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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIINPUDASJARVI -lehti

Pudasjärven Isännöinti OY

Avoimien ovien päivänä 
pe 16.11. klo. 9.00-15.00

Tervetuloa 
tutustumaan 

Pudasjärven Isännöinnin 
toimintaan

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. P. 040 176 7640.

Kahvit
arjoilu

!
Varaa aika 

silmä-
lääkäriin!

Kauppatie 5, Pudasjärvi 
• Avoinna: 

Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 

La suljettu

040 821 1819

to 15.11., 
to 22.11., 
to 29.11.

Seuraavat 
vastaanottoajat:

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

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

 24,90

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

LIHATUKKURIN GOUTER- JA 
JAHTIMAKKARATANGOT 750 g

TOSIRUKIINEN HAL-
KAISTU REIKÄLEIPÄ

COLLEGE HAALARIT

-HOUSUT
MIESTEN COLLEGETAKKI

17,50

TYTTÖJEN COLLELEGETAKIT

WILHELM
FETA-MUSTAPIP-
PURIMAKKARA 
400 g

PUNAINEN 
LENKKI
500g

  1,-
LAPIN LIHA MEETVURSTIN 
II-siivu

 2,-

 1,99

NAISTEN TOPPAPUKU

15,90   39,-

”JUMPSUIT”

POIKIEN COLLEGEPUSERO

17,90 9,95

90 - 130 cm 130 - 160 cm

18,90

-HOUSUT

13,50
LASTEN TOPPAPUKU
120 - 170 cm

 79,50  58,60

RUUTU- 
PAITA

 27,50

BURGERI
110g

5 kpl 

175 g

2 pss /

2,39pkt

1,69

1,99pkt

GRILLINAKKI
840g

pkt

kpl

3,99
kg

Mukana:

PUDAS-
JÄRVEN
LUKION
TEEMA-
LIITE!

Ota tää.
Ihan tajuton tarjous!

Haluan puhua suuni
puhtaaksi!!!!!

70%–

12000 min/kpl12000 min/kpl
PUHETTA JA
VIESTEJÄ + NETTI!
PUHETTA JA
VIESTEJÄ + NETTI!

5.11.2012 10.32

5.11.2012 10.31

DNA Joustava 12000 –liit tymä ja DNA Liikkuva Laajakaista M matkapuhelimeen yhteensä 14,94 €/kk 12 kk ajan, eli -70 % kk-mak-
susta 12kk. DNA Joustava 12000 -liit tymän hinta 9,98 €/kk (norm. 39,90 €) sekä DNA Liikkuva Laajakaista M matkapuhelimeen 
4,96 €/kk (norm. 9,90 €) ilman määräaikaa. Avausmaksut 2,90 €. 12 kk kokonaishinta 185,08 € (norm. 603,40 €). DNA Jousta-
va 12000 -liit tymän kuukausimaksuun kuuluu norm.hintaista kotimaan puhetta, videopuheluita, tekstiviestejä ja MMS-viestejä 
yhteensä 12000 minuutin ja/tai kappaleen edestä laskutuskauden aikana. Kk-maksuun kuulumattomat sekä sen ylimenevät 
kotimaan normaalihintaiset puhelut ja tekstiviestit 0,09 €/min tai kpl. Liit tymän kk-maksuun kuulumattomien tai ylimenevien 
videopuheluiden hinta on DNA-liit tymiin 0,20 €/min ja muihin suuntiin 0,26 €/min ja MMS-viestien hinta 0,39 €/kpl. DNA Liikkuva 
Laajakaista M:n teoreettinen enimmäisnopeus 1 Mbit/s on saavutettavissa 3G-verkossa rajoitetusti nopeutta tukevalla pääte-
lait teella. Liit tymän tyypillinen vaihteluväli 3G-verkossa on 0,25-0,8 Mbit/s. 3G-verkon ulkopuolella EDGE- ja GPRS-nopeudet. 
Käyttö ulkomailla veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti. Etu ei koske liit tymätyypinvaihtoja. Käyt  tämätön etu ei siirry, mikäli 
asiakas vaihtaa liit tymätyyppiään edun voimassa ollessa. Tarjous voimassa 30.11.2012 asti. Lisätietoa www.dna.fi.

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

Lue lehti myös netistä:
www.pudasjärvi-lehti.fi
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Pudasjärvi

Minun uskoni

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

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. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulues-
sa 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

Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana: opettakaa 
toinen toistanne kaikessa viisaudessa, palsameilla, kii-
tosvirsillä, ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollises-
ti Jumalalle sydämissänne. Kol. 3–16.

Kun pienenä tyttönä istuin äidin ja siskojen kanssa 
Oulun Tuomiokirkon penkissä ja ihailevin silmin kat-
soin kun isäni, jo poismennyt, asteli upeassa poliisin 
virkapuvussa kuorokansio kainalossa muiden Oulun 
Poliisilaulajien kirkon etuosaan ja saimme kuulla ko-
meaa mieskuoron laulua, ymmärsin, että Taivaan Isä 
on antanut ihmeellisen musiikin ja laulun lahjan.

Nyt saan toteuttaa Kol. 3-16. kohtaa työssäni 
joka päivä pienten kerholaisten hiljentyessä hartau-
teen. ”Syttyy kynttilä, istumme nyt hiljaa, Jeesus luonam-
me, valon tuojamme, loistaa kynttilä istumme nyt hiljaa 
Jeesus kuuntele kuinka rukoilen.” Se laulu tulee lasten 
sydämistä.

Siinä on opetuksen ja neuvomisen paikka. Pie-
nen siemenen kylväminen lapsen sydämeen, että Tai-
vaan Isässä on turva ja lohtu ihan jokaisena päivänä. 
Kaikki enkelilaulut, kuinka helppoa on kertoa lapsil-
le laulaessa taivaan ihanista enkeleistä, kun luoja en-
keleineen hoivaa maailmaa, kaikki lapset tuntee, mei-
tä rakastaa.

Virsi 338 on ollut elämäni eri vaiheissa kantava 
voima, johon on ollut hyvä turvautua sekä surus-
sa että ilossa. ”Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä loh-
dutuksen aina saan. Mitä päivä tuokin tullessansa, Isä 
hoitaa lasta armollaan”, voiko enempää saada lohtua 
kuin tämän virren sisältö.

Hiljattain olimme koulutuksessa, jossa opiskelim-
me raamatun tulkintaa. Pohdin jälkeenpäin oppimaa-
ni ja oivalsin, että ihan saman kokemuksen saa myös 
hengellisistä lauluista ja rukoilla voi myös laulaen. 

