappi palvelee klo 21 saakka

On aika muistaa 
poisnukkuneita läheisiä
Pyhäinpäivä 3.11.

Kosmetologi Senja avaa 
oman liikkeen Jukolantie 
4:ssä Painopalvelu Puurusen 
viereisessä liiketilassa.  Ava-
jaiset kahvin kera pidetään 
torstaina 1.11. 

- Uuden liikkeen tiloissa 
on lokakuun aikana remon-
toitu. Seiniä on maalattu ja 
tapetoitu sekä rakenneltu 
mittojen mukaan kaappeja, 
kertoo Senja Latvala tiloissa 
tehdyistä töistä.

Jo opiskeluaikana Latva-
lan haaveena oli oman liik-
keen perustaminen. Nyt sit-
ten aika oli kypsä, tilatkin 
sopivasti tarjolla ja vakiin-
tunut asiakaskunta valmii-
na. Muuton myötä palvelut 
pysyvät samoina kuin Kau-
neuskeskus Salottaressa ja 
kaikki varatut ajat pitävät, 
vain osoite muuttuu. Myös-
kin lahjakortit, jotka on os-
tettu Salottareen ennen lo-
kakuun loppua, voi käyttää 
Kosmetologi Senjan palve-
luihin uudessa hoitolassa.

Hoitolassa on tarjolla mo-
nipuolisia kosmetologin pal-
veluja, kynsistudio sekä 
erilaisia rentouttavia hieron-
toja. 

- Hieronnassa tarjoan asi-
akkaille klassisen hieronnan 
lisäksi kuumakivi- ja intia-

Kosmetologi Senjalla oman liikkeen avajaiset

laista päähierontaa. Kuuma-
kivihieronta rentouttaa 
lihaksia ja elvyttää veren-
kiertoa sekä vilkastuttaa ai-
neenvaihduntaa. Intialainen 
päänhieronta poistaa stres-
siä, auttaa niskavaivoihin ja 
muun muassa jännityspään-

Valoa
Pimeisiin
Iltoihin

Myös Joulun Värit

...Enää 
54 

Yötä Jouluun...

Allured -kynttilät
Edullisesti Meiltä!

Laadukkaat

Senja Latvala toivottaa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleiksi liikkeeseensä.

särkyihin.
Uutuutena Kosmetolo-

gi Senjalta saa nyt myös ti-
manttihiontaa sekä kesto-
lakkaukset. Timanttihionta 
kirkastaa ihon väriä ja tasoit-
taa juonteita sekä puhdistaa 
ihoa. Kestolakkaus on gee-

likynsien ja kynsilakan vä-
limuoto, jossa geelimäinen 
lakka kovetetaan UV-uunis-
sa. Kynnet pysyvät siisteinä 
muutamia viikkoja ja ovat 
omiaan näin pikkujouluai-
kaan. 

Erkki Riihiaho

PAINOPALVELU PUURUNEN

Jukolantie 4

Nyt on hyvä aika hankkia kauniit 
ja kestävät alusasut itsellesi. 
Silkkivillakalsarit saapuneet!

ISÄNPÄIVÄKSI BOXEREITA!

p. 0400-514692/Eila

Liike avoinna Römppäviikon TO ja Pe 10-18
Katja paikalla TO 10-15, PE 10-18

JÄRKILAHJAT PUKINKONTTIIN!

Mallistosta poistuneita mainostekstiilejä alehinnoin 4-20 e!!!

Nimikoidut pyyhe- ja laudeliinat.
Hyviä tarjouksia erilaisina setteinä,
esim. kylpypyyhe jumppakassin kera.
Jätä tilaus nyt, saat valita haluamasi
väriyhdistelmät maahantuojan kuvastosta.19 eri väriä!

TERVETULOA!

PAINOPALVELU PUURUNEN

Jukolantie 4

PAINOPALVELUSSA TO - PE
ALUSASUESITTELY JA HYVIÄ TARJOUKSIA

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

UUDEN LIIKKEEN AVAJAISET
to 1.11.2012 klo 10-18

Kahvittelua ja arvontaa sekä avajaistarjouksia!

Muista myös lahjakortit isänpäiväksi.

TERVETULOA!

ajanvaraukset 044 700 2577
Jukolantie 4, Pudasjärvi

avoinna ma-la sopimuksen mukaan,
myös kotikäynnit KFF

SKY

Paavo Kortetjärvi

Kiitos äänestäjilleni luottamuksesta 
- jatketaan yhteistyötä 

paikkakuntamme parhaaksi.

Päivi Pohjanvesi

Kiitos luottamuksesta. Tästä on hyvä 
jatkaa yhteisen Pudasjärven hyväksi!

Eija Ikonen

Suuret ja nöyrät 
kiitokseni 

äänestäjilleni 
luottamuksesta.
Tueallanne on 
hyvä jatkaa.

Vesa 
Riekki

Lämpimät 
kiitokset 

luottamuksesta. 

Nöyrimmät kiitokset 
kaikille äänestäjilleni.

Juho Kellolampi

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Römppäkulkue lähti taipaleelle kunnantalolta ja laula-
valla sakilla oli määrä vaeltaa Kuusamontien reunus-
taa juhlapaikalle Suojalinnalle.

Viehkeä mustalaistyttö (toinen vasemmalta) on tämän 
jutun kirjoittaja, Sointu Veivo. 

Kekrin aika, römppä, jako aika
Kaikki kansanomaiset nimitykset tarkoittavat samaa, 
loka-marraskuun välistä ajanjaksoa ja lähinnä mar-
raskuun ensimmäisen ja 12 päivän välistä aikaa. Tästä 
ajanjaksosta vanhakansa ennusteli tulevan vuoden säi-
tä.

Jos aurinko pilkisteli pikkuisen useampana päivä-
nä se tiesi hyvää satovuotta ja satoisia kylvöpäiviä juuri 
samoiksi päiviksi kun paistoi. Mutta jos aurinko pysyi 
pilvessä se tiesi huonoa satovuotta. Kun taas ylen au-
rinkoinen keli tänä ajan jaksona tiesi kuivaa kevättä ja 
kesää ja samalla huonoa satovuotta.

Kekriin mennessä hitaimmatkin talolliset olivat saa-
neet syystyönsä tehtyä. Kiireisen kesän ja syksyn viljan-
korjuunjälkeen tiloilla odotettiin hiljaisempaa talvikaut-
ta. Silloin oli passeli aika palvelusväen vaihtumiselle.

Piiat ja rengit vaihtoivat palveluspaikkaansa mones-
takin syystä, joista palkkaus ja kohtelu olivat listalla en-
simmäisinä. Toissa taloissa palkollisten kohtelu oli ko-
vaa ja jatkuvaa hoputusta töistä toiseen ja palkkakin oli 
yleensä sellaisessa taloudessa kehno. Toisissa paikoissa 
uskottiin, että piiat ja rengitkin tarvitsevat ihmismäisen 
kohtelut ja niihin taloihin olisi ollut tulijoita, jos entiset 
palkolliset jostakin syystä lähtivät pois. Toisella sijalla 
oli sitten oman perheen perustaminen eikä sekään sel-
laisissa oloissa ollut välttämättä ruusuilla tanssimista. 

Piian ja rengin kontrahti käsitti työpäiväksi vuoden 
jokaisen päivän, paitsi joskus sunnuntai voitiin pyhittää 
rengin kohdalla. Piialle sunnuntaitkin olivat työpäiviä.

Römppäviikko tai viikot olivat vuoden ainoa vapaa, 
minkä piiat ja rengit pestipaikastaan saivat. Sitä odotet-
tiin kuin kuuta nousevaa. Olihan kyseessä heidän vuo-
den ainoa loma. Silloin järjestettiin tansseja ja muuta-
kin huvitusta ihmisille. Eikä römppäjuhlille saapuneet 
ainoastaan piiat ja rengit vaan talollisetkin saapuivat 
römppäkirkolle katselemaan  ja asioimaan. 

Tanssittiin ja juhlittiin ja ilakoitiin muuten vaan. Sa-
moihin aikoihin loppui tyttärien rippikoulutkin ja se 
piti miespuoliset liikkeessä iltamyöhälle.

Joissakin paikoissa römppäaika kesti viikon, toisissa 
kaksi viikkoa. Ensimmäinen römppäviikko meni juhli-
essa. Toisella viikolla piti alkaa jo valmistautua seuraa-
vaan pestivuoteen. Osa meni käymään kotonakin, jos-
sa valmistautuivat uuteen piikapaikkaan korjaamalla ja 
valmistamalla omia vaatteita ja kutomalla sukkia. Ja sit-
ten oli arki taas vuodeksi edessä. 

Pyhäinpäivä muistuttaa pyhistä arvoista
Pyhäinpäivän kirkollista juhlaa vietetään rauhallisem-
missa merkeissä kuin römppää.

Loka-marraskuun vaihteessa vietettävässä pyhäin-
päivässä yhdistyy kaksi alkujaan erillistä juhlaa: kaik-
kien pyhien päivä (1.11.) ja kaikkien uskovien vainajien 
muistopäivä (2.11.). Vuodesta 1955 lähtien pyhäinpäi-
vää on vietetty 31.10. ja 6.11. välisenä lauantaina.

Pyhäinpäivä muistuttaa elämän pyhistä arvois-
ta. Hyväntahtoinen kohtaaminen, katse, hymy ja kä-
denojennus tuottavat ympärillemme hyvää. Pyhäin-
päivä muistuttaa, että pyhiä ovat myös arjen sankarit, 
tavallisen elämän puurtajat, kaduilla kulkijat tai lento-
koneissa matkustavat. Pyhän voi yllättäen kohdata mis-
sä vain; on vain pidettävä silmänsä auki.

Marraskuussa, vuoden pimeimpään aikaan vietettä-
vä pyhäinpäivä on Suomessa hiljainen ja harras päivä, 
jolloin omaiset vievät edesmenneiden läheistensä hau-
doille kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia. Etenkin kaner-
vat ovat suosittuja. Pyhäinpäivänä onkin joulun ohella 
paras mahdollisuus käydä ihailemassa hautausmaalla 
tuikkivaa kynttilämerta.

Pyhäinpäivän jumalanpalveluksissa on tapana lu-
kea vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet, 
minkä lisäksi vainajien omaisille voidaan lähettää eri-
tyinen kutsu saapua muistelemaan rakkaitaan. Kirkois-
sa pyhäinpäivä on viidenneksi suosituin kirkkovuoden 
pyhistä jouluaaton, ensimmäisen adventtisunnuntain, 
ensimmäisen joulupäivän ja kiirastorstain jälkeen.

Römppäkuhinat 
perjantaina 2.11. klo 12-16 Kauppatien varressa

Vuodesta 1972 lähtien Pu-
dasjärvellä on kunnioitettu 
römppäperinnettä. Tapah-
tuma ideoitiin vanhan värs-
syn pohjalta, ja samaan kaa-
vaan perustuen järjestettiin 
jopa 20 tapahtumaa. Römp-
päviikolla oli oiva tilaisuus 
iloita ja juhlia. Pudasjärvel-
lä Römppäperinteen keskus-
paikkana toimi entinen suo-
jeluskunnan talo, Suojalinna, 
kertoi jo 1972 ensimmäistä 
Römppätapahtumaa suun-
nittelemassa ollut kirjakaup-
pias Aune Ekdahl. 

Hän muisteli, että tapah-
tuma kesti viikon ja sen jär-
jestäjänä oli Pudasjärven 
näyttämö. Idean isä oli Jus-
si Pesiö ja muita kovan 
työn tehneitä järjestäjiä oli-
vat mm. Kalle Huttu, Riit-
ta Pönkkö ja Katri Outila. 
Viikon mittaisessa tapahtu-
massa oli eri iltoina erilais-
ta ohjelmaa: virsien laulua 
seurakuntatalolla, lapsille 
sekä nuorille omaa ohjelmaa 

sekä Pudasjärven näyttä-
mön harjoittelema isompi tai 
pienempi näytelmä. Römp-
päruokaa tarjottiin pääjuh-
lassa, jonne väkeä saapui 
parhaimmillaan 300 - 500 
henkeä. Römppäviikko oli 
aikoinaan yksi Pudasjärven 
merkittävimpiä tapahtuma-
viikkoja, jonka valmisteluun 
osallistuivat lähes kaikki ta-
hot. Viikko siis yhdisti mo-
nella tavalla kaikkia pudas-
järvisiä. 

Myöhemmin alkuperäi-
nen värssyyn perustuva ide-
ologia jäi varjoon ja tapah-
tuma pienentyi ja lopahti. 
Lopulta ilmeisesti järjestäjiä 
ei ollut enää riittämiin. Nyt 
viime vuodesta lähtien ai-
heesta on kiinnostuttu jäl-
leen uudella tarmolla, iloitsi 
Aune Ekdahl. 

Tämän vuoden Römppäkuhinoita suunnittelemassa 
Paula Ylitalo, Ulla-Maija Paukkeri, Hilkka Tihinen, En-
sio Takkinen ja Terttu Salmi. 

Oiva tilaisuus iloita ja juhlia

Syksyllä 1982 Römppä-vii-
kon aikana lumikerros peit-
ti maata ja tuulen henkäys 
oli talvisen viimainen. Sää ei 
millään muotoa hyydyttänyt 
Römppä- viikon kulkuee-
seen osallistujien mielialoja 

RÖMPPÄKULKUE- meininkiä 
lähes 30-vuoden takaa

eikä muukaan osallistumi-
nen kangerrellut. Yhteiseen 
iloiseen ja näyttävään kul-
kueeseen kokoontui kym-
menittäin kaiken ikäistä 
kansaa pukeutuneena van-
hanajan tamineisiin mo-

Römppäkuhinat aloitettiin puoliltapäivin römppäkulku-
eella, joka kiersi kylän keskustassa. Kulkueessa lau-
lettiin perinteisiä lauluja ja muutenkin kuljettiin iloisel-
la ilmeellä. 

Kansalaisopiston sirkus-
koululaisia taituroi kulku-
eessa yksipyöräisillä ja 
näyttivät taitojaan myös 
tapahtumapaikalla. 

Römppäkuhinoilla pudasjärviset yhdistykset ja yrityk-
set esittelevät toimintaansa ”römppähenkisen” perjantai 
2.11. iltapäivän kuluessa. Tule sinäkin mukaan römppä-
kulkueeseen sekä tutustumaan paikallisiin yhdistyksiin 
ja yrityksiin!

Römppäkuhinat järjestettiin viime vuonna yhdessä 
paikallisten yhdistysten kanssa menneen ajan römppä-
hengessä. Mukavan, ohjelmallisen iltapäivän kuluessa 
yhdistykset esittelivät toimintaansa. Osa meistä tarvit-
see uutta, mielekästä toimintaa vapaa-aikaansa ja valitsee 
mieleisensä yhdistyksen sen perusteella. Paikalliset yh-
distykset ovat myös hyvin tärkeä työllistäjä harvaan asu-
tussa kaupungissamme. Ilman yhdistysten panosta moni 
pudasjärvinen työnhakija olisi jäänyt työllistymättä kulu-
neen vuoden aikana! Kuhinoissa oli mukana myös yrittä-
jiä, jotka esittelivät ja myivät tuotteitaan. Tänä vuonna on 
tarkoitus jatkaa ”römppähengen” nostatusta.

nenlaisine rekvisiittoineen. 
Römppäkulkue lähti taipa-
leelle kunnantalolta ja laula-
va sakki vaelsi Kuusamon-
tien reunustaa juhlapaikalle 
Suojalinnalle. Matkan aika-
na tapahtui monenlaista vir-

kistävää ja yllättävää toimin-
taa. Suojalinnalle saavuttiin 
ajallaan nauttimaan Römp-
päruokailusta ja paikallisten 
taitureiden tasokkaasta oh-
jelmasta perinteisine näytel-
mineen.