Virsi 517: Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon lau-
laa hänen teoistaan.

Siunausta tulevaan adventin aikaan ja pianhan pää-
semme laulamaan koko Joulunajan tapahtumia nii-
den kauniiden joululaulujen avulla, joita myös lasten 
kanssa laulamme kerhoissa. 

IRENE KORTESALMI 
lastenohjaaja

Kirkkovaltuusto vahvisti 
maanantaina 12.11. kokouk-
sessaan nykyisen 1,5  kirkol-
lisveroprosentin. Kirkon re-
montti oli tullut lisätöiden 
vuoksi arvioitua kalliimmak-
si, joten valtuusto myönsi 30 
000 euron ylitysoikeuden re-
monttiin varattuun 200 000 
määrärahaan. Talouspääl-
likkö Maire Puhakka ker-
toi osavuosikatsauksessaan, 
että seurakunnan verotu-
lot olivat kasvaneet, mutta 
yhteisöverot pienentyneet 
edelliseen vuoteen verrattu-
na. Puunmyyntitulo paikkaa 
pienentyneitä tuloja ja aikai-
semmilta vuosilta usein siir-
rettyä toista puukauppaa 
suunnitellaan toteutettavak-
si vielä tämän vuoden puo-
lella. Seurakunnan talous on 
kokonaisuudessaan hyvällä 
mallilla, kertoi Puhakka. 

Seurakunta jatkaa entisellä 
1,5 kirkollisveroprosentilla

Kokouksen alussa kirkkoherra Kimmo Helomaa ja talouspäällikkö Maire Puhakka 
muistivat kukkasin elokuussa merkkipäiväänsä viettänyttä Eija Ikosta. 

Kirkkovaltuuston pois-
muuttaneelle jäsenelle Mar-
ja Pesälälle myönnettiin ero 
ja tilalle nousi varavaltuu-
tettu Linnea Manninen.  Pe-
sälän tilalle kasvatusasiain 
johtokuntaan valittiin Paula 
Soronen. 

Valtuuston kokouksen 
päätteeksi heräsi keskuste-
lu kirkkoherran vaalista. Äs-
kettäin päättyneellä ensim-
mäisellä kierroksella ei ollut 
yhtään hakijaa. Valtuuston 
puheenjohtaja arvuutteli syi-
tä tähän. Suurimmaksi syyk-
si todettiin se, että yleises-
ti arveltiin paikan kuuluvan 
virkaa hoitavalle vs. kirk-
koherra Kimmo Helomaal-
le, joka ei odotuksista huoli-
matta hakenut virkaa.

-Asumme Kempeleessä. 
Perhe ei olisi ollut muutta-
massa Pudasjärvelle ja pit-

kään harkittuani ja per-
heessä käydyn keskustelun 
jälkeen en hakenut virkaa. 
Päätöksen tekeminen täs-
tä oli vaikea. Pudasjärvi on 
aarre seurakuntien joukos-
sa, kertoi vs. kirkkoherra 
Kimmo Helomaa. Toisek-
si syyksi vähäiseen kiinnos-
tukseen arvioitiin seurakun-
nan koko ja sijainti. Toiselle 
hakukierroksella, jonka tuo-
miokapituli laittaa käyntiin 
lähitulevaisuudessa on kyl-
lä hakijoita. Vakavan tun-
tuisiakin kyselyjä on jo ollut, 
kertoivat niin valtuuston pu-
heenjohtaja Arvo Niskasaari 
kuin kirkkoherra Helomaa-
kin. Kirkkovaltuutettujen 
puheenvuoroissa kuitenkin 
toivottiin Helomaankin vie-
lä harkitsevan virkaan hake-
mista.  
Heimo Turunen

Messu kirkossa su 18.11. 
klo 10, Kimmo Helomaa, 
Erkki Piri,  Juha Kukku-
rainen, Jaakko Sääskilah-
ti, Jukka Jaakkola, Keijo 
Piirainen, Nuorten kuo-
ro, Olli Heikkilä, viulu. 
Rauhanyhdistyksen juh-
lajumalanpalvelus, juma-
lanpalveluksen jälkeen 
seppeleenlasku sankari-
haudalle. Juhla rauhan-
yhdistyksellä klo 14.  Lin-
ja-auto kirkolle lähtee 
seurakuntakodilta 9.30.
Pyhäkoulu seurakunta-
kodissa su 18.11. klo 12.
Kirpputori  keskiviikkoi-
sin (Pappilantie 7 A) klo 
10-13. 

Lähetyksen talkooilta kant-
torilassa (Pappilantie 7 A) 
ma 19.11. klo 18.
Nuttupiiri torstaina 15.11. 
klo 17-19  Kanttorilassa.  
Tule kutomaan, vaihtamaan 
kuulumisia tai vaikkapa ha-
kemaan ohjeet nuttujen te-
koon.
Ystävän kammari  tiistaina 
20.11. klo 12-13.30 seurakun-
takodissa.
Sauvakävelyilta tiistaisin 
18-19.30.
Sururyhmä: Läheisen ihmi-
sen kuolema muuttaa elä-
mää ratkaisevalla tavalla. 
Menetystä seuraavan surun 
läpi kulkeminen on usein 
tuskallista ja hämmentävää. 
Suru herättää monia tun-
teita, ajatuksia ja kysymyk-
siä, joiden tehtävä on auttaa 
surevaa vähitellen eheyty-
mään.  Kokemuksesta tie-
detään, että juuri sisäisen 
kivun kohtaaminen, siitä pu-
huminen ja keskusteleminen 
auttavat eteenpäin.
Sururyhmä on luottamuk-
sellinen lähimmäisryhmä 
(5-8 henkeä), jossa muka-

na olevat saavat kulkea hen-
kilökohtaista surun mat-
kaansa yhdessä. Viimeisen 
vuoden aikana poisnukku-
neiden omaisille tarkoitettu 
sururyhmä kokoontuu sun-
nuntaina 18.11 klo 15 Kant-
torilassa. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon (08-
8823100) 14.11 mennessä. Li-
sätietoja antaa Leena Louk-
ko, p. 0400-866480
Kuorot: Vox Margarita ke 
14.11. klo 18,  lapsikuoro to 
15.11. klo 17,  eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 14.11. klo 
13, nuorisokuoro to 15.11.klo 
16, kirkkokuoro to 15.11. klo 
18 Sarakylän kappelikuoro 
to 15.11. 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. Kipinän 
koululla torstaisin klo 18-
19.30. 
Partiot: Pudasjärven Mesi-
kämmenet partiolippukunta 