Sointu Veivo
Kulkueen mustalainen

Tehdään yhdessä mukava marraskuun alun 
iltapäivä! Römppäkulkueeseen osallistujat voi-

vat pukeutua vanhanaikaisiin vaatteisiin tai 
vaikkapa halloween – tyyliin! Näyttävä kulkue 
lähtee Kauppatie 5:stä (ent. K–kenkä) klo 12 ja 
kiertää ydinkeskustan palaten runsaslukuisem-

pana takaisin lähtöpaikkaansa. Kulkueeseen 
voi tulla jokainen halukas ja siihen voi lähteä 
myös matkanvarrelta. Tule ja tutustu yhdis-
tysten ja yritysten tarjontaan, tee ostoksia, 

rentoudu ja nauti ohjelmasta sekä kuumasta 
kahvista herkullisine lisukkeineen!  Elävä tuli, 

puheensorina ja musisointi luovat sykkivää 
lämpöä kaikkiin messuvieraisiin.
Römppäkuhinat järjestelytoimikunta
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Ervastin kyläkauppaa käy-
dään nyt neljännessä suku-
polvessa. Nykyisen omista-
jan Vesa Ervastin isän isoisä 
Sakari Ervasti perusti vuon-
na 1898 ”Maalaistavarain-
kauppa S. Ervasti Pudas-
järven” ja alkoi pitämään 
kauppapuotia kotonaan Er-
vastissa. 

Vuonna  1955 Vesa Ervas-
tin isä rakensi oman talon, 
jonne myös kauppa siirtyi. 
Nykyinen myymälä raken-
nettiin vuonna 1993, jolloin 
kauppa siirtyi kokonaan 
omaan rakennukseen ja niin 
sanottu kotikauppa-aika jäi 
taakse.

– Turistit näkyvät kaupas-
sa kesällä. Silloin myös kaik-
ki mökkiläiset ovat paikalla, 
ihmiset liikkuvat ja poikkea-
vat ohimennessään kaupas-
sa varastojaan täydentämäs-
sä. Venäläiset poikkeavat 
kaupassa etenkin heidän 
joulunsa aikaan, eli täkäläi-
sittäin uudenvuoden aikaan, 
jolloin heitä liikkuu tienpääl-
lä runsaasti. Paikalliset asuk-
kaat muodostavat kuitenkin 
sen kantavan rungon, minkä 
varassa kauppa on ja pysyy 
kylällä, toteaa Vesa Ervasti.

Römppäperinteitä meillä 
ei oikeastaan ole. Kaupassa 

on tietenkin pyhäinpäivän 
aikana tarjouksensa, mut-
ta omat perinteet rajoittuvat 
kirkossa ja haudoilla käyn-
tiin ja vapaapäivien viettoon 
kotosalla, kertoo Vesa Ervas-
ti Römpän viettotavoistaan.

Vesa Ervastilla on vie-
lä kerrottavana pari mieleen 
jäänyttä humoristista asia-
kaskohtaamista:

– Jo vuosia sitten ohikul-
kumatkalla ollut turisti py-
sähtyi asioimaan kauppaani. 
Tutkittuaan juomaosastoa 
hän ei löytänyt etsimään-

Ervastin kauppa 
neljännessä sukupolvessa

sä eli keskiolutta. Kyse-
li, että onko sitä? Vastasin, 
että eihän sitä ole, koska se 
ei kuulu valikoimiimme. 
Seuraavaksi hän etsiskeli eh-
käisyvälineitä ja kun niitä-
kään ei löytynyt, hän jo är-
tyneenä kysyi, että no onko 
sitte virsikirjoja? Niitä oli-
si ollut, mutta jostakin syys-
tä ei hän sitä sitten ostanut-
kaan.

– Toinen mieleen jäänyt 
tapaus oli kun nuori mies-
henkilö keräsi ostos-kärrylli-
sen tavaraa ja nosteli ne sit-

ten kassapöydälle laskentaa 
varten. Laskin ostokset lop-
pusummaa vaille valmiik-
si ja kysyin, että saako olla 
muuta. Pienen hiljaisuuden 
jälkeen asiakas sanoi, että 
yksi Autojäätelö! Siihen jou-
duin vastaamaan, että sem-
mosta jäätelöä sitä ei meil-
lä ole.

Asiakas sanoi ykskan-
taan että pittääpä lähteä os-
tamaan läheisestä kioskista. 
Ja lähti niine hyvineen kios-
kille jättäen keräämänsä os-
tokset kassapöydälle. ER

Ervastin kyläkaupan ny-
kyinen myymälä raken-
nettiin vuonna 1993.

Vesa Ervasti on kauppias neljännessä sukupolvessa.

Maaseudun Sivistysliiton 
Koti maalla -hanke ja Pu-
dasjärven kaupunki järjes-
tävät yhteistyössä torstaina 
8.11 kuntakehittämisen se-
minaarin, jonka tavoittee-
na on tulevaisuuden visi-
ointi paikallisen elinvoiman 
ja palveluiden järjestämisen 
näkökulmista. Seminaaris-
sa etsitään vastauksia mui-
den muassa kysymyksiin: 
Mitkä ovat menestyvän kun-
nan elementit? Miten palve-
lut tulisi järjestää ja miten 
sitouttaa asukkaita kotiseu-
tuunsa?

Ympäristöministeri-
ön valtiosihteeri Katariina 
Poskiparta tuo valtiotason 
viestiä harvaan asuttujen 
alueiden kysymyksiin. Pos-
kiparralla on monialaista nä-
kemystä kuntien toiminta-
kentästä suhteessa valtioon. 

Tampereen yliopiston 
johtamiskorkeakoulun leh-
tori Jenni Airaksinen tuo 
konkreettisia ehdotuksia ja 
näkökulmia kuntatyöhön. 
Airaksinen on yksi Suomen 
johtavista kuntahallintouu-
distusten asiantuntijoista, 
jonka osaamista hyödynne-

Tulevaisuuden 
Pudasjärvi – seminaari

tään ministeriötyöskentelys-
sä. 

Tutkijatohtori Kaj Zim-
merbauer on tutkinut alueel-
lisen identiteetin ja imagon 
välistä yhteyttä. Zimmer-
bauerin tutkimus kytkeytyy 
myös meneillään olevaan 
kunta- ja palvelurakenneuu-
distukseen.

Suomen Kylätoimin-
ta ry:n kylien liiketoimin-
ta-asiamies Juha Kuisman 
tehtävänä kylien liiketoi-
minta-asiamiehenä on levit-
tää tietoa kylään tukeutuvan 
yrittämisen hyvistä toimin-
tamalleista sekä edistää so-
pimuksellisuutta lähipalve-
luiden tuottamisesta.

Tilaisuus on suunnattu 
kuntatyöntekijöille ja -päät-
täjille sekä kaikille kunta-
kehittämisestä ja tulevai-
suuden vaikuttamisesta 
kiinnostuneille kuntalaisille 
ja kolmannen sektorin edus-
tajille.

Tarkempi ohjelma näkyy 
ja ilmoittautuminen tapah-
tuu hankkeen nettisivujen 
kautta: www.kotimaalla-
hanke.fi. 
Anu-Maarit Moilanen

Vasemmistoliiton uudet valtuutetut ja 
kuntavaaliehdokkaana olleet kiittävät 

lämpimästi äänestäjiään. 
Tehdään edelleen työtä terveen 

talouden ja riittävien 
lähipalvelujen puolesta.

Inga, Hilkka, Leena ja Sanna, Paavo, 
Taisto, Mauno, Erkki ja Teppo. 

Oli kaunis elokuun päivä, kun kännykkä meillä soi
ja toisesta päästä Aila tosi yllätysviestin toi.

 
Hän kertoi yrittäjistä, jotka juhlivat taivaltaan

ja päätöksen kokouksestasain kuulla niin arvokkaan. 
Olin riemusta pökerryksissä ja viestiä edelleen vein

sekä samalta istumalta Teille kiitosriimin tein.
 

Ei runoratsuni laukkaa, jos sydän ei tunnetta soi.
Silloin kaikki on helppoa, hauskaa sanat tulvivat - estää ei voi! 

Oli mieltämme lämmittävää, kuulla, meidätkin muistetaan,
kun yksin rakkaamme kanssa me yleensä tuskaillaan.

 
On Teillä ja meillä työtä ja vastuuta liikaakin,

mutta sisulla suomalaisen me puurramme kuitenkin. 
Siinä juoksevat päivät vilkkaan ja päässä vain raksuttaa:

Kohta on taas ilta ja yökin saan hetkeksi huoahtaa.
 

Mutta silloinkin mietitään kuinka  taas huomenna selvitään.
Miten, milloin ja millä voimin elontaivalta edetään? 
Onko samanlaista meillä? Ja siksikö muistittekin,

kuinka tärkeää on ihmiselle myös rinnalla kulkijakin?
 

Teille onnea toivotamme ja kiitämme kauneimmin!
Tuli tippa silmään siitä, että huomataan kumminkin.

40-vuotisjuhlan onnittelutuotto Omaishoitajille
Pudasjärven Yrittäjät luovut-
ti 29.9.2012 vietetyn 40-vuo-
tisjuhlan onnittelutuoton Pu-
dasjärven omaishoitajille. 

Lahjoitettu summa oli 2000 
euroa. Lahjan vastaanottaneet 
Orvokki Ojala ja Ritva Peltola 
kertoivat, että summalle löy-

tyy kyllä käyttöä esimerkiksi 
retkien järjestämisessä. 

Orvokki Ojala oli riimitel-
lyt Pudasjärven Yrittäjille on-

Pudasjärven yrittäjiä onnitellen ja kiittäen 
sekä Teitä muistaneita 

myös välityksellänne kumartaen. nittelurunon, jonka hän kävi 
esittämässä yrittäjien juhla-
vastaanotolla. Julkaisemme 
runon kokonaisuudessaan.

Pudasjärven Yrittäjien puolesta 2000 euron lahjakortin luovut-
tivat Aune Ekdahl ja Heikki Parkkila. Omaishoitajien puoles-
ta lahjoituksen ottivat vastaan Ritva Peltola ja Orvokki Ojala.
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Pudasjärvellä valittiin edel-
liseen tapaan 35 valtuutet-
tua. Keskustapuolue säilyt-
ti paikkamääränsä ennallaan 
eli sai kaksikymmentä val-
tuustopaikkaa ja nosti edel-
lisvaaleista kannatustaan 
2140 äänellä 0,6 %. 

Perussuomalaiset lisä-
si paikkamääräänsä kolmel-
la eli yhteensä uudessa val-
tuustossa heillä on kuusi 

Keskusta suurimpana puolueena 20 valtuutettua
Perusuomalaisten Tykkyläinen ääniharava 186 äänellä

valtuutettua. Äänisaalis oli 
633, joka on 16,3 % ja siinä 
on korotusta edellisiin kun-
nallisvaaleihin peräti 7,4 %. 

Sosiaalidemokraatit sai 
yhden lisäpaikan ja valtuu-
tettuja on nyt neljä. Ääniä oli 
455, joka on 11,7 % ja jossa 
on lisäystä 3,2 %. 

Vasemmistoliitto menet-
ti kaksi valtuustopaikkaa ja 
valtuutettuja nyt kolme. Ää-

niä tuli 389, joka on 10 % ja 
siinä on pudotusta 4,1 %. 

Kokoomus säilytti ase-
mansa ja valtuutettuja on 
edelleen kaksi. Ääniä he sai-
vat 270, joka on 6,9 % ja siinä 
on pudotusta 1,1 %. 

Vaalien ääniharava oli 
Perussuomalaisten Kari 
Tykkyläinen 186 äänellä. Pe-
russuomalaisten Antti Ruot-
tinen ja Keskustapuolueen 

Vesa Riekki jakoivat toisen 
sijan 145 äänellä. Neljän-
neksi eniten ääniä sai Sosi-
aalidemokraattien Eija Iko-
nen 131 ääntä. Yli sata ääntä 
saivat myös Paavo Tihinen 
Vas. 110, Timo Vähäkuopus 
Kesk. 108,  Hilkka Parkki-
senniemi Kesk 107, Juho Kel-
lolampi Pers. 107 ääntä. Pie-
nimmällä 26 äänimäärällä 
pääsi valtuustoon Perussuo-

malaisten Alpo Ollila.

Äänestysaktiivisuus 
lähellä maan  
keskiarvoa
Äänioikeutettuja Pudasjär-
vellä oli 6866, joista äänesti 
3934 henkilöä. Äänestysak-
tiivisuus oli 57,3 prosenttia, 
joka oli vajaan prosentin 
verran alhaisempi kuin koko 

maan keskiarvo 58,2 pro-
senttia. Edellisissä kunnal-
lisvaaleissa äänestäjiä oli 
59,2 % ja vuoden 2011 edus-
kuntavaaleissa 62,4 %. En-
nakkoon kävi äänestämäs-
sä 1763 henkilöä joka oli 25,7 
prosenttia. Vaalipäivänä oli 
äänestäjiä 2171 eli 31,6 pro-
senttia.

Vesa Riekki 145 
Kesk.

Timo Vähäkuopus 
uusi 108 Kesk.

Hilkka Parkkisen- 
niemi uusi 107 Kesk.

Alpo Turpeinen 
uusi 84 Kesk.

Reijo Talala 83 
Kesk.

Paula Ylitalo 83 
Kesk.

Juha Heikkilä uusi 
78 Kesk.

Sointu Veivo 77 
Kesk.

Henrik Hämäläi-
nen 75 Kesk.

Hannu Hiltula 
uusi 74 Kesk.

Onerva Ronkainen 
uusi 71 Kesk.

Heikki Putula 67 
Kesk.

Marja Lantto uusi 
65 Kesk.

Erja Komulainen 
57 Kesk.

Auri Haataja 54 
Kesk.

Kerttu Simu uusi 
52 Kesk.

Eero Oinas-Panu-
ma 49 Kesk.

Taina Vainio uusi 
49 Kesk.

Paavo Kortetjärvi 
48 Kesk.

Kari Peuraniemi 
uusi 48 Kesk.

Kari Tykkyläinen 
186 PerusS.

Antti Ruottinen 
uusi 145 PerusS.

Juho Kellolampi 
107 PerusS.

Sari Honkanen-Rönk-
kö uusi 90 PerusS.

Toivo Miettinen 
uusi 35 PerusS.

Alpo Ollila uusi 26 
PerusS.

Eija Ikonen 131 
SDP

Mika Pesonen uusi 
73 SDP

Tuula Kuukasjärvi 
61 SDP

Päivi Pohjanvesi 
48 SDP

Paavo Tihinen 110 
Vas.

Erkki Honkanen 
79 Vas.

Sanna Stenius uusi 
58 Vas.

Aune Ekdahl 63 
Kok.

Marja-Leena Törrö 
58 Kok.

Martta Heikkilä suorittamassa kansalaisvelvollisuuttaan Kurenalan koululla. Vaali-
virkailijoina Henrik Hämäläinen, Eija Ikonen ja Aune Ekdahl.

Väliin jopa jonoja Kurenalla

Pudasjärven äänioikeute-
tuista valtaosa oli Kurenalan 
äänestysalueella eli 4412, 
joista ennakkoon oli äänes-
tänyt 1121.  Koska kaupun-
gin viraston saneeraustyö 
oli vielä kesken, äänestys-
paikkana oli Kurenalan kou-
lu. Ensimmäinen äänestäjä 
tuli heti yhdeksän aikaan ja 
sen jälkeen on ihmisiä käy-
nyt koko ajan tasaiseen tah-
tiin, väliin ollut jopa jonoja, 
kertoi vaalitoimikunnan pu-
heenjohtaja Henrik Hämä-
läinen. 

Äänestysajan päättymisen jälkeen vaalivirkailijat kaatoivat Kurenalan äänestysalu-
een äänestyslipukkeet pöydälle ja alkoi noin kaksi tuntia kestävä jännittävä äänten 
laskenta.