kaipailee lisää jäseniä rivei-
hinsä. Kaikki ikäkausiryh-
mät ottavat enemmän kuin 
mielellään uusia partiolaisia 
mukaan. Sudenpennut (7-
9v.) keskiviikkoisin klo 17-18 
seurakuntatalon nuorisosa-
lissa. Seikkailijat (10-12v.) ja 
Tarpojat (12-15v.)  keskiviik-
koisin klo 18-19 seurakun-
tatalon nuorisosalissa. Lisä-
tietoja kerhoista ja partiosta 
Tiinalta (040-571 4636, tiina.
inkeroinen@evl.fi) Tutustu 
myös sivuun www.partio.fi.
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 14.11.  
ja to 8.11. klo 10-13. Perhe-
kerho Petäjärinteen kyläta-
lossa  ma 19.11. klo 10-13 ja 
perhekerho Puhoksen kylä-
talossa (Möykkälä) ke  14.11. 
klo 10-13.
Siioninvirsiseurat Korpisel-
la  Liisa ja Aarne Putulalla pe 

16.11. klo 18.
Rauhanyhdistykset: Rau-
hanyhdistyksen 80-vuo-
tisjuhla su 18.11. klo 14 
Kurenalan ry:llä. Käsi-
työilta Sarakylässä Ans-
si Nurmelalla pe 16.11. 
klo 19 ja lauluseurat Sa-
rakylässä Iivari Jurmulla 
su 18.11. klo 19. Lähetys-
seurat: Aittojärvellä Mai-
ja-Liisa ja Pekka Lehdolla 
ke 21.11. klo 19, Yli-Livol-
la kylätalo Petäjärintees-
sä to 22.11. klo 19, Sara-
kylän kappelissa pe 23.11. 
klo 19, Hirvakoskella Lee-
na Tolkkisella la 24.11. klo 
18, Livolla Soile ja Pekka 
Törmäsellä su 25.11. klo 
12 ja Kurenalla seurakun-
takodissa su 25.11. klo 17. 
(Martti Lahtinen, Seppo 
Paaso).
Avioliittoon vihitty: 
Auvo Simo Juhani Turpei-
nen ja Anne Kristiina Vä-
häkuopus, Matti Samuli 
Simonen ja Kirsti Katarii-
na Hiltula
Haudattu: Maria Matilda 
Isola 84 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

Iijoen rantaan, Kuusamon-
tien varteen on noussut Kar-
hukunnaksen rakennuspro-
jektin kakkosvaihe Kiinteistö 
Oy Hirsikunnas. Urakka al-
koi tämän vuoden huhti-
kuun alussa ja työ on eden-
nyt jo viimeistelyvaiheeseen. 
Talossa järjestettiin tiistaina 
30.10. tilaisuus, jossa raken-
tajille, tuleville vuokralaisil-
le, yhteistyötahojen ja leh-
distön edustajille esiteltiin 
lähiaikana valmistuvaa taloa 
ja tarjottiin lohisoppaa. 

-Tarkoituksena oli, että 
tämä tilaisuus olisi ollut jo 
talon vastaanottotilaisuus, 
mutta alakerran lattian kui-
vaus on viivästyttänyt val-
mistumista. Rakennustyöt 
halutaan tehdä varman pääl-
le, joten taloon muuttaminen 
viivästyy reilulla kuukau-
della. Uudet toimitilat val-
mistuvat muuttokuntoon tä-
män vuoden puolella, arveli 
rakennuttajan puolesta Hir-
sikunnaan toimitusjohtaja 
Arto Pelttari. 

Rakennustoimikunnan 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
kertoi Karhukunnaan hirsi-
korttelin rakentamisen edis-
tymisestä, joka on noteerattu 
myös Pudasjärven ulkopuo-
lella. Hän myös valotti hirsi-
rakentamisen jatkuvan, kos-
ka päiväkoti ja tuleva koulu 
rakennetaan hirrestä. Raken-
nustoimikunnan jäsen Paa-
vo Tihinen muistutti hirsi-

Hirsikunnas lähes valmiina

Rakennuksen toimisto-
hotellisiipeen on oma si-
säänkäynti.

Isännöitsijänä toimiva Arto Pelttari, rakennustoimikunnan puheenjohtaja Vesa Riek-
ki, ekovastaavana hirsirakentamisen projektissa toimiva arkkitehti Matti Alasaare-
la ja rakennustoimikunnan jäsen Paavo Tihinen katsastivat pian valmistuvan Hirsi-
kunnaan Metsätalon tiloja. 

Rakennuksen päätyyn istutettiin kuusia ja maanpintaa viimeisteltiin muhevalla met-
säkuntalla. 

rakentamisen työllistävästä 
vaikutuksesta Pudasjärvellä. 

Pääurakoitsijana toimi-
va Seppo Takaharju kertoi 
menneen kesän olleen kaik-
kine sateineen haasteellinen 
rakentajan kannalta. 

Talon alakerran tilat on 
varattu Metsäkeskukselle. 
Yläkertaan muuttavat Pro 
Agria, Pudasjärven kaupun-
gin maaseututoimisto, L&T 
Biowatti ja Vapo. Yläkerran 
toisessa päädyssä on kuusi 
toimistohotellihuonetta, joi-

hin on oma sisäänkäynti, lu-
etteli Alpo Pelttari.

Yrityssaneeraus ei 
viivästytä  
rakennustöitä

Rakennuksen rakennus-
töiden esittelytilaisuuden 
jälkeen 6.11 tuli tieto, että 
Rakennus-Takaharju Oy on 
hakenut 30.10. yrityssanee-
rausta. Saneerauksen kä-
sittely kestää tuomioistui-
messa tyypillisesti kolmesta 

kuuteen kuukautta. Kiin-
teistö Oy Pudasjärven Hir-
sikunnaan toimitusjohtaja 
Arto Pelttarin tämänhetki-
sen tiedon mukaan sanee-
raushakemuksella ei ole vai-
kutusta valmistumaisillaan 
olevan Hirsikunnaan 2-vai-
heen toimistorakennuksen 
rakennusaikatauluun. Ra-
kennustyöt jatkuvat ja uudet 
toimitilat valmistuvat muut-
tokuntoon vielä tämän vuo-
den puolella, hän vakuuttaa. 
Heimo Turunen

Iijoen vesistön kalastusalu-
een hallitus kokoontui Poh-
jantähdessä keskiviikkona 
7.11. Kokouksen avannut 
Jari Jussila esitteli merilohi-
en siirtohankkeita viime ke-
sältä. 

Kokous päätti esittää 
syyskokoukselle nahkiai-
sen pyyntikieltoa Raasakan 
voimalan yläpuolisilla ve-
sialueilla elokuun puolesta 
välistä, vuoden loppuun. Pe-
rusteena on että Iijoen nah-
kiaiskanta on voimayhtiön 
velvoitteena suorittamien 
ylisiirtoistutusten varassa. 

Siirrettyjen merilohien 
rauhoitus jatkuu ensi vuoden

Todettiin, että aiemmin pää-
tetty merilohien vapautus-
paikkojen rauhoitus on voi-
massa vielä vuoden 2013. 
Kohteet ovat: Kollajannnie-
mi, Kurenkoski, Yli-Kur-
ki Tipparinne, Kellolammin 
lossiranta, Sepänkari Parvi-
aiskosken alapuolella, Jur-
mun sillan seutu, Livojoen 
Vääräkoski, Korpijoen Siivi-
konkoski ja Jokijärven ala-
pään pohjapadon alapuoli. 
Harjuksen alamitaksi pää-
tettiin 35 cm. Päätös koskee 
kaikkia vesiä Iijoen vesistön 
kalastusalueella. ER

Oulunkaaren kuntayhtymän 
sosiaalijohtajan virkaan va-
littiin yhteiskuntatieteiden 
maisteri Hilkka Karttunen, 
hän toimii tällä hetkellä Ou-
lun kaupungissa lastensuo-
jelun palvelupäällikkönä.

Sosiaalijohtaja toimii jär-
jestämiskeskuksessa sosi-
aalihuollon ja sosiaalityön 
asiantuntijana ja vastaa osal-
taan kuntien sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujen 
järjestämissopimuksessa il-
maistun ja seutuhallituksen 
päättämän tahdon toteutu-

Hilkka Karttunen 
Oulunkaaren sosiaalijohtajaksi

misesta. Sosiaalijohtaja vas-
taa järjestämiskeskuksessa 
yhteistoiminta-alueen sosi-
aalipalvelujen järjestämises-
tä siten, että palvelujärjestel-
mä kehittyy tavoitteellisesti  
jatkuvasti rakenteiltaan uu-
siutuvaksi, asiakaslähtöisek-
si, laadukkaaksi ja kustan-
nustehokkaaksi. 

Muut yhtymähallituksen 
asiat hyväksyttiin 7.11 ko-
kouksessa esitysten mukai-
sesti.

Oulunkaari tiedotus

Jään sairauslomalle 19.11.2012 alkaen ja 
palaan töihin tammikuun alkupuolella.

 
Kanttiini on tämän ajan kiinni.

Mukavaa joulun odotusta!
Terveyskeskuksen kanttiini

Heli Pekkala

Omistatko metsää?
Hoidetaan metsä tuottamaan!
Metsähoito on tuottava sijoitus tulevaisuuteen. L&T Biowatti on 
erikoistunut nuorten metsien ja ensiharvennusmetsien hoitoon.
Harvennamme metsiä ja ostamme samalla energia-, kuitu- 
ja tukkipuuta pysty- ja hankintakaupalla.

Metsäpalveluasiantuntijamme:

Puusta puhdasta energiaa
www.biowatti.fi
p. 010 4608

Jarkko Hokkanen 050-599 8465
• Ii, Yli-Ii ja Ranua

Matti Perttunen 050-313 0781
• Pudasjärvi ja Taivalkoski

SynttäriAle

...nyt kannattaa ostaa 
Jemmaan Jouluksi!

Tervetuloa 
Shoppailemaan!

Ilmoittaututumiset paikanpäällä!
Tiedustelut:

Kulttuuritoimi/Birgit Tolonen puh. 040 5856229

LASTEN 
KUVATAIDEKERHOT

maanantaisin Taidehuone Pudikin rakennuksessa

* 2-5  vuotiaat  klo 17-18
* 6-8 vuotiaat klo 18.15-19.15

- Ohjaajana Kari Tykkyläinen
- kerhomaksu 25 €
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Maaseudun Sivistysliiton 
Koti maalla -hanke ja Pudas-
järven kaupunki järjestivät 
yhteistyössä torstaina 8.11. 
kuntakehittämisen seminaa-
rin, johon osallistui Pohjan-
tähden auditorion täydeltä 
uusia ja nykyisiä valtuutet-
tuja, muita luottamushen-
kilöitä sekä Pudasjärven 
kaupungin ja Oulunkaaren 
kuntayhtymän työntekijöitä 
ja viranhaltijoita. 

Seminaarin tavoitteena 
oli tulevaisuuden visioin-
ti paikallisen elinvoiman ja 
palveluiden järjestämisen 
näkökulmista. Päivän aika-
na etsittiin luentojen, ryhmä-
töiden ja keskustelujen avul-
la vastauksia menestyvän 
kunnan elementteihin, mi-
ten palvelut tulisi järjestää 
ja miten sitouttaa asukkaita 
kotiseutuunsa.

Kunnan imagon ja identi-
teetin tärkeyttä korosti Tam-
pereen yliopiston johtamis-
korkeakoulun lehtori Jenni 
Airaksinen. Luottamushen-
kilöt ja kaupungin työnteki-
jät ovat paikkakunnan käyn-
ti- ja imagokortteja. 

-Täytyy olla sitä, mitä itse 
on ja ottaa huomioon mitä 
muut näkevät, painotti Ai-
raksinen kehottaen levittä-
mään myönteistä kuvaa Pu-
dasjärvestä. 

Ympäristöministeriön 
valtiosihteeri Katariina Pos-
kiparta toi valtiotason vies-
tiä harvaan asuttujen aluei-
den kysymyksiin. Hänellä 
oli monialaista näkemystä 
kuntien toimintakentästä 
suhteessa valtioon. 

Tutkijatohtori Kaj Zim-
merbauer oli tutkinut alueel-
lisen identiteetin ja imagon 
välistä yhteyttä. Tutkimus 
kytkeytyy myös meneillään 
olevaan kunta- ja palvelura-
kenneuudistukseen.

Suomen Kylätoimin-
ta ry:n kylien liiketoiminta-
asiamies Juha Kuisma kertoi 
kylien liiketoiminta-asiamie-
hen työstään ja kuinka hän 
levittää tietoa kylään tukeu-
tuvan yrittämisen hyvistä 
toimintamalleista sekä edis-

Paljon eväitä Tulevaisuuden Pudasjärvi – seminaarista
tää sopimuksellisuutta lähi-
palveluiden tuottamisessa.