Kurenalan koululla vaalikeräystä oli vuorollaan suorit-
tamassa Paavo Lohvansuu Diapetesliiton edustajana. 
Häntä ennen paikalla oli Elsa Taipale ja Lohvansuun 
jälkeen oli tulossa kerääjäksi Urpo Peuraniemi. 

UUSI KAUPUNGINVALTUUSTO 2013-2016
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Keskustapuolueen vaalival-
vojaiset oli ravintola Street 
4:ssä, jossa vaalitulosten val-
mistumista jännitti parhaim-
millaan kolmisenkymmen-
tä henkeä. Ilo oli suuri, kun 
kannatus nousi ja puolue sai 
20 valtuutettua. Vaalitulok-
sia odottaessa kunnallisjär-
jestön puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä muisti Jouni Piriä ja 
Erja Komulaista, joilla oli lä-
hipäivinä syntymäpäivä – ei 
tosin pyöreitä vuosia. Hän 
muisti myös aktiivisesti vaa-
lityössä mukana olleita hen-
kilöitä. 

Timo Vähäkuopus tuli 
valituksi uutena valtuustoon 
hyvällä 108 äänimäärällä. 

– Olen ollut Keskus-
tan kunnallisjärjestötoi-
minnassa mukana pitem-
män aikaa, sittemmin myös 
johtokunnassa ja tuntui sel-
keältä jatkolta pyrkiä myös 
valtuustoon ja olla mukana 
päättämässä yhteisistä asi-
oista.  Ensikertalaisena eteen 
tulee uusia asioita ja on pal-
jon opittavaa. Mutta meillä 
on hyvät opastajat vanhoissa 
valtuutetuissa ja eiköhän se 
valtuustotyöskentelykin sii-
tä avaudu pikkuhiljaa. Hir-
veästi ei jännitä, mutta mie-
lenkiinnolla odotan alkavaa 
kautta ja valtuuston toimin-
taa. Ja sitä miten meidän uu-
sien ääni siellä kuuluu.  Yh-

Vaalimenestyksestä iloittiin
dessä valtuutetut kuitenkin 
siellä hommia tekee kaupun-
gin ja sen ihmisten hyväksi, 
Vähäkuopus otaksuu.

Hannu Hiltula pääsi val-
tuustoon uutena 74 äänellä. 

- Politiikka on aina kiin-
nostanut ja kun pyydettiin 
mukaan, niin lähdin kokeile-
maan.  Jännittäviä hetkiä täs-
sä on eletty. Vaalityö meni 
puolueella hyvin ja nyt on 
edessä sitten valtuustotyön 
opettelu. Itsessään homma 
ei isommin jännitä tai pelo-
ta. Uusia asioita tulee eteen 
ja niiden oppimisessa menee 
varmasti hetki. Mutta onhan 
mukana vanhoja valtuutet-
tuja, jotka auttavat ja opas-
tavat alkutaipaleella. Minua 
kiinnostaa nähdä miten ul-
koistaminen voi tulla hal-
vemmaksi kuin kaupungin 
oman työvoiman käyttö. 

Kylille jalkautumista
Keskustan äänikuningas ja 
vaalien jaetulla toiseksi par-
haalla 145 äänellä Vesa Riek-
ki kertoi tuloksen varmistu-
misen jälkeen, että vaalityö 
on ollut rankkaa. 

– Ensiksikin esittäisin 
suuret kiitokset itseni sekä 
muiden ehdokkaiden puo-
lesta kaikille äänestäjille. 
Tämä tulos on luottamuk-
sen osoitus kansalaisilta. Me 
keskustalaiset päätettiin jal-

kautua kylille ja se tuotti tu-
losta. Kenttätyö on ollut vah-
va ja kantava voima näissä 
kuntavaaleissa. Kunnallis-
järjestön puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä on tehnyt siinä asias-
sa valtavan työn.

Me saatiin hyviä ehdok-
kaita koko pitäjän alueelta 
ja siltä pohjalta oli hyvä läh-
teä vaaleihin. Vaikka jou-
duimme tekemään vaikeita 
päätöksiä valtuustokauden 
lopulla ja vastakkainaset-
teluakin esiintyi, vaalityö 
meni hyvin, totesi Riekki.

Uudella valtuustolla on jo 
ennen vuodenvaihdetta hal-
lintomalliuudistuksen käsit-
tely edessä ja monta muuta-
kin visaista asiaa tulee eteen 
heti valtuustokauden alku-
puolella.

– Uudet valtuutetut tu-
levat heti marraskuussa en-
simmäiseen valtuuston ryh-
mäistuntoon mukaan. Siinä 
he pääsevät rinnan vanho-
jen valtuutettujen kanssa 
perehtymään käsiteltäviin 
asioihin ja tutustumaan val-
tuustotyöskentelyyn. Siitä 
on sitten hyvä jatkaa uudes-
sa valtuustossa. Yhdessä me 
kaikki valtuutetut, puolue-
kannasta riippumatta, teh-
dään töitä yhteisen edun hy-
väksi, vaikka eteen tuleekin 
joskus vaikeita asioita rat-
kottavaksi, Riekki sanoi.

Keskustapuolueen vaalivalvojaisissa myöhään illalla paikalla olleet tulevat valtuu-
tetut: Hannu Hiltula, Sointu Veivo, Juha Heikkilä, Kerttu Simu, Erja Komulainen, 
Timo Vähäkuopus, Vesa Riekki ja Alpo Turpeinen.

Perussuomalaiset jännitti-
vät vaalien tulosta hotelli-ra-
vintola Kurenkoskessa. Etu-
käteen jo oli odotettavissa 
vaalivoitto ja odotukset pal-
kittiin. Äänisaalis oli 633 eli 
16,3 %. Se oli reilusti yli val-
takunnallisen ääniprosen-
tin. Korotusta edellisiin kun-
nallisvaaleihin peräti 7,4 %. 
Kahdeksasta ehdokkaas-
ta pääsi kuusi henkilöä val-
tuustoon. 

- Kyllähän nyt on syytä 
olla tyytyväinen. Valtuute-
tut lisääntyi puolella ja puo-
lueen kannatus kasvoi mel-
koisesti. Itse olen sanonut 
että tämä oli kulttuurivallan-
kumous, koska olen ainoa 
kulttuurin edustaja valtuus-
tossa, Tykkyläinen hyreksi.

Hän ei isolla rahalla sa-
nonut vaaleissa röystäilleen, 

Valtuutettujen määrä tuplaantui

vaan totesi liki nollabudjetil-
la edenneen loppuun saak-
ka.

-Minun kampanjani käy-
tiin suurimmalta osalta ne-
tissä. Näkyvyyttähän mi-
nulla on luonnostaan, 
Tykkyläinen virnisteli.

Perussuomalaiset sano-
vat, että heillä ole omaa lin-
jaa, vaan ajetaan kaikkien 
asiaa. Ensi kaudella on edes-
sä suuria ja vaikeitakin asi-
oita päätettävänä, joihin aio-
taan pureutua tarmokkaasti 
kiinni.

- Mehän kannatetaan aina 
hyvä esityksiä ja ajatuksia. 
Huonojen asioiden ajoon 
emme suostu. Kaupungin 
talous on saatava tasapai-
noon, demokraattinen pää-
täntävalta on saatava valtuu-
tetuille, eikä virkamiehillä, 

niin kuin se nyt on. Nythän 
kaikenlaisilla kikkailuil-
la pystytään demokraatti-
set päätökset kaatamaan 
tai päätöksien voimaantu-
loa venyttämään. Vanhuk-
sien asioita on otettava pa-
remmin esille ja kulttuuri on 
näivetetty Pudasjärveltä lä-
hes kokonaan. Näihin pitää 
saada parannusta. Työllisyy-
den parantaminen on myös 
yksi tärkeitä asioita. Pudas-
järvelle on rantautunut Ka-
taisen malli, jossa apua odo-
tellaan muualta. Mutta itse 
täällä on työpaikat luotava 
ja kaupungin tehtävä on tu-
kea sitä kehitystä. Porukal-
la siellä asioista päätetään ja 
uskon, että kaikki kuitenkin 
lopulta puhaltavat yhteen 
hiileen, jutteli Tykkyläinen. 

Perussuomalaisten vaalivalvojaisissa Kurenkoskessa vaalitulosten valmistumis-
ta seuraamassa Kari Tykkyläinen, Alvar Heikkilä, ..., Sari Honkanen-Rönkkö, Toivo 
Miettinen, Antti Ruottinen ja ...

Vasemmistoliitto menet-
ti näissä vaaleissa kaksi val-
tuustopaikkaa ja valtuutettu-
ja tuli valituksi kolme. Ääniä 
tuli 389, joka on 10 % ja siinä 
on pudotusta edellisistä vaa-
leista 4,1 %. 

- Tässä täytyy ensin rau-
hoittua  ja levätä nyt vaali-
en jälkeen ja katsoa mille täs-
sä aletaan. Meille tuli tappio 

Vasemmistoliitolle vaalitappio

Vasemmistoliitolla ei ollut erikseen vaalivalvojaisia, vaan kukin ehdokas jännitti tu-
loksia kotonaan. Kuva Vasemmistoliiton palaverista ennen vaaleja: Inga Vähäkuo-
pus, Leena Rantala, Hilkka Tihinen, valtuustoon uutena päässyt Sanna Stenius, .. 
Honkanen ja valtuustossa jatkava Erkki Honkanen. 

näissä vaaleissa. Vaalit oli 
tällä kertaa kaiken kaikkiaan 
raskaat läpivietävät ja työ-
tä on riittänyt ylenängeten. 
Vaalilautakuntatyöskentely 
ja muut luottamustehtävät 
tähän päälle, niin voi sanoa, 
että kiirettä on pitänyt, ker-
too valtuustossa jatkava Erk-
ki Honkanen.

Vasemmiston linjauk-

set ovat entisellään, mutta 
nyt tulee katsottavaksi ke-
nen kanssa töitä aletaan teke-
mään. Puhtaalle populismin 
linjalle puolue ei aio mennä 
ja tyhjän riekkuminen ei kan-
nata, vaan asialinjalla tullaan 
visusti olemaan jatkossakin. 
Asioista pitää päättää ja vai-
keitakin asioita pitää hoitaa 
jatkossakin, Honkanen totesi.

Sdp:n vaalivalvojaisissa Kurenkoskessa vaalituloksia 
jännittämässä Paula Soronen, Mika Pesonen ja Tapio 
Pohjanvesi.

Mika Pesonen sitoutumatto-
mana SDP:n listalta tuli va-
lituksi uutena valtuuston 
hyvällä 73 äänimäärällä. Pe-
sonen osallistui SDP:n vaali-
valvojaisiin Kurenkoskessa. 

- Olihan se melkoinen yl-
lätys kun selvisi että pääsin 
valtuustoon. En oikein us-
konut, että näin kävisi, mut-
ta nyt ei sitten laistoa pela-
ta vaan tartutaan jämerästi 
hommaan kiinni. Näin poi-

Uuden valtuutetun mietteitä
kasena(49 v) mukaan pääs-
seenä sanonkin heti, että 
minulle voi ottaa yhteyttä, 
soitella ja jutella mieltä pai-
navista asioista samoin kuin 
jos on tarjolla hyviä neuvoja 
työskentelyyni.

Pesonen kantaa huol-
ta siitä miten vanhojen kon-
kareiden kanssa pärjää val-
tuustossa ja miten uusien 
jäsenten ääntä siellä aletaan 
kuuntelemaan. Suurena vir-

heenä Pesonen näkee kon-
sulttien käyttämisen pienis-
säkin kaupunkia koskevissa 
asioissa samoin kuin tolku-
tonta ulkoistamista kaupun-
gin taholta.

- Kaupungin työntekijöis-
tä löytyy varmasti tietotai-
toa järjestää urakkakilpai-
luja ja availla tarjouskuoria, 
samoin kuin monissa muis-
sakin asioissa. Mielestäni 
konsultointipalvelut pitäisi 

lopettaa tai ainakin rajoittaa 
vain erikoistapauksiin, joissa 
todella tarvitaan konsultin 
apua. Ja sittenkin tulee har-
kita tarkoin ja monelta kan-
tilta heidän ehdotuksiaan. 
Toinen asia mikä pitäisi ot-
taa heti käsittelyyn, on tämä 
ulkoistaminen. Mielestäni 
kaupungilla pitää olla omia 
työntekijöitä korjaamaan ja 
kunnostamaan paikkoja. On 
tuhlaamista maksaa suuria 
summia ulkopuolisille yrit-
täjille pienistäkin hommista. 
Etenkin kun suurin osa raha-
virroista virtaa ulos kaupun-
gin alueelta.

Pesonen kaipaa avoi-
muutta päätöksentekoon ja 
ennen kaikkea sitä, että asi-
at pitäisi tulla hyvissä ajoin 
valtuutetuille tietoon, jotta 
niihin voisi syventyä ja pa-
neutua kunnolla ennen pää-
töksien tekoa.

- Nythän  on kuulemma 
mallina että tuodaan laput 
eteen ja valtuustossa pitäisi 
nuijia päätökset saman tien 

asiaan syventymättä val-
miiksi. Tähän asiaan pitää 
saada muutos. Kyllä meil-
lä pitää olla tiedossa kaikki 
ne seikat miksi jotain pääte-
tään, ja mitä siitä seuraa, jos 
päätetään. 

Nykyinen valtuusto on 
joutunut tekemään vaikeita-
kin päätöksiä, joista osa on 
ollut myös hyviä!  Joten mi-
nusta heille kuuluu saada 
kiitoskin! Kiitos istuva val-
tuusto! 
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Ervastin vanhalla koululla 
sijainneella äänestyspaikal-
la virkailijat arvioivat, että 
reilun toista sataa äänestäjää 
käy päivän mittaan äänestä-
mässä.  Ensimmäiset tulee 
aina aamulla aikaisin eli heti 
kun ovet avataan ja tapansa 
mukaan viimeiset tulee aina 
muutamaa minuuttia vaille 
sulkemisajan äänestämään. 
Ervastin koululla kävi ää-

Hirvaskosken koululla poik-
kesi alun toistasataa äänestä-
jää vaalipäivän aikaan. 

- Äänten laskussa on nyt 
muutosta edelliseen sen ver-

Äänestämään heti 
ovien avauduttua

nestämässä Puhoksen, Ma-
lisensuon, Korpisen, Jaurak-
kajärven, Kuren sekä osa 
Jongun- ja Paukerinaharjun 
asukkaista.

- Äänet saadaan lasket-
tua puolen tunnin sisään ja 
laitettua eteenpäin siitä kun 
ovet on suljettu ja laskenta 
aloitettu, arvioi Erkki Hytti-
nen. Pöydän päässä Erkki Hyttinen, Siiri Orrenveteläinen, Pirkko Kokko, Veikko Hyttinen ja Juho Kellolampi. Vasem-

malla Toivo Männikkö ja Merja Juurikka-Putula

Ehdokkaat eivät saaneet laskea ääniä

Hirvaskoskella vaalitoimitsijoina Sakari Poijula, Alpo Laakkonen, Martta Vikström, 
Paula Ylitalo ja Erkki Honkanen.

ran että ehdokkaat eivät saa 
olla laskemassa ääniä, vaan 
heidän on poistuttava sik-
si aikaa laskentapaikalta. Se 
osaltaan voi hidastaa äänten 

laskemista. Mutta eiköhän 
nuo ole laskettuna puolisen 
tuntia ovien sulkemisen jäl-
keen, arvioi Erkki Honka-
nen.

Hihat kääritään ja toteuttamaan luvattuja asioita

Keskustalla oli viimeistä 
edellisenä päivänä ennen 
varsinaista äänestyspäi-
vää torilla vaalitilaisuus, 
jossa väkeä oli runsaas-
ti liikkeellä. Kuntavaalieh-
dokkaiden tarjoamana her-
nekeittoa meni 150 litraa eli 
keittäjä Marjatan mukaan 
yli 450 annosta.  Lisäksi 
oli kahvitarjoilu ja arpajai-
set. Ehdokkaat vastailivat 
kysymyksiin ja  jokainen 
paikalla ollut ehdokas sai 
myös esittäytyä omalla pu-
heenvuorollaan ja tilaisuu-
den juontaja Seppo Sam-
melvuon haastattelemana. 
Kunnallisjärjestön puheen-
johtaja Mari Kälkäjä käyt-
ti puheenvuoron ja esitteli 
Keskustan kuntavaalitee-
moja. Musiikkia esitti Suo-
punki yhtye ja laulettiin 
myös yhteislauluja. Pau-
la Ylitalo veti iltapäivän 
jumppahetken. 

Arvontavoitot: Herk-
kukori, Ritva Jokikokko, 
syksyn sadon antimia (pe-

Hernekeitto maistui torilla
runaa, porkkanaa, sipulia) 
Kaisa Kauppila, posliinikup-
pi ja lautanen Hannu Vainio, 
kylpypyyhe Helli Väisänen, 
termospullo Taina Vainio, 
kynttilälyhty + Geisha-kar-
kit Sirpa Jumisko, sydämen 

mallinen kynttiläriipus Eila 
Lahtinen, suklaakonvehti-
rasia Olavi Puhakka, poslii-
nikuppi + kermakko Niilo 
Huitsi, posliinienkeli Martti 
Rissanen, pullapussi Kerttu 
ja Hannu Simu, suklaakon-

Keskustan kuntavaaliehdokkaiden tarjoama hernekeitto maistui torilla pidetyssä 
vaalitilaisuudessa. 

Kokoomus säilytti aseman-
sa kuntavaaleissa - valtuu-
tettuja on edelleen kaksi. Ää-
niä he saivat 270, joka on 6,9 
%, jossa oli hieman pudotus-
ta edellisiin vaaleihin. 

-Olen kiitollinen että ää-
nestäjät luottivat ja valitsi-
vat uudelle kaudelle, vaikka 
tilanne on ollut niin moni-
tahoinen edellisellä kaudel-
la. Isoja ja vaikeita asioita 
on edessä, ja uusilla valtuu-
tetuilla täytyy ajaa niihin it-
sensä sisälle ja ottaa taus-
toista ja perusteista selvää 
voidakseen tehdä päätöksiä.  
Nyt tarvitaan rohkeutta teh-
dä päätöksiä yhteisen edun 
hyväksi, muistutti valtuus-
topaikkansa uusinut Aune 
Ekhdal.

Hänen mielestä avoi-
muutta pitäisi lisätä äänestä-
jiä kohtaan ja perustella mik-
si näin päätettiin ja tehtiin. 

- Jos ja kun äänestäjät saa-
vat aina vain lukea lehdes-
tä isojenkin asioiden kohdal-
la, että taas päätettiin sitä ja 

Kokoomus säilytti asemansa
tätä, mutta ei perustella syy-
tä miksi tähän ratkaisuun on 
päädytty, niin ihmiset kyl-
lästyvät ja lakkaavat välit-
tämästä yhteisistä asiois-
ta. Siksi toivon avoimuutta 
keskusteluun ja tiedottami-
seen, Ekdahl kertoo huoles-
taan kaupungin tiedottami-
sen puutteellisuudesta.

Kuntaliitokset, hallinto-
malliuudistus ja kouluasi-
at ovat edessä, eli mielen-
kiintoinen valtuustokausi on 
edessä. Ekdahl toivoo että 
unohdettaisiin politikointi 
ja sen sijaan tehtäisiin raken-
tavaa yhteistyötä äänestäjiä 
kunnioittaen.

Kokoomuksen valtuutetut 
Aune Ekdahl 63 ääntä ja 
valtuustopaikkansa myös 
uusinut Marja-Leena Tör-
rö 58 ääntä.

vehtirasia Helmi Rönkkö.  
Mikäli voitto on vielä nou-
tamatta, voiton voi noutaa 
Tuurituvasta. (ht)

Sunnuntai-iltana Street4:ssa 
jännitys oli käsin kosketelta-
va, kun ehdokkaiden kans-
sa jännitimme vaalitulos-
ta ja helpotus oli suuri, kun 
saimme huomata, että olim-
me pärjänneet erittäin hy-
vin! Ehdokkaat menivät hy-
vin läpi eri kyläkulmilta ja 
keskustan alueelta. 

Meille povattua antijyt-
kyä ei siis tullut, mistä se siis 

kertoo? Mielestäni se kertoo 
siitä, että olemme vahvem-
pia kuin koskaan. Tänä päi-
vänä olemme vahvasti yh-
teisöllisiä, yhteistyökykyisiä 
sekä puhallamme satala-
sissa yhteen hiileen. Näil-
lä eväillä pärjäsimme näis-
säkin vaaleissa. Politiikassa 
kuten muutenkin elämässä, 
ahkerat, työtä pelkäämättö-
mät, sosiaalisen omantun-

non omaavat ihmiset palki-
taan ja näin kävi nytkin.

Lämpimät kiitokseni ja 
onnitteluni kaikille ehdok-
kaille ja läpi päässeille: Jo-
kaisen ehdokkaan saamat 
äänet ovat puolueellemme 
tärkeitä. Tulevien vaalijuhli-
en jälkeen käärimme hiham-
me ja rupeamme toteutta-
maan asioita, joita olemme 
vaaliohjelmaan kirjanneet ja 

työmme Pudasjärven ihmis-
ten eteen jatkuu!  Onnittelu-
ni myös muiden puolueiden 
ehdokkaille menestyksestä 
ja etenkin heille, joiden kans-
sa ollaan lautakunta -ja val-
tuustotyössä tultu tutuiksi!

Mari Kälkäjä
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön  
puheenjohtaja
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Siuruan työväentalolla ää-
nestyspäivän alkutunneilla 
oli vielä rauhallista, mutta 
vaalilautakunnan puheen-
johtaja Paavo Tihinen otak-
sui, että päivän mittaan tah-

Siurualla äänestettiin entiseen tahtiin

Auli Ojala Reumayhdis-
tyksestä suoritti Siuruan 
piirin vaalikeräystä sun-
nuntaina.

Siuruan vaalitoimitsijat Irja Säkkinen, Linnea Manninen, Arvo Siurua, Jukka Kuha, 
Simo Mertala ja Paavo Tihinen odottelivat äänestäjiä saapuvaksi paikalle.

ti vilkastuu kun ihmiset 
heräilevät sunnuntaipäi-
vään ja hirvijahtikansa tulee 
illan hämärtyessä pois met-
sistä.

- Prosentuaalisesti äänes-

Oulunkaaren kuntayhtymän 
eri hallintokuntien edusta-
jat esittelivät torstaina 25.10. 
valtuustoseminaarissa Pu-
dasjärven kaupungin ja Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
keskinäistä järjestämissopi-
musta, jossa on sovittu vuo-
tuisista taloudellisista ja toi-
minnallisista tavoitteista sekä 
budjetista. Järjestämissopi-
mus perustuu valtuustokau-
sittain linjattavaan palvelujen 
järjestämissuunnitelmaan. 
Kuntayhtymän edustajilla 
Pudasjärvi oli viimeinen koh-
de viiteen eri jäsenkuntaan 
suuntautuneella kierroksella. 

Aloituspuheenvuoros-
saan kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila kertasi nykyi-
seen sote-palvelujen asioiden 
hoitoon johtanutta taustaa 
asetettujen tavoitteiden ja 
saavutuksien kannalta. Yh-
teistoiminta on ollut onnis-
tunutta sekä viranhaltija- että 
poliittisen päättäjätahon osal-

Oulunkaari esitteli 
järjestämissopimusta valtuutetuille

ta, vaikka palvelutarpeiden 
muutokset ovat olleet ja tule-
vat edelleenkin olemaan suu-
ria ja voimavaroja vaativia. 

Kuntayhtymän johtaja 
Leena Pimperi-Koivisto toet-
si, että soten kustannukset 
ovat pysyneet laaditun bud-
jetin raameissa, joskin erityis-
sairaanhoidon osuus ylittyy. 
Perhepalvelujohtaja Mirva 
Salmela esitteli perhepalve-
lujen sosiaalityön, vammais-
palvelujen, työ- ja päivätoi-
minnan, päihdepalvelujen, 
neuvolapalvelujen ja maa-
hanmuuttajatyön tavoitteet ja 
toimenpiteet sekä kustannus-
vaikutukset vuodelle 2013. 
Terveyspalvelujohtaja Tuu-
la Saukkonen selosti terveys-
palvelujen eri osa-alueiden 
painopisteet tulevalle vuo-
delle. Vanhuspalvelujohtaja 
Kyllikki Syrjäpalo esitteli laa-
jan ja vaativan vanhuspalve-
lujen toimintasektorin tule-
vat haasteet. 

Järjestämis- 
sopimuksen yleiset 
periaatteet. 
Vuoden 2013 sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisso-
pimuksen yleiset periaatteet, 
rakenteen, hyväksymisme-
nettelyn, toiminnan ja  seu-
rannan sisällön selvittivät 
kehitysjohtaja Anu Vuori-
nen, vs.sosiaalijohtaja Satu 
Turkka ja ylilääkäri Tapio 
H.Hanhela. Kuntapalvelu-
toimiston ajankohtaisista asi-
oista ja vuoden 2013 toimin-
nasta ja taloudesta raportoi 
hallintojohtaja Mirja Klasila.

Seminaarin osallistu-
jia kiinnostivat Pudasjärven 
oman toiminnan tilanne van-
hustenhoidon kohdalla. Ylä-
kartanon, Kurenkartanon ja 
muiden vanhustenhoidon 
yksiköiden sekä TA:n osaston 
tuleva toiminta sekä asiakkai-
den että työntekijöiden osalta 

olivat kiinnostuksen kohtei-
na. Työterveys- ja vastaan-
ottolääkäritilanne aiheutti 
huolestuneita selitys- ja rat-
kaisupyyntöjä. Terveyden-
huoltopuolen asiakastietojen 
siirtymättömyys toimialu-
eelta toiselle ihmetytti ky-
syjiä. Pätevän hoitohenkilö-
kunnan määrä, kuka päättää 
omaishoidontuen määrästä, 
lastensuojelusuunnitelman 
julkaisun tilanne, kehitys-
vammapuolen tasa-arvoisen 
toiminnan hoitaminen eli 
yleensä kuntalaisten perus-
palvelujen turvaamiseen ja 
saatavuuteen liittyvät asiat 
olivat kysymysten ja keskus-
telun aiheina.

Sointu Veivo
kuva Heimo Turunen

Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma kiittämässä Oulunkaaren kuntayhtymän 
edustajia, jotka olivat saapuneet valtuustoseminaariin runsaalla joukolla. Vasemmalta kuntayhtymänjohtaja Lee-
na Pimperi-Koivisto, kehitysjohtaja Anu Vuorinen, hallintojohtaja Mirja Klasila, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki 
Syrjäpalo, perhepalvelujohtaja Mirva Salminen, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen, vs. sosiaalijohtaja Satu 
Turkka ja ylilääkäri H. Tapio Hanhela. 

tysvilkkaus tulee olemaan 
kutakuinkin aikaisempien 
vaalien luokkaa, mikäli en-
nakkoäänestyksen antamat 
viitteet pitävät paikkansa, 
sanoi Tihinen.

Äänioikeutettuja Siuruan 
vaalipiirissä oli 339, kun lu-
kema koko kaupungin alu-
eella oli 6866 henkilöä.

LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

Sataa, sataa ropisee…Tosin sävel on ollut aivan erilainen kuin 
siinä laulussa. Johtuu osittain Emännän kallellaan olevasta sävel-
korvasta, osittain siitä että mieliala laskee sitä mukaa kun sade-
mittarissa pinta nousee. Sateita on tullut jo aivan liikaa. Meillä-
hän täällä ei ole sellaista hätää kuin tuolla etelämpänä, mutta 
kyllä se on täälläkin syksyn töihin vaikuttanut. Isäntä ei ole saa-
nut kaikkia peltotöitä tehtyä, kun pellot ovat olleet niin märkiä, 
että sinne uppoaa puoli traktoria jos pyrkii pellolle. Siitä tulee 
taas ylimääräistä työtä ja kuluerä, jos rypee pellot mullalle eli ei 
kannata missään nimessä. 

Se hyöty jatkuvista sateista on ollut, että Emäntäkään ei ole 
niin ahkerasti pihahommia tehnyt, vaan aikaa on jäänyt muuhun. 
Esimerkiksi nyt meillä on ollut hemmotteluviikko. Tai siltä se on 
ainakin tuntunut. Emäntä on harjannut meitä ja se tuntuu to-
della hyvältä. Me kun seisomme parressa pitkän talven emmekä 
pääse kyhnyttämään itseämme silloin kun haluamme, niin tun-
tuu suorastaan taivaalliselta, kun Emäntä tulee harjan kanssa ja 
aloittaa harjaamisen. Toisinaan sillä niin naurattaa meidän ”ker-
jääminen”, mutta kun naapuria harjataan ja tietää sen tunteen, 
niin on aivan pakko vähän nokalla tönäistä ja yrittää hoputtaa. 
Ihan kuola valuu suusta ja tyytyväinen huokaisu pääsee, kun vih-
doin ja viimein on oma vuoro.

Yleensä Emäntä aloittaa hännän leikkaamisella. Ei se suin-
kaan koko häntää leikkaa, vaan sieltä hännän päästä sellaisen 
pitkän huiskan. Sillä on ollut hyvä kesällä huiskia kärpäset ja 
sääsket pois, mutta sisällä sitä ei enää tarvitse. Emännän mie-
lestä kun sillä saa aikaan vain vahinkoa. Joskus on huiska sattu-
nut Emännän naamaan ja värjännyt sen ruskean pilkulliseksi. Voi 
sitä ärräpäiden määrää mikä silloin ilmoille tulee, ihan puistat-
taa pelkkä ajatus!

Puhetta on taas piisannut muutenkin kuin ärräpäiden muo-
dossa. Onkohan se yksinäinen vai käyttääkö se meitä hyväksi? 
Me kun kuunnellaan kaikki kiltisti alusta loppuun asti eikä kos-
kaan olla eri mieltä. Nyökytellään vaan kaikki puheet, oli ne sit-
ten säästä, maailman tilanteesta tai lähestyvistä kuntavaaleista. 
On mietitty itselle tärkeitä asioita ja asioita, joihin haluaisi muu-
tosta tai kannanottoa. On tehty vaalikoneella monet kyselyt ja 
kuunneltu ehdokkaiden mielipiteet ja luettu kirjoitettu teksti 
moneen kertaan. Sieltä se kanta pikkuhiljaa löytyy.

Ja ruuasta on puhuttu, tai pikemminkin ruuan hinnasta. Ruu-
an hinta on noussut koko Euroopan alueella, mutta Suomes-
sa hinnan nousu on ollut nopeampaa kuin muualla EU:n alueel-
la. Kaupan saamat katteet eivät ole muuttuneet mihinkään, sillä 
kauppa pystyy siirtämään nousseet kustannukset suoraan ku-
luttajahintoihin, ja teollisuuden kustannusten nousu taas kau-
pan maksamiin hintoihin. Ainoa, joka ei voi nousseita kustan-
nuksia siirtää tuotteisiin on alkutuottaja. Viljelijä, joka tuottaa 
meille erinomaista, kotimaista, taatusti puhdasta ruokaa. Vilje-
lijän saama tilipussi kevenee koko ajan ja tänä vuonnakin moni 
tuottaja on tehnyt lopettamispäätöksen kohonneiden kustan-
nusten vuoksi.