Pudasjärven kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavit-
tila esitteli seminaarin alus-
sa Pudasjärven vahvuuksia. 
Tärkeää on tiedostaa, mitä 
tavoitellaan, mikä on olen-
naista ja miten tavoite saa-
vutetaan. Kehittymisen ja 
toiminnan mahdollisuuksia 
on tarjolla mittaamattomas-
ti. Daavittila esitteli myös 
kuntasuunnitelmaa vuosil-
le 2012-2018. Siitä hän nos-
ti esille kolme asiaa: ekolo-
gisuuden, hyvinvoinnin ja 
elinvoimaisuuden sekä ra-
jattomuuden. 

Osallistujilta  
myönteistä palautetta 

Alpo Ollila: Asiat voi esit-
tää myönteisesti

Ensi vuonna kaupungin-
valtuustossa uutena aloit-
tava Alpo Ollilalle oli jää-
nyt mieleen Jenni Airaksisen 
puhe, että myönteisiä asioita 
pitäisi enemmän tuoda esil-
le. Monta kertaa vain nega-
tiiviset asiat nousevat otsi-
koihin. 

-Kehittävä seminaari oli 
kuin minulle tehty. Tällais-
ten tapahtumien kautta voi 
kehittää kaupungin päätök-
sentekoa ja päättäjien on hel-
pompi tarttua asioihin. Ima-
gon kohottaminen pitäisi 
lähteä kaikkinensa jokaises-
ta itsestään. Siihen tulisi pyr-
kiä, että kaikissa kaupoissa 
ja liikkeissä pystytäisiin pal-
velemaan matkailijoita ja tu-
risteja siten, että heille jäisi 
iloinen ja valoisa mielikuva 
Pudasjärvellä käynnistä. 

Omalta osaltani pyrin 
vaikuttamaan, että epäkoh-
tia tuodaan esille oikealla ta-
valla eli keskustelemalla ja 
myönteisellä tavalla. Olen 
ottanut tavakseni kuunnella 
ihmisiä kylillä ja niiden poh-
jalta teen yhteenvetoa ja py-
rin viemään asioita eteen-
päin. 

-Se harmittaa, että ympä-
ristöministeriön edustajalle 
oltiin turhan tylyjä. Mieles-

täni pitäisi pystyä sievem-
min sanomaan huolet, ei 
epäkohteliaalla kielen käy-
töllä. 

Mirja Savolainen: Pudasjär-
vellä tekemisen meininki

Keskeisimpiä asioita jäi 
mieleen, että Pudasjärvellä 
on tekemisen meininki. Kun-
tasuunnitelma, joka ulottuu 
vuoteen 2018 saakka, on on-
nistunut. Suunnitelmaan on 
yhteistyössä eri toimijoiden 
toimesta osattu nostaa oikei-
ta asioita esille. Seminaarin 
puheenvuoroissa nousi esil-
le se, että oikealla asenteella 
asioita saadaan vietyä eteen-
päin. Hyvin ponnekkaas-
ti tuli ulkopuoliselta taholta 
kehuja Pudasjärvellä men-
neillään olevasta laajakais-
ta-hankkeesta. Laajakais-
ta ja kyläläisten aktiivinen 
toiminta mahdollistaa ky-
lien asuttuna pitämisen 
myös tulevaisuudessa. Ki-
teytettynä sanottuna, meil-
lä on itsellämme käsissäm-
me kaikki ratkaisun avaimet 
tulevaisuuden haasteisiin. 
Katsotaan mieluummin tule-
vaisuuteen, kuin mitä men-
neeseen!  

 

Erkki Honkanen: Tekstiä 
huumorilla höystettynä

Saatiinpa kutsu ”Koti 
maalla” -seminaariin, jossa 
olivat mukana vastavalitut 
valtuutetut sekä muita asi-
asta kiinnostuneita. Olin hy-
vin kiinnostunut aiheesta, jo 
senkin vuoksi, että maaseu-
tukylien kehittäminen on sy-
däntäni lähellä. Kiintoisaa 
oli, miten niistä luennoitiin 
ministeriön ja yliopiston ta-
son ihmisten näkökulmasta.

Tervetulotoivotusten ja 
paikkakunnan esittelyn jäl-
keen astui areenalle sähäkkä 
puhetykki Jenni Airaksinen 
aiheenaan kunta elinvoiman 
kehittäjänä. Tekstiä tuli huu-
morilla höystettynä, josta 
kuulsi selvä asiantuntemus 
omalta tutkija- ja konsultoin-
nin näkökulmasta. Kuten 
monesti aiemmista projekti-
seminaareista, asioiden hah-
mottuminen jäi kuulijoiden 
varaan ja harkintaan.

Tässä tapauksessa pitäisi 
tavallisten valtuutettujen re-
piä irti olennainen ja yrittää 
hahmottaa, miten opittu saa-
da käytäntöön. Ryhmätyöt 
tehtiin todella pikavauhdil-
la, ei jäänyt paljon pohtimi-
selle aikaa. Allekirjoittaneel-
le ne olivat kuin pikainen 

houreuni. 
Mutta syömään päästiin 

ja ruoka oli hyvää ja sehän 
on yleensä tilaisuuksien ko-
hokohta.

Ympäristöministeriön 
valtiosihteeri esitteli hallin-
toalansa näkemyksiä haja-
asutusalueiden hyvinvoin-
tiin. On kuitenkin sanottava, 
että kauaksi jäi näkemys ky-
lien kehittämisestä. Pikem-
minkin päinvastoin. Esityk-
sestä jäi mieleen säännöksiä 
ja uhkakuvia. Kun näinkin 
mielenkiintoisella teemalla 
istutaan seminaariin kylmän 
vetoisessa salissa, olisi toivo-
nut vilahdusta, että aiotaan-
ko todella saada maaseutu-
kylille mm. nuoria perheitä 
asumaan. 

Mutta seuraavalla kerral-
la ja seuraavassa seminaaris-
sa on varmaan taas realisti-
sempaa tai sitten ei!

Timo Vähäkuopus: Paljon 
ajattelemisen aihetta

Seminaarista minul-
la oli etukäteiskäsitykse-
nä, että siellä on tylsää. Kä-
sitys muuttui myönteiseksi 
heti paikan päälle tultuani. 
Tampereen tytön esitys (Jen-
ni Airaksinen) oli tosi elävä 
ja tarpeellinen. Seminaari oli 

hyvin järjestetty ja luennoit-
sijat olivat todella asiantun-
tijoita ja hyviä. 