Viljelijä tekee sen raskaimman ja vähiten arvostetun työn 
kotimaisen ruuan puolesta, toivotaan, että jonakin päivänä myös 
alkutuottaja pääsisi omalla työllään ja panostuksellaan nautti-
maan tuloksesta eli saisi siitä kunnollisen korvauksen. Tällä het-
kellä teollisuus ja kaupat saavat huomattavasti isomman osuu-
den kotimaassa tuotetusta ruuasta. 

Mutta ettei tarina ole aivan synkkä, niin pakko kertoa vie-
lä niitä hyviä asioita. Meillä on tehty pintaremonttia ja stailaus-
ta, eikö kuulosta hienolta? Tai näillä nimikkeillä Emäntä sen meil-
le markkinoi. Totuus oli, että muuan parsimatto oli tullut tiensä 
päähän ja ne vaihdettiin uusiin ja pehmeisiin, joilla kelpaa tal-
vi vastaanottaa. Samalla vaihdettiin muuan ikkuna, jotka olivat 
vuosien saatossa saaneet osaksi kovaa kohtelua ja viimeisenä 
oli pikkuvasikoille uusien karsinoiden laitto. Siinäpä sitä oli mo-
neksi päivää ihmettelemistä, yleensä kun täällä ei väkeä liiaksi lii-
ku. Ja ulkoa on houkuteltu muuan hieho sisälle odottamaan poi-
kimista, näin on saatu ”uusvanhoja” asukkaita meidän seuraksi.

Vaihtelevia päiviä on ollut ja melkein joka päivälle jotain uut-
ta ja jännittävää. Kyllä maalla on mukavaa.

Toffee 123



10 11nro 44PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti31.10.2012 31.10.2012nro 44 

Herkullisista ja isoko-
koisista pizzoistaan 
maankuulu Pärjänkie-
vari aloittaa perjantaina 
2.11 alkaen pizza-taksi 
palvelun Syötteen alu-
eella. Yhteistyökump-
panina on paikallinen 
taksiyrittäjä Mauno Sa-
rajärvi. Aluksi pizza-
taksi toimii perjantai-
sin ja lauantaisin kello 
18-21 välisenä aikana. 
Kiinteähintainen kul-
jetus ulottuu 10 km sä-
teelle Pärjänkievarista ja 
näin ollen kattaa useim-
mat loma-asuntoalueet 
Syötteellä. Kuljetuksen 
toki saa myös kauem-
mas mutta silloin kulje-
tus hinnoitellaan erik-

SyöteResort 
Pärjänkievari aloittaa 
Pizza-Taxi palvelun

Matkailuyrittäjät Pekka Kimpimäki ja taksiyrittäjä 
Mauno Sarajärvi ovat päättäneet aloittaa pizza-tak-
si –palvelun Syötteen alueella. 

seen. Kuljetus maksaa 15 
euroa ja on sama pizzamää-
rästä riippumatta. Asiakas 
voi maksaa ostoksensa kul-
jettajalle joko käteisellä tai 
pankkikortilla.

Pekka Kimpimäki Syö-
teResortista ja taksiyrittä-
jä Mauno Sarajärvi uskovat 
että tälle palvelulle riittää 
Syötteen alueella kysyntää. 

- Seuraamme aluksi ky-
syntää ja olemme tarpeen 
niin vaatiessa valmiita jatka-
maan palveluaikoja ja laajen-
tamaan kotiin kuljetettavien 
tuotteiden valikoimaa.

Pizzalistan voi tilata os-
oitteesta parjankievari@syo-
teresort.fi. Pizzat tilataan 
Pärjänkievarin numerosta 
0400 499 216.

Hilkka Parkkisenniemi ja Hannu Hiltula

Lämpimät kiitokset 
kaikille äänestäjille 

luottamuksesta!

Keskustalaisia Siurualta.

-Perustaessani yritystä 2 
vuotta sitten kotipaikkakun-
nalleni, halusin tarjota pu-
dasjärveläisille taloyhtiöiden 
ihmisille turvallista, luotet-
tavaa ja riskitöntä palvelua 
jolloin fyysiset ja taloudelli-
set riskitekijät saadaan mi-
nimoitua. Olen aina tavoi-
tettavissa vain puhelimen 
soiton päässä ja toimistom-
me on auki ma-pe klo 9.00-
15.00, jolloin meiltä voi tul-
la kysymään ja toimittamaan 
taloyhtiön asioita. Meillä asi-
akkaiden asiat hoidetaan ja 
selvitetään kokonaisvaltai-
sesti aina heti ja asian luon-
teesta riippuen mahdollisim-
man pian, kertoi Kauppila. 

Hänen mukaansa koko-
naisvaltaisen isännöinnin 
palvelupaketin tarjoamiseen 
Pudasjärvellä tuntuu olevan 
tarvetta. 

-Yritys on sitoutunut pit-
käjänteisesti asiakkaiden-
sa kiinteistövarallisuuden 
hoitoon. Pudasjärvellä on 
isännöitäviä taloyhtiöitä 
tällä hetkellä noin 140. Pa-
neudumme huolellisesti ta-
loyhtiön asioihin. Annamme 
kaiken ajan tasalla olevan 

Isännöinnin rooli on järjestää 
taloyhtiön arki sujuvaksi

Rakennusmestari 
Ensio Kauppila 

Pudasjärven Isännöinti 
Oy:stä on tyytyväinen 

Pudasjärvellä 
isännöitäviltä 
taloyhtiöiltä 

saamastaan hyvästä 
palautteesta palvelun 

joustavuudesta.

tietotaidon ja kokemuksen 
asiakkaidemme käyttöön ja 
koulutamme itseämme päi-
vittämällä tietoja mm. laki-
en ja rakennusmateriaalien 
muuttuessa vuosittain. Am-
mattitaito pysyy yllä val-
vomalla Oulussa taloyhti-
öissä kylpyhuone- ja muita 
remontteja. Toivomme talo-
yhtiöiden osakkaiden vie-
railemista yrityksessämme, 
jolloin kartoitamme kunkin 
taloyhtiön tarpeet. Koko-
naisvaltainen palvelumme 

takaa, että osakkeenomis-
tajan omaisuuden arvo säi-
lyy ja kasvaa. Asiakkaamme 
saavat nukkua yönsä rau-
hassa, koska taloyhtiöiden 
asiat hoidetaan ammattitai-
dolla.

Kauppila hoitaa isännöin-
nin lisäksi myös kiinteistö-, 
ja vuokravälityspalvelua. 
Tästä yhtälöstä hänellä on 
vankka kokemukseen perus-
tuva tieto Pudasjärven asun-
tojen ja kiinteistöjen kunnos-
ta.

Yrittäjä Ensio Kauppila 
aikoo lisätä työntekijöiden 
määrää palveluiden kysyn-
nän lisääntyessä. Toimiston-
hoitaja Eeva-Liisa Niskasaa-
ri suorittaa työnsä ohessa 
Isännöinnin ammattitutkin-
toa. Työharjoittelija Soile Vä-
häkuopus suorittaa tällä 
hetkellä yrityksessä merko-
nomin ammattitutkinnon 
näytöt kirjanpito-, palkan-
laskenta-, tilinpäätös- ja yri-
tysverotusasioissa. Hän val-
mistuu joulukuussa 2012. 

Yrittäjä Ensio Kauppila, toimistonhoitaja Eeva-Liisa Niskasaari ja työharjoittelija 
Soile Vähäkuopus.

Aune Ekdahl

Kaunis kiitos teille 
jotka luotitte minuun.

Toivoin että pidätte 
rohkeasti yhteyttä!

Timo Vähäkuopus

Kiitän 
kaikkia äänestäjiäni 

luottamuksesta ja 
tuesta. 

Oulun ja Syötteen kaksivuo-
tinen Meri, City, Tunturi 
-talvimatkailuhanke valmis-
tautuu toiseen talveen. Ta-
voitteena on luoda verkos-
toja ja uusia toimintamalleja 
seudun talvimatkailutarjon-
nan kehittämiseksi. 

Oulu kaupunkikohtee-
na ja Syöte hiihtokeskus- ja 
luontokohteena täydentä-
vät toisiaan ainutlaatuisella 
tavalla. Vetovoimatekijöi-
tä kansainvälisestikin kat-
sottuna ovat Oulun helppo 
saavutettavuus ja palvelut 
yhdistettynä maamme ete-
läisimpään tunturialuee-
seen.  

Erityisesti kansainväli-
seen markkinointiin val-
mistuu hankkeen toimes-
ta virtuaaliportaali, jossa 
pääsee katselemaan Oulun 
keskustan, Nallikarin ja 
Syötteen alueita mallinnet-
tuna sekä tutustumaan nii-
den tarjontaan. Portaa-

Meri, city ja tunturi 
kehittävät edelleen yhteistyötä

li julkistetaan marraskuun 
lopussa osoitteessa www.
mericitytunturi.fi Markki-
nointiyhteistyötä tehdään 
Oulun Matkailu Oy:n ja 
Arctic Gateway -hankkeen 
kanssa. Kansainvälisille 
matkailijoille tarjotaan mm. 
mahdollisuutta viettää osa 
lomasta Oulussa ja osa Syöt-
teellä. 

Lumimaailmat rakentu-
vat jälleen viikolla 7 Oulun 
torille, Nallikariin ja Syöt-
teelle. Tulevana talvena niis-
sä tullaan käyttämään myös 
ääntä ja valoa tunnelman 
luomiseksi. Erityistä huo-
miota kiinnitetään rakentei-
den kestävyyteen. Torin lu-
mimaailmassa yhdistyvät 
näyttämö ja leikkipaikka liu-
kumäkineen ja kiipeilysei-
nineen. Luistelukenttä siir-
tyy lähemmäksi Rantakatua. 
Nallikarin lumimaailma ra-
kentuu rannan kunnostus-
töiden takia aivan kylpylä-

hotellin kupeeseen. Mukaan 
saadaan kuitenkin suositut 
tuubimäet, sokkelot ja tun-
nelit. Syötteelle suunnitel-
laan peuhupaikan lisäksi 
Taikapolkua, joka muodos-
tuu tykkylumimetsästä, va-
loista ja äänistä.  

Myös tulevana talvena 
erilaiset yhteisöt ovat terve-
tulleita tekemään ohjelmaa 
lumimaailmoihin, joko oma-
na tapahtumanaan tai osana 
olemassa olevia tapahtumia. 
Mukaan ovat jo ilmoittau-
tuneet viime talvena torille 
Hamletin tuonut Toriteatte-
ri, joka valmistaa nyt lasten-
näytelmän, Pohjois-Suomen 
Katutanssiyhdistys, joka toi 
torille Hankijamit, Syötteen 
Luontokeskus sekä Oulu 
Tango ry. Hankilentistur-
naus käydään Nallikarissa 
viikolla 10. Myös Jälkiä lu-
messa -taidepolku rakentuu 
jälleen torin aittoihin Torin 
Kulttuuriystävien toimesta.  

Tapahtumia tehdään nyt 
vuodenvaihteeseen sekä vii-
koille 7 - 12. Tapahtumat 
aloittaa yhteistyössä Ou-
lun Tangon kanssa järjestet-
tävä Katutango Rotuaarilla 
5.1. Kaikille avoin tanssita-
pahtuma on osa Oulu Tango 
Festivalia. Samana päivänä 
järjestetään Nallikarin Lop-
piainen -ulkoilmatapahtuma 
koko perheelle. Muita kalen-
teriin jo kiinnitettyjä tapah-
tumia ovat Porokarnevaalit 
Oulun torilla 16. - 17.2., Syöt-
teellä 21.2. ja Nallikarissa 2. 
- 3.3. Oulun Liikekeskus ry:n 
järjestämä Poro Sprint käy-
dään torin Porokarnevaa-
leilla 16.2. Myös yhteistyös-
sä Oulun Musiikkijuhlien 
kanssa tuotettava konsert-
ti tullaan näkemään torin 
lumimaailmassa. Tapahtu-
mien ohjelmat täydentyvät 
osoitteeseen www.mericity-
tunturi.fi.
Sirpa Vepsä
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Virkistysuimala Puikkaris-
sa on nykyisin jokaisena 
keskiviikkona veteraanien 
päiväkuntoutus. Kuntou-
tuspäivän ohjelmaan kuu-
luu tulokahvit, erilaisia 
terapiahoitoja, jumppa- ja vi-
rikehetket sekä ruokailu. Ve-
teraaniasiamies pyrkii käy-
mään silloin tällöin paikan 
päällä. Kuntoutuspäivälle 
on kutsuttu myös vierailijoi-
ta. Vierailijat ovat olleet tai-
teilijoita tai luennoitsijoita, 
jotka kertova veteraaneille 
kuuluvista palveluista ja eri 
tukimuodoista. Tämä on val-
tion kustantamaa veteraani-
kuntoutusta ja tämä kuntou-
tusmuoto on jatkunut nyt 
kolmatta vuotta. Ryhmän 
koko on 7-8 henkilöä ja päi-
väkuntoutusjakso kestää 10 
keskiviikkoa. Kyyditys kuu-
luu päiväkuntoutukseen.

 Veteraanien ja senioreiden toimintapäivät Puikkarissa
Torstaisin  
veteraanien  
virkistyspäivä

Virkistyspäivän yhtey-
dessä järjestetään veteraa-
nien ja senioreiden yhtei-
nen virikehetki, johon kaikki 
ikäihmiset ovat tervetullei-
ta. Virikehetken alkuun juo-
daan tulokahvit ja sen jäl-
keen päivän ohjelma etenee 
suunnitelman mukaisesti. 

Torstaina 25.10.-12 viri-
kehetkeen saapuneet vete-
raanit vaihtoivat kuulumisia 
kahvipöydän ääressä kii-
reettömästi. Sieltä siirryttiin 
rauhallisempaan tilaan, jos-
sa aloitettiin muistelemaan 
vanhoja asioita, tällä kertaa 
muistellaan ”römpän” ta-
pahtumia. Välillä piirin ve-
täjä Paula Ylitalo kyseli van-

hoja arvoituksia. Kaikki 
arvoitukset ovat kutakuin-
kin tuttuja, mutta seassa oli 
muutama kysymys joka ai-
heutti hetkisen korvallisen 
rapsuttelua ennen kuin asia 
selvisi. Turinatuokion lo-
puksi päädyttiin siihen, että 
jossain välissä pidetään luu-
dantekokurssi, jossa Ylitalol-
le opetetaan oikeaoppinen 
varpuluudan teko.

Tarkoituksena on saa-
da tästä Puikkariin kaikkien 
ikäihmisten yhteinen virkis-
tyspäivä.

– Veteraanien määrä vä-
henee, mutta samaan aikaan 
senioreiden määrä lisään-
tyy. Virikehetkitoiminta on 
käynnistynyt viime tammi-
kuussa. Käynnistäjinä oli-
vat Sampo Laakkonen, Eeva 
Vikström ja paikalliset ve-
teraanit. Pudasjärven kau-

Paula Ylitalo: ”Nämä on 
antoisia tapahtumia meil-
le. Saamme täällä sel-
laista muistitietoa, jota ei 
muualta voi saada.”
 

Virikepäivillä on noin kolmisenkymmentä aktiivista osallistujaa. Osa porukasta menee suoraan altaille tai salille. Paula Ylitalon kanssa jutustelemassa Teuvo Törmänen,  
Erkki Suanto, Vilma Huhta, Maija-Liisa Luokkanen, Elma Takarautio, Elvi Saarikoski, Kalle Leinonen ja Veikko Huhta. 

Piian palkkaa muistelemassa Vilma Huhta, Maija-Liisa Luokkanen, Elma Takarautio 
ja Elvi Saarikoski.

Tansseja pidettiin ”römpän” aikana parhaillaan viikkokin yhtä kyytiä, muistelivat 
Kalle Leinonen ja Veikko Huhta.

punki on hankkeessa mu-
kana ja tarjoaa torstaina 
kahvit kaikille senioreille, 
ja veteraaneilla on edelleen 
oma kaupungin kustanta-
ma virkistyspäivä keskiviik-
kona. Kauempaa tuleville 
veteraaneille on järjestetty 
kaupungin palvelukyydit, 
kertoo Paula Ylitalo.

Jokaisella virkepäiväl-
lä on oma teemansa. Lop-
puvuoden aikana on ohjel-
massa suviseurakuulumisia, 
vanhojen valokuvien katse-
lua ja muistelemista, kou-
luaikojen muistelua,  jou-
lumuistoja sekä myös 
pikkujoulu.

– Näissä tapahtumissa 
saadaan me ohjaajat paljon 
tärkeää muistitietoa ikäihmi-
siltä, jota muuten ei saataisi, 
mutta näissä tapahtumissa 
pyritään myös antamaan tie-

toa erilaisista tukipalveluista 
ja muista avustuksista mitä 
vanhuksilla on oikeus ha-
kea ja saada. Viimeksi Marja 
Lahdenperä kävi näistä asi-
oista tekemässä selkoa, ker-
toi Ylitalo. 

Virkistyspäivä jatkuu al-
las-osastolla, jossa Sampo 
Laakkonen ja Puikkarin uin-
ninopettajat ohjaavat vete-
raanit vesikävelyyn ja allas-
jumppaan tai kuntosalille.

– Veteraanit ovat aktiivis-
ta ja osallistuvaa porukkaa. 
Tarjolla on monipuolista ja 
kaikille sopivaa liikuntaa, 
Laakkonen esittelee Puikka-
rin toimintaa. 

Paula Ylitalo, 
Sampo Laakkonen, 
Eeva Viksröm

Kuvat: Erkki Riihiaho 

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen syyskokouksessa 
29.10. päätettiin mm. yhdis-
tyksen

uusien sääntöjen hy-
väksymisestä mallisään-
töjen mukaisiksi.  Eläke-
liiton XVII liittokokous 
Rovaniemellä kesän alussa 
on hyväksynyt uudet malli-
säännöt. Yhdistykset voivat 
ottaa mallisäännöt käyttöön-
sä tekemällä jäsenkokouk-
sessa päätöksen sääntöjen 
muuttamisesta. 

Uusissa säännöissä oli 

Heikki Heikkilä jatkaa puheenjohtajana
joittenkin pykälien sana-
muotoja täsmennetty ja tar-
kennettu mm. 

hallituksen toimikausi/
puheenjohtajan toimikausi.  
Hallituksen jäsenmäärä säi-
lyy edelleen 10 henkilönä. 
Uusien sääntöjen mukaan 
yhdistyksen edustajat Elä-
keliiton kokouksiin valitaan 
jatkossa kevätkokouksessa.  
Muuttuneet kohdat käytiin 
läpi kokouksessa. Säännöt 
tulevat voimaan rekisteröin-
nin jälkeen. 

Syyskokouksen tärkeim-

piä asioita ovat hallituksen 
puheenjohtajan ja hallituk-
sen jäsenten valinta erovuo-
roisten tilalle.  Puheenjohta-
jaksi valittiin yksimielisesti 
jatkamaan Heikki Heikkilä. 
Erovuorossa olevat hallituk-
sen jäsenet Lauri Marikai-
nen, Laina Orreveteläinen, 
Tyyne Niskala ja Fanni Pät-
si jatkavat seuraavan kak-
sivuotiskauden hallitukses-
sa. Terttu Jurvansuun tilalle 
hallituksen jäseneksi valit-
tiin Hilkka Parkkisenniemi.  
Kesken hallituskauden eroa 

pyytäneiden Aino Ervastin 
ja Kauko Nevanperän tilal-
le valittiin Seija Perttu ja Yrjö 
Niskala, joiden toimikausi 
alkaa välittömästi ja kestää 
vuoden 2013 loppuun. 

Hallitus päättää tulevan 
vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessaan jäsenten tehtä-
väalueet. Syyskokouksessa 
vahvistettiin hallituksen jä-
senten, kokousedustajien ja 
toiminnantarkastajien palk-
kiot ja matkakorvaukset, jot-
ka kaikki säilyivät vuoden 
2012 tasolla.  Toiminnantar-

kastajiksi valittiin Juhani Ra-
javaara ja Teuvo Koivu. 

Vuoden 2013 toiminta-
suunnitelma ja talousarvio 
tarkastettiin ja hyväksyttiin. 
Talousarvioon tehtiin 2 000 
euron tarkistus Joululehden 
tuottoihin että kuluihin.  Jä-
senmaksu säilyy edelleen 10 
eurona.  Jäsenmaksuun si-
sältyy jäsentalouksiin jaetta-
va jäsenlehti, asia on määrät-
ty uudessa

säännössä. Pudasjärven 
yhdistyksessä jäsenlehti on 
kuulunut jo aiemminkin jä-
senmaksuun.  

Ilmoitusasioina puheen-
johtaja kertoi mm. yhdis-

tyksen kehittämispäiväs-
tä. Yhdistykset paremmiksi 
koulutukset alkavat ja piirin 
alueen kouluttajat on valittu. 
Samassa kehittämispäivässä 
on mukana 2-3 yhdistystä, 
samasta yhdistyksestä enin-
tään 10 henkilöä.  Jäsenis-
töltä toivotaan halukkuutta 
ko. koulutukseen.  Koulu-
tuksen ajankohdasta ilmoi-
tetaan myöhemmin. Joulun 
Aika -lehti on saatu painos-
ta ja jaetaan seuraavassa ker-
hopäivässä. Vuoden 2013 
kalenterit tulevat myyntiin 5 
euroa/kappale. 

Terttu Jurvansuu
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SYYSLOMAViiKOLLA 19-
25.10. Syötteen luontokes-
kuksella vietettiin Lasten 
luontoviikkoa monipuolis-
ten ohjelmien parissa. Lap-
sia, aikuisia sekä peikkoja 
saattoi nähdä luontokeskuk-
sessa askartelujen, elokuvi-
en, kokkailujen sekä retkei-
lyn parissa.

LASteN LuONtOViiK-
KO ALKOi Peikko-per-
jantain merkeissä, kun 
luontokeskuksen peikot vas-
taanottivat lapset perjantai-
iltapäivänä peikkotarinoi-
den ja askarteluiden pariin. 
Ensin lapset hiukan arasteli-
vat luontokeskuksen peikko-
ja, mutta peikkotarinoiden ja 
askarteluhetken jälkeen us-
kaltautui osa lapsista pukeu-
tumaan itsekin metsän pei-
koiksi. Peikko-perjantaissa 
syntyi lastenlaulujen tahdis-
sa upeita kelopeikkoja ja lap-
set saivat myös kasvomaala-
ukset poskiinsa.

LAuANtAiNA oli vuoros-
sa Syksyinen lyhtyvaellus il-
lan hämärässä. Ohjelma al-
koi iltapäivällä puoli viiden 
aikoihin luontokeskuksen 
auditoriossa ja tunnin pääs-
tä siitä lähdettiin luontokes-
kukselta kohti Annintupaa 
otsalamppujen, taskulamp-
pujen ja lyhtyjen loisteessa. 
Retkellä havainnoitiin luon-
toa illan pimetessä, ja  luon-
to-opas Eeva-Liisa Kan-
niainen esitteli  Syötteen 
Ansapolkua ja sen luontoa.  

Askartelua, peikkoja ja  
retkeilyä Lasten luontoviikolla

Annintuvalla paistettiin ret-
ken yllätysherkut, suklaaba-
naanit ja vaahtokarkit.  

SuNNuNtAiN kunniak-
si luontokeskuksessa järjes-
tettiin Lasten elokuva- ja ta-
rinapäivä. Lapsia saapui 
elokuvaherkkujen kera kat-
somaan luontoaiheisia elo-
kuvia. Aamun näytöksessä 
tutustuttiin karhujen maa-
ilmaan Karhuveljeni Koda 
-elokuvan parissa ja iltapäi-
vän näytös keskittyi histo-
riallisempiin näkökulmiin, 
kun vuorossa oli Unna ja 
Nuuk. Elokuvaesitysten 
aluksi juteltiin hiukan elo-
kuvien aiheista; karhuista ja 
Suomen ja eritoten Syötteen 
asutushistoriasta.

MAANANtAiN Luontoas-
kartelupäivänä luontokes-
kuksessa kävi askarteluvä-
keä pitkin päivää. Aiheena 
oli luonnon- ja kierrätysma-
teriaalien käyttö askartelus-
sa. Tarjolla oli valmiita as-
karteluohjeita opastuksen 
kera, kuten maitopurkkieläi-
men tai käpykukkien askar-
telua. Myös omaa mieliku-
vitusta sai käyttää ja tehdä 
haluamansa askartelun. Las-
ten keskuudessa selväs-
ti suosituin oli maitopurk-
kieläin ja niitä syntyikin 
hyvin erilaisia, kuten Karvi-
nen, susi ja krokotiili. 

tiiStAiN Lasten Marjakok-
kauskurssi veti myös mu-
kavasti kokkauksesta kiin-

nostunutta nuorta yleisöä.  
Aluksi opeteltiin marjoja ja 
tehtiin marja-aiheisia teh-
täviä, jonka jälkeen Siruka 
Eräpalveluiden Sirpa ja Kari 
Runtin johdolla valmistettiin 
marjamuffineja sekä mustik-
kasmoothieta. Kokkauksen 
jälkeen innokkaimmat saivat 
laulaa marjakaraokea luon-
tokeskuksen auditoriossa.

KeSKiViiKOLLe sattunut 
lumimyräkkä Syötteellä oli 
juuri sopiva tunnelman tuo-
ja Jännittävälle Jääkausi -ret-
kelle Vattukuruun. Aamu-
päivällä nuoret tutustuivat 
sisätiloissa luonto-opas Ee-
va-Liisa Kanniaisen johdolla 

retkeilyvarusteisiin ja kartta-
merkkeihin. Iltapäivällä iloi-
nen retkeilyjoukko uskaltau-
tui Vattukuruun lumipyryn 
keskelle kokeilemaan retkei-
lystä opittuja asioita käytän-
nössä.

ViiMeiSeNä LuONtO-
ViiKON tAPAHtuMA-
PäiVäN aamuna Luppove-
delle saapui joukko nuoria 
Pudasjärveltä Tarja Väisäsen 

johdolla ideoimaan nuorille 
Luppoveden ääreen liikun-
ta- ja elämyspaikaa  Sykli-
hankkeen vetäjän Marianne 
Mantylehdon avuksi.
Lasten Luppovesi -lei-
kit päättivät torstaina las-
ten luontoviikon aurinkoi-
sessa pakkassäässä. Joukko 
lapsia ja aikuisia kerääntyi 
Syötteen uuden tekojärven, 
Luppoveden rannalle, jos-
sa oppaat Kaisu Mankinen 

ja Sonja Kinnunen leikittivät 
lapsia. Myös lasten vanhem-
mat uskaltautuivat mukaan 
leikkeihin. Muun muassa 
väri, tervapata, peikkohip-
pa, valokuvaaja sekä liito-
orava -leikit tulivat päivän 
aikana tutuiksi.  

Anna-Maija Kinnunen ja 
Sonja Kinnunen,
Kuvat: Eeva-Liisa Kanni-
ainen ja Sonja Kinnunen

Väkeä luontokeskuksessa.

Luppoveden leikkijät.Peikko-perjantain askarteluja.

Lämmin kiitos 
luottamuksesta. 

Työ jatkuu teidän 
tuellanne.

Erja Komulainen

          

Yhteistyö on voimavaramme.

Kerttu Simu

Kiitos sinulle äänestäjäni 
luottamuksesta.

Mika Pesonen 
mika.pesonen@pp2.inet.fi

Kiitokset kaikille 
äänestäjille! 

Odotan innolla 
yhteydenottojanne. 
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Syötteen luontokeskukses-
sa avautui lauantaina 27.10. 
Kerttu Karjalaisen valokuva-
näyttely, joka kestää vuoden 
loppuun saakka. Kauniit ja 
aistikkaat taulut ovat tutustu-
misen arvoiset, ja poikkeavat 
sisällöltään totutusta tarjon-

Jää, vesi ja lumi 
valokuvanäyttely

Ihmiset näke-
vät niin mo-
nenlaisia 
sisältöjä tau-
luissa, että oli 
parempi nu-
meroida kuin 
nimetä taulut, 
Karjalainen 
sanoi.

nasta väriensä ja muotojensa 
ansiosta.

Taivalkoskelta lähtöisin 
oleva, nykyisin Oulussa asu-
va Pohjoispohjanmaan sai-
raanhoitopiirissä työsken-
televä Kerttu Karjalainen 
tuumailee, että eläkkeelle 
päästessä voi alkaa sitten täy-
sipäiväiseksi kuvaajaksi. Nyt 
töiden ohessa kuvaus on pa-
kostakin jäänyt harrastuksen 
asteelle. ER 

Anna-Maaria ja Olli Varo-
nen esiintyivät kirkkomu-
siikkiviikolla maanantai-il-
tana. Konsertissa kuullaan 

Sellomusiikkia kirkkomusiikkiviikolla
kahdella sellolla soitettuna 
tuttuja hengellisiä sävelmiä 
sekä monipuolinen klassi-
nen ohjelmisto barokkityy-

Pudasjärven seurakuntako-
dille saapuu ensi viikon kes-
kiviikkona 7.11. kirkkomu-
siikkiviikkoon kuuluvana 
ukrainalainen duo Mykola 
Plekan ja Pavlo Laskavchuk. 

Kasakkalauluja ennen ja nyt  
vanhoin ukrainalaisin soittimin

Kasakat ovat alkuperältään 
lähinnä sortoa paenneita ve-
näläistalonpoikien jälkeläi-
siä. 

Ryhmään jäseneksi hy-
väksymiselle oli ehtona 

se, että oli Jumalaan usko-
va mies. Kiovalainen nuo-
ri, mutta Ukrainassa ja sen 
naapurimaissa tunnettu duo 
Mykola Plekan ja Pavlo Las-
kavchuk muodostui vuonna 
2010. Lahjakkaat muusikot 
alkoivat esiintyä yhdessä, 
koska rakastavat sekä ka-
sakkamusiikkia että van-
hojen, jopa muinaisten uk-
rainalaisten instrumenttien 
soittamista ja tunnetuksi te-
kemistä. Parissa vuodes-
sa duo on jo pitänyt suuren 
määrän omia konsertteja, 
osallistunut erilaisille festi-
vaaleille ja ennen kaikkea 
voittanut sekä musiikkikrii-
tikoiden että suuren yleisön 
arvostuksen, suosion ja rak-
kauden.

Duo Plekan – Laskavchuk 
soittaa ja laulaa ukrainalai-
sen kasakkamusiikin hel-
miä balladeista marsseihin 
ja riemukkaan leikittelevis-
tä, humoristisista lauluista 
lyyrisiin tunnelmapaloihin. 
Ohjelmisto on sydämellä 

koottu ja monipuolinen niin, 
että duon soitto- ja laulutai-
dot pääsevät arvoisellaan ta-
valla esiin. 

Konserteissaan duo laulaa 
nykymuotoisten banduroi-
den säestyksellä – bandura 
on Ukrainan kansallissoitin 
– mutta myös lähes unohdet-
tuja kasakkakobsaa ja keski-
aikaista banduraa käyttäen. 
Kasakkakobsa on banduran 
varhainen esi-isä, joten kon-
serteissa päästään myös kur-
kistamaan ja ennen kaikkea 
kuulemaan ukrainalaisen 
kansansoittimen kehityshis-
toriaa nykymuotoiseksi kon-
serttisoittimeksi.

Suomen-konserteissa 
kuullaan ja nähdään erittäin 
taitavaa haastavan kansan-
soittimen soittoa, voimakas-
ta, herkkää sekä ammattitai-
toista laulua, esiintymisen 
iloa pilke silmäkulmassa. 
Ennen kaikkea tarjolla on jo-
tain suomalaisille uutta vuo-
sisatoja vanhasta ukrainalai-
sesta kasakkaperinteestä ja 
-musiikista, uutta mutta sit-
tenkin slaavilaisuudessaan 
tuttua ja herkistävän riemas-
tuttavaa.