Ympäristöministeri-
ön edustajalla oli vastahen-
ki ja kielteiset näkemykset 
turvetuotannosta. Se jäi ne-
gatiivisena mieleen.  Pu-
dasjärveläisenä valtuu-
tettuna turvetuotanto on 
paikkakunnan elinvoiman 
kannalta erittäin tärkeä ja en 
voinut yhtyä alustajan mieli-
piteisiin. 

Kaiken kaikkiaan semi-
naari oli tosi onnistunut ja 
antoi varsinkin uusille val-
tuutetuille hyvin paljon ajat-
telemisen aihetta ja eväitä. 
Heimo Turunen

Tulevaisuuden Pudasjärvi –seminaari kokosi osallistujia Pohjantähden auditorion täyteen. Edessä kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila, lehtori Jenni Airaksinen Tampereen yliopisto, valtiosihteeri Katariina Poskiparta Ym-
päristöministeriö, tutkijatohtori Kaj Zimmerbauer Oulun yliopisto ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma. 

Alpo Ollila koki, että semi-
naari oli kuin minulle teh-
ty. 

Erkki Honkanen, Timo Vähäkuopus ja Mirja Savolainen kokivat seminaarin erittäin 
myönteisenä.Väliin osallistujat pohtivat seminaariaiheita ryhmissä.



4 5nro 46PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti14.11.2012 14.11.2012nro 46

Toinen toistaan upeampia 
lounaspöytiä bongailtiin 

Pudasjärvellä sunnuntaina, 
kun juhlistettiin isiä heidän 

omana juhlapäivänään.
Neste Pudasjärvi tarjosi 

buffet-pöydästä poronkäris-
tystä ja uunilohta alkusalaa-
tin, leivän, ruokajuoman ja 
jälkiruuan kera.

Niemitalon Juustolan 
noutopöytään sisältyi runsas 
salaattipöytä, alkukeittona 
savuporo-juustokeitto, ros-
mariinimarinoitua porsaan 
sisäfiletta punaviinikas-
tikkeessa, kasviksia ja ker-
maperunoita sekä lapsille 
ranskalaisia, nakkeja ja liha-
pyöryköitä. Jälkiruuaksi tar-
joiltiin suklaamoussea ja täy-
tekakkukahvit. Mikäli tästä 
ei isälle löytynyt sopivaa 
vaihtoehtoa, oli tarjolla vielä 
Isän pihvi, joka oli pariloitua 
härän ulkofileetä bearnai-
se / punaviinikastikkeella ja 
lankkuperunoilla.

ABC Koillisportti tarjoi-
li Isäinpäivälounaalla mo-
nipuolisen salaatti- ja leipä-
pöydän lisäksi rosvopaistia, 
pekonibroileria, yrttiriisiä, 

Isäinpäivälounaita tarjoiltiin eri puolilla pitäjää

Niemitalon Juustolan kokit kattasivat isänpäivälou-
naalle runsaan ja maukkaan noutöpöydän. 

valkosipuliperunoita sekä 
jälkiruuaksi kahvia ja kak-
kua.

Urhon Kievarissa, Puhok-
sella oli myös herkullinen 
Isäinpäivälounas.

Ravintola Street4:n Isäin-
päivälounas sisälsi runsaan 
salaattipöydän lisäksi savu-
porokeittoa, lohirullaa, met-
sästäjän paistia, kermaperu-
noita, perunamuusia sekä 
jälkiruuaksi täytekakkukah-
vit tai –teet.

Piian Särvin tarjosi Syöt-
teellä broilerin rintafilet-
tä aurajuustokastikkeessa, 
höyrytettyjä harleginkasvik-
sia, mausteriisiä, Syötteen 
leikettä, kermaperunoita ja 
riistakastiketta sekä runsaan 
salaattipöydän graavilohi-
neen. Jälkiruuaksi oli mar-
jaisaa täytekakkua ja kahvia 
tai teetä. Bonuksena vielä oli 
arvonta isien kesken 3 tun-
nin saunavuoro Safaritalolle, 
jonka voitti Alpo Illikainen.

Hotelli Pikku-Syötteellä 
tarjoiltiin Ravintola Puros-
sa monipuolisen salaattipöy-
dän lisäksi alkukeitto, kak-
si pääruokavaihtoehtoa sekä 
kakkukahvit.

ABC Koillisportin isänpäivän noutopöytä sekä ruuan 
valmistaneen keittiön palveluvastaava Liisa Jaurakka-
järvi.

Neste Pudasjärvi tarjosi isänpäivänä lounasvieraille 
liha- ja kalavaihtoehdon.

Piian Särpimen isänpäivälounaan valmistivat Jonna 
Toivola ja Piia-Maarit Valkama. Kuvassa lounaalla tar-
jottua Aurabroileria ja Syötteenleikettä.

Hotelli Pikku-Syötteen isänpäivälounaspöytä, sekä te-
kijät Päivi Kauppila ja Sisko Keskitalo.

Piian Särpimen isänpäivälounaalla tarjottua Aurabroi-
leria ja Syötteenleikettä.

Hotelli Iso-Syötteellä mu-
sisoi lauantaina 17.11. ou-
lulainen lauluntekijä ja lau-
laja Pauli Haapalainen 
Maximus-orkesterinsa kans-
sa. Pauli hallitsee sekä is-
kelmän, tanssimusiikin että 
rock’n rollin. Hän on luotet-
tava ja karismaattinen esiin-
tyjä ravintoloihin, tanssila-
voille, häihin, synttäreille tai 
vaikkapa firmojen tapahtu-
miin. Yksityistilaisuuksis-
sa Pauli hoitaa myös sere-
moniamestarin roolin sekä 
spiikkaukset.

Laulamista Pauli Haa-
palainen on harrastanut ak-
tiivisesti 90-luvun loppu-
puolelta asti. Kokemusta on 
kertynyt niin mieskuoros-
ta, karaokesta kuin eri or-
kesterien solistin tehtävistä, 
“Show Must Go On” -kou-
lutuksesta ja kahden vuoden 
mittaisista lauluopinnoista 
oululaisen Pertti Rasimuk-
sen oppilaana.

Pauli on menestynyt 
2000-luvulla myös useis-
sa laulukilpailuissa, esim. 
karaoke-laulukilpailujen 
palkintosijoja, muutamia 
Tangomarkkinoiden esikar-
sintavoittoja sekä semifina-
lin karsinnat, kolme kertaa 
Kiuruveden Iskelmäviikoilla 
Toivo Kärki laulukilpailujen 
finaalin karsinnassa jne.