Keijo Piirainen
Pudasjärven seurakuntakodille saapuu ensi viikon 
keskiviikkona 7.11. kirkkomusiikkiviikkoon kuuluvana 
ukrainalainen duo Mykola Plekan ja Pavlo Laskavchuk.

listä nykyaikaan.
Anna-Maaria (1978) aloit-

ti sellonsoiton opinnot Sa-
lon musiikkiopistossa Marjo 
Anttilan johdolla. Sellonsoi-
ton opettajaksi Anna-Maa-
ria valmistui Jyväskylän am-
mattikorkeakoulusta 2002 ja 
jatkoi opintojaan Budapes-
tin Liszt-akatemiassa prof. 
László Mezön johdolla. An-
na-Maaria on konsertoinut 
useassa kamarimusiikkiyh-
tyeessä ja hänen esityksiään 
on taltioitu niin radioon kuin 
CD-levyille. Kotimaan lisäk-
si esiintymiset ovat vieneet 
hänet Unkariin, Tsekkiin, 
Ranskaan, Espanjaan, Ruot-
siin ja Venäjälle. 

Olli (1965) opiskeli en-
sin Mikkelissä Kai Leino-
sen ja Jyväskylässä Heikki 
Rautasalon sekä sittemmin 
Sibelius-akatemian nuori-
so-osastolla Seppo Kima-
sen ja Seppo Laamasen joh-
dolla. Myös opinnot Géza 
ja Csaba Szilvayn johtamas-
sa Helsingin Juniorjousissa 
olivat merkittäviä musiikilli-
selle kehitykselle. Budapes-
tin Liszt-akatemiassa Olli 
opiskeli 1984-1988 prof. Ede 

Bandan johdolla, suoritta-
en diplomikonserttinsa kor-
keimmalla arvosanalla. Olli 
on konsertoinut 11 Euroo-
pan maassa, USA:ssa ja Sin-
gaporessa. Hänen esityksi-
ään on niin sellistinä kuin 
orkesterin johtajana tal-
lennettu usealle CD-levyl-
le. Vuosina 88-89 Olli soitti 
Helsingin Kaupunginorkes-
terissa. 1990-2003 Olli toimi 
sellonsoiton lehtorina Jyväs-
kylässä ensin konservatori-
ossa ja sittemmin ammatti-
korkeakoulussa.

Varoset esiintyivät sel-
loduona ensimmäisen ker-
ran kesällä 2000 Suomen 
suurlähetystön järjestämäs-
sä konsertissa Budapestissa. 
Satojen kotimaisten esiinty-
misten lisäksi duo on kon-
sertoinut Prahassa sekä use-
aan otteeseen Unkarissa. 
Viime vuosina duona kon-
sertointi on muodostunut 
Varosten päätyöksi.

Tervetuloa kuulemaan 
harvinaista sellomusiikkia 
Pudasjärven seurakuntata-
loon ma 5.11. klo 19.00!

Jukka JaakkolaAnna-Maaria ja Olli Varonen esiintyivät kirkkomusiikki-
viikolla maanantai-iltana. 

Hotelli Iso-Syötteellä esiin-
tyy lauantaina 3.11. olym-
piavoittaja, maailmanmes-
tari, viihdetaiteilija Matti 
Nykänen. Hän on antanut 
myös aiheen elokuvaan, 
joka sai ensi-iltansa 2006. 
Haastatteluissa ohjaaja Mä-
kelä ilmoitti elokuvan ol-
leen kunnianosoitus entisel-
le huippu-urheilijalle.

Vuonna 2012 alkoi Ny-
käsen Matti –televisiosarja, 
joka seuraa Nykäsen joka-
päiväistä elämää. 

Maailmalla, kuten Suo-
messakin monet urheilijat, 
näyttelijät, missit ja mallit 
ovat kokeilleet myös laula-
jan uraa. Matti Nykäsen lau-
lu-ura on ollut muihin laula-
viin urheilijoihin verrattuna 
onnistunut.

Esikoislevy valmistui 
vuonna 1992 ja sen nimi oli 
”Yllätysten yö”. Nykäsen 
toinen levy ”Samurai” ei 
kuitenkaan yltänyt ensim-
mäisen kaltaiseen myyntiin. 
Vuonna 2002 Nykänen jul-
kaisi kuitenkin comeback-
singlen ”Elämä on laiffii”. 

Matti Nykänen Hotelli 
Iso-Syötteellä

Vuonna 2006 seurasi kolmas 
täyspitkä albumi ”Ehkä otin, 
ehkä en”.

Suomessa on vain kaksi 
urheilijaa, jotka ovat voitta-
neet kultamitalin olympiaki-
soissa sekä ansainneet kulta-
levyn levymyynnistä; Matti 
Nykänen ja Tapio Rautavaa-
ra.

Laulajanuran lisäksi Ny-
känen työskenteli vuonna 
1997 Järvenpään Kasinolla 
tarjoilijana ja karaokeisäntä-
nä. 

Matti Nykänen on ansioi-
tunut myös poliitikkona, sil-
lä hän istui Uuraisten kun-
nanvaltuustossa 1996 – 1998.

Eduskuntavaaleissakin 
hän on ollut ehdokkaana.

Matti Nykäsen brändillä 
on julkaistu useita erilaisia 
tuotteita. Myös Matti Nykä-
sen lentävät lauseet ovat jää-
neet elämään, kuten ”Elämä 
on ihmisen parasta aikaa”, 
”Fifty-sixty” tai ”Jokainen 
tsäänssi on mahdollisuus”!

Terttu SalmiTaina Vainio ja Marja Lantto

Mukavat naiset kiittävät!

Sanattomaksi äänestysprosentti ensin veti, 
nyt valtuustoon puhumaan ja heti,

tärkein paikka ei ole Pudasjärvellä peti, 
vaan raskas on vedettävä kuntalaisten reki.
Perussuomalaiset luottamuksesta kiittää ja 

parempaa satoa kunnan laariin koettaa niittää.
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-30% 19,-

JÄÄPUIKOT

APUKOKKI 
KASARIT

ULKOVALO SARJAT 
                 RUNSAIMMILLAAN

15 LED MYRSKYLYHTY

KORISTE-
TUIJA
80 CM

9,50
alk.

LED VALOILLA

49,95

JÄÄLYHDYT

3,70
KATTILAT

UUNIVUOKA
KERAAMINEN
PINNOITE

15,90
alk.

13,50

PULKAT

18,25

VAUVAPULKKA

LELULAATIKKO

29,50

KAHVAKUULAT

 19,-
alk.

METALLIASTIA KANNELLA

 15,-nyt
19,90

VERHOTANGOT
JA -TARVIKKEET

RENTOUTUSMATTTO

 5,-alk.

VESIJUOKSUVYÖ

15,50

40 LED

23,50

6,95

8,95alk.

LAPIOT

”KUPPI”TUOLI

  29,50

  39,50

13,50

LED 40
SININEN
PUN. 
LÄMM. VALK.
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– Kansalaisopistolla alkaa 
uusia kursseja heti syyslo-
man jälkeen. 29.10 päivä al-
kaa venäjänkielen kursseja 
peräti kolme. Venäjänkielen 
jatkokurssi, keskustelukurs-
si sekä Kesseli kurssi joka on 
jatkokurssin muotoinen ar-
kikielen kurssi, kertoo kan-
salaisopiston suunnittelija 
opettaja Juha Holappa

Metallitöitä ei ole ollut ai-
koihin opiston listoilla mutta 
nyt, 31.10 alkaa metallityö-
kurssi jossa korjataan ja teh-
dään uusia metalliesineitä. 

– Kurssilla on tarkoitus 
korjata tai rakentaa pieni-
muotoisia metalliesineitä. 
Rimminkankaalla on hy-
vät tilat ja monipuoliset lai-
teet kurssia varten. Kurssilla 
pystyy hitsaamaan ja sor-
vaamaan ja valmistamaan 
pieniä tarve- tai koriste esi-
neitä. Säilytystilaa siellä ei 
liiemmin ole että jokainen 

Venäjän kielikurssit ja metallityökurssi  
alkavat heti syysloman jälkeen

kurssilainen joutuu kuljetta-
maan tekeleensä aina kotiin-
sa kurssien välisiksi ajoiksi, 
Holappa kertoo.

Kansalaisopiston  
musiikkipuolella  
harvinaisempaa  
tarjottavaa tulossa
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-
lä avoin, mutta opistolla us-
kotaan hankkeen toteutuvan 
ja vuonna 2014 päästään kat-
selemaan valmista lopputu-

Syyslomalla Paukkerinhar-
jun kylätalolla vietettiin kun-
nolla koko perheen lomarie-
haa.  Lapsille oli valmistettu 
puuhapassi, joka sisälsi teh-
tävärasteja. Kahviosta saim-
me ostaa herkkuja ja oli on-
nenpyörä, jossa jokainen 
arpa voitti.

Suurta riemua sai aikaan 
koulun aikaiset vanhat  näy-
telmätarvikkeet. Isoimmilla 
tulvahti mieleen ihanat muis-
tot Paukkerinharjun kou-

Lasten ehdoilla 
Paukkerinharjussa

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

Pukukilpailun satoa Syyslomariehassa

Paukkerinharjun kylätalol-
le kokoontui torstaina 18.10 
reipas ja aktiivinen jouk-
ko kuuntelemaan Metsäkes-
kuksen projektipäällikköä 
Tanja Lepistöä, joka esitte-
li Bioenergian edelläkävijät 
-hanketta. Paikalla oli myös 
Kalamatka -hankeen vetä-
jä Mirja Savolainen esitte-
lemässä kokoamaansa ai-
neistoa. Internet-yhteys oli 

Jonku edelläkävijänä
hitaalla päällä ja kaipasim-
me Jari Jussilan puuhaamaa 
100-megan valokuitua.

Kauniit olivat maisemat 
Jonkun järveltä ilmasta kä-
sin. Saimme rautaisannok-
sen tietoa metsänhoidosta ja 
tutustua uuteen energiamet-
sä hankkeeseen, joka toimii 
koko Pohjois-Pohjanmaan 
alueella.

Nyt metsänomistajat he-

Bioenergian edelläkävijät hankkeen projektipäällikkö 
Tanja Lepistö. 

Miesväki bioenergiamietteissä.

rätys! Sekä isännät ja emän-
nät metsiä hoitamaan! Sil-
loin saatte moninkertaisen 
hyödyn itselle. Taloutenne 
ja kuntonne kasvavat ja met-
sänne voivat hyvin ja tuot-
tavat paremmin. Jos itse ei 
osaa, jaksa, halua on mah-
dollista saada aina apua. Sitä 
varten ovat Metsäkeskus ja 
Metsänhoitoyhdistykset.

Laitetaanpa maisemat 
kuntoon, niin saadaan esi-
tellä tätä todella kaunis-
ta Pudasjärven kaupunkia 
kaikille. Kyllä se itseäkin 
ilahduttaa kun on ”nurkat” 
ja maisema hoidettu. Meillä 
ikäväkyllä tuota ”pusikkoa” 
riittää. Eiköhän aleta töihin, 
raivataan ja harvennetaan 
metsät rahaksi.

Asiaan liittyvää aineis-
toja saa hakea Paukkerin-
harjun kylätalolta, josta löy-
tyy Kauko Tiirolan tekemä 
raportti Bioenergian edel-
läkävijät hanke, Pudasjär-
ven Jongunjärven reitti mai-
semaselvitys (Aili Jussila ja 
Taimi Mahosenaho), ohjeita 
energiapuun korjuu maise-
manhoitokohteilla ja pilke-
tuotanto-opasta. 

Ilta oli antoisa kiitos kai-
kille. 
Onerva Ronkainen, 
kuvat Urpo Viljamaa

lun näytelmistä, joita ei enää 
koskaan saada Pudasjärvel-
lä nähdä. Näistä tietenkin jär-
jestettiin pukukilpailu. Par-
haan puvun taikoi päälleen 
Jyri Kaarre. Lopuksi lähdet-
tiin pimenevään iltaan hiip-
pailemaan ja leikkimään.  
Lapsilta saadun palautteen 
mukaan, tätä täytyy saada li-
sää.

Onerva Ronkainen

Sivulliset ohikulkijat teki-
vät maanantaiyönä 28.10. 
kello 03 aikaan ilmoituk-
sen Pudasjärvellä, Rahti-
miehentiellä sijaitsevan 
talon piharakennusten pa-
losta. Palossa tuhoutui liite-
rirakennus ja lisäksi myös-
kin toinen piharakennus oli 
palokunnan paikalle tulles-
sa tulessa. Tapahtumaa tut-
kitaan epäiltynä tuhotyönä, 
sillä paikalta löytyi merk-
kejä palojen tahallisesta sy-
tyttämisestä. Poliisi kaipaa 
yleisöltä apua tekijän tavoit-
tamiseksi.

Tapahtuma aikoihin palo-
paikan läheisyydessä havait-
tua, mahdollisesti teini-ikäis-
tä, tummiin pukeutunutta 
pariskuntaa pyydetään ot-
tamaan yhteyttä Pudasjär-
ven poliisiin, puh.  071 876 
6070.  Heillä saattaa olla tie-
toja mahdollisesta tuhotyön 
tekijästä.

Paikalle sattuneen kol-
men nuoren henkilön neu-
vokkaan toiminnan ansiosta 
vältyttiin suuremmilta va-
hingoilta. Nämä herättivät 
talossa nukkumassa olleet 
omistajat, ilmoittivat asias-
ta hätäkeskukseen ja aloitti-
vat sammutustyöt kantamal-
la vettä lähijoesta, kerrottiin 
Pudasjärven poliisista. HT  

Piharaken-
nuksen paloa 

epäillään 
tahallaan 

sytytetyksi

Suoramaksu on uusi maksamisen palvelu asiakkaille, 
jotka eivät käytä verkkopankkia. Palvelu sopii säännöl-
lisesti toistuvien laskujen maksuun ja toimii lähes samal-
la tavalla kuin suoraveloitus on toiminut. Suoramaksua 
käyttävä asiakas saa laskuttajalta laskun, joka toimii tie-
doksiantona tulevasta maksusta. Pankki maksaa laskun 
eräpäivänä ja asiakas näkee maksut tiliotteelta. 

Suoraveloitus päättymässä – mitä suorave-
loitusta käyttävän asiakkaan tulee tehdä?
Kotimainen suoraveloituspalvelu päättyy vuoden 2014 
alussa, ja sen korvaavat e-lasku ja Suoramaksu.  Asi-
akkaiden suoraveloituspalvelut irtisanotaan 31.1.2014 
Euroopan Komission antaman asetuksen perusteel-
la. Asiakkaille suoraveloituksen päättyminen ei aiheuta 
toimenpiteitä, vaan suoraveloitusta käyttävät asiakkaat 
siirretään hyvissä ajoin käyttämään suoramaksua (asiak-
kaat, jotka eivät käytä verkkopalvelua) tai e-laskua (verk-
kopalvelua käyttävät asiakkaat).

Muutoksesta ei kustannuksia tai  
uusia pankkipalvelumaksuja
Siirrot suoraveloituksesta uusiin palveluihin tehdään las-
kuttaja kerrallaan ja ne ajoittuvat koko vuoden 2013 ajal-
le. Kun asiakasta suoraveloittanut laskuttaja on valmis 
siirtymään uusien palveluiden käyttöön, yritys lähettää 
asiakkaalle asiaa koskevan kirjeen. Jos asiakas hyväk-
syy ehdotetun muutoksen, hänen ei tarvitse tehdä mi-
tään. Siirto uuteen palveluun tehdään automaattisesti ja 
maksaminen jatkuu samalta tililtä, kuten aiemmin suo-
raveloituksessa.  Verkkopankkikäyttäjä saa jatkossa tilil-
tä suoraveloitetut laskut e-laskuina omaan verkkopank-
kiinsa. Jos asiakas ei hyväksy ehdotettua muutosta, pitää 
hänen irtisanoa suoraveloitusvaltuutus pankissa kah-
den (2) kuukauden kuluessa laskuttajan lähettämän tie-
dotuskirjeen vastaanottamisesta. Tällöin suoraveloitusta 
ei muuteta e-lasku- tai suoramaksupalveluun, vaan asia-
kas saa laskun jatkossa laskuttajansa kanssa sopimallaan 
tavalla.

Asiakkaamme voivat jatkossakin maksaa laskun-
sa suoramaksamisen ja E-laskun lisäksi OP-verkkopal-
veluissa, osuuspankin toimipisteessä tai maksupalvelu-
kuoria käyttäen. 

Soile Graber
Pudasjärven Osuuspankki

Suoraveloitus muuttuu 
suoramaksuksi
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Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös 

Palveluhakemisto

0400 251 671

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

SYYSTYÖT
Soita ja kysy lisää!

Matti 040-9603058
Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle taloyhtiönne isännöinnistä 
palvelupakettiin perustuvan tarjouksen.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

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

nyt myös facebookissa

Ota yhteys  
040 1951 732 

Palveluhakemisto
on edullista

ilmoitustilaa!

Keskusta lisäsi kannatustaan Pudasjärvellä kuntavaaleissa 2012 
ja saimme 20 valtuutettua, kuten viime vaaleissakin.  
Kannatus oli Pudasjärvellä huomattavasti suurempi, 

kuin keskimäärin Pohjois-Pohjanmaalla. 

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö

Kiitämme kaikkia äänestäjiä ja 
vaalityöhön osallistuneita!  

Jatkamme työtä yhteisten asioiden hoitamisessa 
Pudasjärven parhaaksi!

Suuri ja nöyrä 
KIITOS 

luottamuksestanne. 
Parhaani 

tulen tekemään.

Sointu Veivo

Sointu Veivo

Keskusta menestyi
Tolopanvaara on nyt ylitetty.  Lämpimät kiitok-
set kaikille tuesta, jota ilman se ei olisi onnis-
tunut. 
 Keskusta menestyi hyvin Oulun piirin alueel-
la ja täällä Pudasjärvellä olemme edelleen, hiu-
kan uudistunein kasvoin, etulinjassa.  Keskus-
tan voima on yhteistyössä ja siinä, että meillä 
on hyvä maalaisliitto-keskustalainen aate, joka 
antaa tilaa ja valinnanvapautta ihmiselle rahan 
sijaan. Välillä jo näytti siltä, että ideologiat ovat 
palaamassa toistenkin ryhmien politiikkaan, 
mutta siihen se sitten lässähti. Harmi. 
 Keskustan kannalta on tärkeää, että en-
nenaikaiset arviot puolueen vaipumisesta val-
takunnalliseen kakkossarjaan voi unohtaa.  
Uusia ihmisiä tulee mukaan ja asioista keskus-
tellaan avoimesti, mistä osoituksena pudasjär-
visten lista ja asiallinen vaalikampanja. Moni-
naisuus on kaunista. Kiitos äänestäjille.

Taina Vainio 
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan 

piirihallituksen jäsen

Jokainen 
ääni on tärkeä

Kiitos!
Auri Haataja

Reijo Talala

Sydämmellisesti 
kiittäen 

äänestäjiä!
Yhteistyötä 

jatkaen

Iso kiitos 
äänestäjille.

Jatketaan yhdessä - 
pidetään yhteyttä.

Onerva

Paula Ylitalo 

Lämmin 
kiitos 

äänestäjilleni ja 
tukijoukoilleni!
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

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

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

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

AarreArkku

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

Pe 10-18, La 10-14

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904

Hanna-Leena Kouva
pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Palveluhakemisto

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Meiltä mm. ilma-, vesi- ja

maalämpöpumput asennettuna

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

Ota yhteys   040 1951 732 
Palveluhakemisto on edullista ilmoitustilaa!

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

Pudasjärven keskustasta 
liiketila 19,5 m2, 2-kerros 

1.1.2013 alusta, puh  0400 198 390.

VUokraTaan/myydään

Kauppaan noin 150 m, 
järven rantaan 300 m. 

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

Puhoskylässä 
rivitaloyksiö, siisti

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 

Yamaha SRX sport vm. 2000 
moottorikelkka. Mittarissa noin 
9000 km. Siisti ja hyväkuntoinen 
kelkka, väriltään sininen. On re-
kisterissä. Hp. 1050€. P. 045 350 
2979.

Polkupyöriä; miesten Tunturi 
Reco, siisti.Helkama Tuuli nais-
ten pyörä, upea, uutta vastaava.
Mummonpyörät musta ja pu-
nainen. Tyttöjen/naisten 3-vaih-
teinen Helkama, upea. Miesten 
pyöriä, poikien 20”. P. 040 504 
2814.

-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 814 766

MYYDÄÄN  
Polar Touring 550 

safarikelkkoja 8 kpl, 
vm 2006-2009, hinta 3500-5000 e, sis. alv.

Kelkat hyvässä kunnossa ja säännöllisesti huollettu.
Iso-Syötteen Matkailu Oy

Puh. 040 708 6704

Noudan pois tarpeettoman koi-
rankopin voin maksaakin jos 
hyvä. P. 044 302 0104.

VUOKRATAAN
Pudasjärven keskustassa 
asuinhuoneisto 83 m2 3h+s. 
Edullinen vuokra. Heti vapaa. P. 
0400 681 315.

90m2 remontoitu 
RIVITALOPÄÄTYASUNTO. Rakennettu 
v.-90. 4h, k, s, kph, wc. P. 040 743 1257.

MYYDÄÄN

Joulu lähestyy!!! Pudasjärvi-lehdessä joulutervehdyksesi huomataan.
Varaa paikkasi ajoissa. Soita puh. 040 195 1732

Hyväkuntoinen Peugeot 205 
108 diesel vm -88. Katsastettu 
pakettiautoksi. Halpa käyttö-
maksu, halpa vero. Hp 400 e. 
Puh 044 503 0134.
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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!

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

Pe 2.11. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Karaoke-ilta klo 21 alkaen 
La 3.11. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Halloween Fazer-karkkibingo klo 18
 - Karkki tai kepponen-KaraokeNaperoDisco klo 19
 - Halloween-karaoke aikuisille klo 21 alkaen 
Su 4.11. klo 11-15
 - Tule herkuttelemaan hyvällä ruualla
Syötteen Pizza-taxi palvelee pe ja la klo 18-21 numerossa 0400 499 216. 
Tilaa ja nauti herkullinen pizza mökilläsi. 
Kuljetus 10 km säteelle vain 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 tulevana 

viikonloPPuna seuraavasti;

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
 Anna-Kaisa Yasin, viulu. Vilja-Elina Törmänen,viulu
 Aira Siuruainen-Kalliola, kontrabasso. Keijo Piirainen, harmooni

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 2.11.

Wintti

Ep 10€ 

auki 00-04
Lippu 4 € sis. ep.

Nesava

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

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

ma  suljettu
ti  klo 14 - 21
ke  klo 14 - 24 (02)
to  klo 14 - 21
pe  klo 14 - 04
la  klo 12 - 04
su  klo 12 - 18

Karaoke Pubissa
ke - pe - la alk. klo 20
entistä laajempi kappale-
valikoima

PUB

LOUNAS
ma - pe  klo 10.30 - 14

YÖKERHO
pe 24 - 04, liput 4,-

TERVETULOA!

JÄRJESTÄ
PIKKUJOULUSI 

MEILLÄ!!

PIKKUJOULU-
KAUSI LÄHENEE

OTAMME 
VARAUKSIA 
VASTAAN

La 3.11.  

MATTI 
NYKÄNEN 

Liput 10€ 
sis. narikan
 Vain käteismaksu

TANSSIT 
SIURUAN TYöVÄENTALOLLA

la 3.11. klo 21.00 – 01.00

YLIX
Järj. Ala-Siuruan metsästysseura

Zumba. Seuraava zumba 4.11. 2012 Kurenalan koululla.
Pudasjärven kirkkomusiikkiviikko 3.11.-11.11.2012. Ks. kirkolliset tiedot.
Värien leikkiä luonnossa-näyttely: 21.9.-26.10. Syötteen luontokeskuksessa.
Pudasjärven omaishoidon tukipisteen teemailta ke 31.10 klo 18-19.30 
Palvelukeskuksessa Kauppatie 5.
Siuruan työväentalo: Tanssit la 3.11., es Ylix, järj. Ala-Siuruan MS. Tanssit ti 
25.12. klo 21 alk., es Naseva.
Hotelli Isosyöte: Matti Nykänen 3.11.
Lasten Touhuviikko Syötteen Luontokeskuksessa (alk.) pe 19.10. klo 10:00 
-  (loppuu) to 25.10. klo 20:00. 
Näyttely: Jää, vesi ja lumi - Kerttu Karjalaisen valokuvia 27.10.-31.10. Syötteen 
Luontokeskuksessa Erätie 1.
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.
MLL:n kirppis la 24.11. Lakarin koululla.

Ep 2€ 

Pubissa 
karaoke

MTK Pudasjärvi onnittelee tulevia 
valtuutettuja ja kaikkia kunta-
vaaliehdokkaita.

Möykkälässä

TRIO 
PAULI RAIVIO
Lippu 10€

Puhoskylän Kyläseura ry JR3
Huom! Maksut 
vain käteisellä!

Soittaa

TERVETULOA

La 3.11.2012 klo 20.30-01.00
Näljängäntie 1391
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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

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

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

MTK Pudasjärven 
SYYSKOKOUS

ti 6.11.2012 klo 10.00 Liepeen pappilassa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Mukana eläinlääkäri Henri Pätsi. 

Tapiola tarjoaa kahvit ja pientä purtavaa.
Tervetuloa!

Johtokunta

Anne 50-vuotta 
29.10.2012

sisarukset, tutut ja ystävät
ONNITTELEVAT!

Oikaisu
Viime lehdessä oli Taisto Puurusen 
kuntoilijan syysmietteitä juttu. Siinä oli 
väärä kuva Hirvaskosken maratonil-
ta. Tässä oikea kuva, jossa Taisto tank-
kaa juomista ennen uudelle kierroksel-
le lähtemistä.

MLL:n Pudasjärven osaston 
sääntömääräinen syyskokous

to 15.11.2012 klo 18.00 
Puikkarin kokoustiloissa os. 

Tuulimyllyntie 4. 
Hallituksen kokous klo 17.00 

Tervetuloa!Pudasjärven yhdistys

Ala-Siuruan Metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT

pidetään la 3.11.2012 klo 11-13
Siuruan työväentalolla.

Maanomistajat, seuran jäsenet ja kyläläiset 
perheineen tervetuloa!                Hirvimiehet

KiitOS! työ uuden, 
elinvoimaisen ja 

ennakkoluulottoman 
Pudasjärven puolesta 

jatkuu.

Eero Oinas-Panuma
eero.oinas-panuma@pudasjarvi.fi

Kokoukseen osallistujien 
kesken arvotaan kuntokurssi

Pudasjärven kaupun-
gin suunnitelma raken-
taa maailman suurin hir-
sikoulu nytkähti torstaina 
25.10. iloisissa merkeis-
sä eteenpäin. TEKESis-
tä kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittilalle tulleen 
ennakkotiedon mukaan 
TEKES lähtee tukemaan 
Pudasjärven kaupungin 
suunnitelmia toteuttaa ter-
veellinen, älykäs ja muun-
tuva hirsinen oppimis-, 
harraste ja sivistysympä-
ristö.     

TEKESin tuella on tar-
koitus luoda malli, jol-
la toteutetaan hirsiraken-
teinen uusi koulukeskus, 
joka on terveellinen ja mo-
nipuolinen oppimiskes-
kus ja vastaa 2020-luvun 
vaatimuksiin modernis-
ta oppimisympäristöstä. 
Pudasjärven hirsikampus 
rakennetaan sisällöllisesti 
ja toiminnallisesti niin, että 
siinä hyödynnetään Teke-
sin uusimpia tutkimuk-

Hirsikouluhanke myötätuulessa:
TEKES tukee hankkeen 

toteuttamista
sia käyttäjälähtöisistä tilois-
ta. Hankkeessa sovelletaan 
uutta ajattelua oppimistilo-
jen suunnittelusta. Sisällöl-
lisesti oppimisympäristöjä 
suunniteltaessa hyödynne-
tään mm. Aalto-yliopiston 
InnoSchool- hankkeen tutki-
mustuloksia.

Rakennettava koulu on 
lähes 800 oppilaan moderni 
hirsinen oppimisympäristö. 
Samalla avataan tietä hirrel-
le osallistua mittavalle uu-
delle julkisen rakentamisen 
toimialalle. Aiemmin ei ole 
missään toteutettu vastaa-
vaa julkista rakennuskoko-
naisuutta modernista mas-
siivihirrestä.

Hankkeen suunnittelussa 
hyödynnetään hirren erityis-
ominaisuuksia. Hirsiraken-
teisten tilojen valaistusolo-
suhteet, hirren akustiset ja 
kosteutta tasaavat ominai-
suudet vaikuttavat positii-
visesti huoneilmanlaatuun. 
Puupinta on tunnetasolla 
positiivinen, lämmin ja puh-

das materiaali, joka edis-
tää rauhallisen ja luovan 
oppimisympäristön ra-
kentamista. Tavoitteena 
on hyödyntää näitä hirren 
positiivisia ominaisuuk-
sia erityisesti nuorten ja ai-
kuisten terveyttä ja hyvin-
vointia edistävällä tavalla.  

Tällä huimalla kou-
luhankkeella on tarkoi-
tus etsiä uusia ratkaisu-
ja yleisemminkin julkisia 
rakennuksia vaivaaviin 
huoneilmaongelmiin. Mm 
Opettajien Ammattijärjestö 
OAJ on julistanut selvityk-
sen, jonka mukaan sisäil-
maongelmat ovat huomat-
tavan yleisiä suomalaisissa 
päiväkodeissa ja kouluissa. 

Hankkeen suunnittelu 
etenee nyt TEKESin myön-
teisen päätöksen siivittä-
mänä ripeästi. Tavoitteena 
on käynnistää rakennus-
työt ensi vuonna.

Pudasjärven kaupungin 
tiedotus
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KESPORTISSA
RÖMPPÄ - ALE

... JA PALJON MUITA 
ERIKOISTARJOUKSIA!

KAIKKI
talven topat

ovh. -25%
(myös D-mitoitus)

Adidas
goretex

varsikengät

79,-
ovh. 130,-

Asics
gel-arctic 

nastakengät

149,-
ovh. 179-Catmandoo

tekninen
kerrasto
25,-

Kauppatie 5, Pudasjärvi, 
puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

Plussaa ostoksistasi

ovh. 49,50

TERVETULOA! Tarjoukset 
voimassa 

perjantaihin 
2.11.2012 asti

Optikon näöntutkimus, arvo 25€. Vain yli 60-vuotiaille ja kerran vuodessa. © 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Tiesitkö tämän aikuisnäöstä...
•  Silmien mukautumiskyky heikkenee ja lähelle näkeminen vaikeutuu
• Valon tarve lisääntyy
• Silmät tuntuvat kuivemmilta
• Tarve useammille erilaisille silmälaseille
• Silmäsairauksien riski kasvaa

AINA KESKIVIIKKOISIN

Ilmainen optikon 
näöntutkimus yli 
60-vuotiaille 

Soita ja varaa aika! 

 PUDASJÄRVI :   Kauppatie 5  , puh.   040 821 1819  . 
Avoinna   ma-to 9-17, pe 9-16, la suljettu    
Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 