Paulin levyttämät laulut 
soivat tiuhaan tahtiin radio-
kanavilla.

Terttu Salmi

Tanssittava musiikki soi 
Hotelli Iso-Syötteellä

Syötteellä  julkistetaan matkailualueen ympäristöohjelma 
Syöte Green DQN –hankkeen loppuseminaarin yhteydes-
sä torstaina  22.11.2012 Hotelli Iso-Syötteellä. Seminaari 
on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille yrittäjille ja 
sidosryhmille. 

Syötteen matkailuyritykset yhdessä Pudasjärven kau-
pungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa 
ovat kehittäneet laatua ympäristönäkökulmasta. Yhteis-
työssä ovat olleet mukana Haaga-Perhon asiantuntijat.  
Tuloksena on alueen yrittäjistä koostuvan laatutiimin 
työstämä Syötteen ympäristöohjelma, jonka julkistaa laa-
tutiimin puheenjohtaja Juha Schroderus.

Loppuseminaarissa esitellään yrityskohtaisia tulok-
sia Syötteeltä sekä paneudutaan kestävän kehityksen toi-
menpiteiden tuomaan kustannussäästöön esimerkkien 
avulla.  Syötteen esimerkeistä kertovat Juha Kuukasjär-
vi Hotelli Iso-Syötteeltä sekä Janne Järvenpää Pikkusyöt-

Syötteestä Eko-Syöte – ympäristö-
painotteisen laadunkehittämisohjelman 
loppuseminaari Syötteellä

teeltä.  Vierailijoina seminaarissa ovat ympäristövastaa-
va Jusu Toivonen Pyhätunturi Oy:stä, asiantuntija Risto 
Larmio Motiva Oy:stä sekä Tekesin Vapaa-ajan palvelut 
-ohjelman päällikkö Risto Mäkikyrö. Pudasjärven kau-
pungin edustajat Mikko Kälkäjä ja Eero Talala tuovat ter-
veiset Syötteen kehittämisestä ja kasvamisesta kaupungin 
näkökulmasta. 

Kehittämisohjelman tuloksena Syötteen matkailuyri-
tykset ovat työstäneet myös yrityskohtaista laatua MEKin 
Laatutonni-ohjelman avulla. Lopputuloksena on toimin-
tamallien tehostumista ja osaamisen lisääntymistä sekä 
yrityskohtainen Laatutonni-laatukäsikirja, jossa on huo-
mioitu vastuullisen liiketoiminnan kriteerit. 

Loppuseminaariin toivotaan ennakkoilmoittautumi-
sia ruoka- ja kahvitarjoilujen järjestämiseksi perjantaihin 
16.11.2012 mennessä sähköpostilla: oili.ruokamo@haaga-
perho.fi. Seminaari on maksuton.
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Oulunkaaren yhtymähalli-
tus ja yhtymävaltuusto sekä 
runsas joukko työntekijöitä 
kokoontuivat keskiviikko-
na 7.11. yhteiseen arviointi-
seminaariin, jossa halusivat 
jättää uusille luottamushen-
kilöille selkeän perinnön: 
päätöksissä on katsottava 
entistä pitemmälle tulevai-
suuteen ja palveluiden saa-
tavuus ja tasapuolisuus on 
turvattava. Lisäksi kunta-
laisten osallistumismahdol-
lisuuksia on kehitettävä. 
Mielipiteet käyvät ilmi luot-
tamushenkilöille tehdystä 
kyselystä.

Luottamushenkilöiden 
mukaan Oulunkaaresta on 

Oulunkaaren luottamushenkilöt
Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia täytyy lisätä

saatu muodostettua toimi-
va organisaatio, joka tuottaa 
palvelut tehokkaasti. Kehit-
tämistyötä pitää kuitenkin 
jatkaa, jotta voidaan vasta-
ta kaikkiin tulevaisuuden 
haasteisiin. Esimerkiksi iiläi-
sen Maire Turtisen mielestä 
ei pidä katsoa vain tulevan 
vuoden budjettia. Vaikka jo-
kin palvelu vie enemmän ra-
haa tänä vuonna, siihen kan-
nattaa panostaa jos se tuo 
säästöjä viiden tai kymme-
nen vuoden päästä. 

Ennaltaehkäisevään ja 
terveyttä edistävään työ-
hön täytyy panostaa, jotta 
erikoissairaanhoidon kulu-
ja saadaan laskettua. Myös 

ikärakenteen muutokset täy-
tyy huomioida. Pudasjärve-
läisen Henrik Hämäläisen 
mukaan vanhuspalveluis-
sa täytyy kehittää erityisesti 
kotihoitoa ja tuettua asumis-
ta laitoshoidon sijaan.

Kuntalaisille täytyy tie-
dottaa enemmän ja heitä täy-
tyy myös kuunnella enem-
män. Lisäksi lääkäreiden ja 
muiden työntekijöiden rek-
rytointiin täytyy panostaa, 
samoin kuin ajanvarauspal-
veluiden kehittämiseen.

Kyselyn mukaan yhtymä-
hallitus ja yhtymävaltuus-
to ovat pystyneet vaikutta-
maan hyvin oman kuntansa 
palveluiden määrään ja ko-

Seminaari keräsi paljon osallistujia, sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä. 

konaiskustannuksiin.
Yhteistyö Oulunkaaren 

luottamushenkilöiden, jä-
senkuntien luottamushenki-
löiden ja Oulunkaaren viran-
haltijoiden kesken on ollut 
toimivaa. Myös eri jäsen-
kuntien keskinäinen yhteis-
työ on ollut hyvää. Yhteis-
työtä yritysten ja järjestöjen 
kanssa taas tulisi kehittää.

Päätöksenteko on ollut 
avointa ja se on perustunut to-
siasioihin ja hyvään viranhal-
tijavalmisteluun. Tavoittee-
na on aina ollut Oulunkaaren 
kokonaisetu. Jatkossa luotta-
mushenkilöt toivovat päätök-
senteolta lisää tehokkuutta.

Uudet  
luottamushenkilöt 
tammikuussa

Jäsenkuntien valtuus-
tot valitsevat tammikuus-
sa kuntien edustajat Oulun-
kaaren yhtymävaltuustoon.  
Valtuustoon tulee Iistä ja Pu-
dasjärveltä kummastakin 
seitsemän valtuutettua ja Si-
mosta, Utajärveltä ja Vaalas-
ta viisi.

Valittu yhtymävaltuusto 
nimeää helmikuulla 14-hen-
kisen yhtymähallituksen, jo-
hon tulee Iistä ja Pudasjär-
veltä neljä jäsentä ja Simosta, 

Utajärveltä ja Vaalasta kak-
si jäsentä. Tuoreen kunnal-
lisvaalituloksen mukaan 
Keskustan edustajia tulee 
olla kahdeksan, Vasemmis-
toliiton ja Perussuomalais-
ten edustajia kaksi ja Kokoo-
muksen ja SDP:n edustajia 
yksi.

Utajärveläinen Eero Pirt-
tikoski kannustaa valitse-
maan yhtymävaltuustoon ja 
-hallitukseen myös nuoria 
jäseniä, jotta turvataan pit-
kän tähtäimen tuore ajattelu.

Oulunkaari tiedotus, 
kuvat Riitta MuhonenPudasjärveläinen kuoro piristi valtuustoseminaaria.

Lakarin koulun voittaja: Sonja Raappana, erottuu 
muista töistä tekniikaltaan. Työssä on saavutettu tilan 
tuntua.

Sivukylien koulujen voittaja: Aada Satokangas, Sarakylän koulu, erottuu selkeydel-
lään ja taiteellisuudellaan muista töistä. Taitavaa sekatekniikan käyttöä.

Kurenalan koulu 
Erika Leppänen, 

hyvin tehty, 
värimaailmaltaan 

selkeästi erottuva 
työ.

Aada Satokangas Saraky-
län koululta, Sonja Raappa-
na Lakarin koululta ja Eri-
ka Leppänen Kurenalan 
koululta ovat ottaneet en-
simmäisen askeleen kohti 
kansainvälistä tunnustusta 
taiteilijana voittamalla Rau-
hanjulistekilpailussa Pudas-
järven paikallisen kilpailun, 
jonka sponsoroivat yhdessä 
lionsklubit LC Pudasjärvi ja 
LC Pudasjärvi Hilimat. Kil-
pailutyön aiheena oli ”Ku-
vittelen rauhan”.

Pudasjärven kilpailus-
sa järjestettiin kolme sar-
jaa viidensien luokkien op-
pilaille: sivukylän koulut, 
Lakari ja Kurenalan koulu. 
Kilpailuun osallistuivat Ku-
renalan, Lakarin, Sarakylän 
ja Hirvaskosken koulut.  Kil-
pailun tuomareina toimivat 
leijonat Virpi Eskola, Juha 
Pätsi ja Janne Moilanen. Kil-
pailussa sijoittuneet työt on 
palkittu lahjakorteilla pai-
kallisiin liikkeisiin.

Aadan, Sonjan ja Erikan 
julisteet ovat kolme yli 350 
000 julisteesta, jotka on lä-
hetetty Lions Clubs Interna-
tionaliin jokavuotiseen rau-
hanjulistekilpailuun. Lions 
Clubs International spon-
soroi tätä kilpailua koros-
taakseen maailmanlaajuisen 
rauhan tärkeyttä maailman 
nuorisolle. 

Pudasjärven voittajatyöt 
jatkavat kilpailun seuraavil-
la tasoilla piirin, mahdolli-

Koululaiset jälleen mukana Rauhanjulistekilpailussa

sesti koko Suomen ja edel-
leen kansainvälisellä tasolla. 
Työ, joka voittaa nämä kaik-
ki vaiheet, on kokonaiskil-
pailun voittaja.

Voit katsoa edellisten 
vuosien voittajien julistei-
ta web-sivulla www.lion-
sclubs.org. Lions Clubs In-
ternational on maailman 
suurin palvelujärjestö, jos-
sa on lähes 1,35 miljoonaa 
jäsentä noin 45 000 klubissa 
200 maassa. 

Kilpailutyöt ovat nähtä-
villä Pudasjärven Osuus-
pankissa marraskuun ajan. 
Pudasjärven Lions Clubit 
kiittävät koulujen opettajia 
sekä kaikkia kilpailuun osal-
listuneita. 

Janne Moilanen

Sijoitukset:
Sivukylien koulut
1. Aada Satokangas,  
Sarakylän koulu,  
2. Katariina Lauronen, 
Hirvaskosken koulu,  
3. Annie Luokkanen,  
Sarakylän koulu. 

Lakarin koulu
1. Sonja Raappana,  
2. Maria Mattinen,  
3. Roosa Sainsalo. 

Kurenalan koulu
1. Erika Leppänen,  
2. Milla Pesälä,  
3. Johanna Pesonen
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MTK Pudasjärven syysko-
kous pidettiin 6.11. Liepeen 
pappilassa. Mukana oli pa-
rikymmentä jäsentä. Vie-
railijoina olivat eläinlääkäri 
Henri Pätsi, joka kertoi eläin-
lääkintäasioista, josta viri-
si vilkas keskustelu.  MTK 
Pohjois-Suomen terveiset 
toi kenttäpäällikkö Markku 
Karjalainen Kajaanista.  Pu-
heen aiheena oli muun mu-
assa viljelijöitä kovasti kurit-
taneet sateet ja siitä tehtävät 
satovahinkoilmoitukset.  

Kokouksen avannut 
MTK:n Pudasjärven puheen-
johtaja Mari Kälkäjä iloit-
si syksyllä päättyneen lomi-
tuskurssin onnistumisesta ja 
siitä, että kurssilta valmistu-
neita lomittajia jäi myös Pu-
dasjärvelle töihin. Kunta-
vaaleissa oli hyvä menestys, 
sillä peräti 10 MTK:n jäsentä 
tuli eri puolueista valituksi 
valtuustoon. Kälkäjä toivoi 
uuden koulun suunnittelus-
sa otettavan huomioon sel-
lainen keittiö, että siellä voi-
daan käyttää lähiruokaa 
ruoan valmistukseen. Pii-
riagrologi Esko Viitala kertoi 

Sisko Alatalo uutena 
MTK Pudasjärven johtokuntaan

maatilojen energiaohjelmas-
ta ja ProAgrian ajankohtaisia 
kuulumisia. Pekka Törmä-
nen valotti Livojoen ranta-
kaavan valmistumisen vai-
heita. 

Johtokuntaan valittiin uu-
tena Sisko Alatalo ja erovuo-
rossa olleet Juhani Jurmu ja 
Timo Vähäkuopus jatkavat 
jäseninä. Muut johtokunnan 

Piiriagrologi Esko Viitala ja MTK Pohjois-Suomen kenttäpäällikkö Markku Karjalai-
nen (seisomassa) vaihtamassa kuulumisia kokouksen alkaessa. Oikealla johtokun-
nan varapuheenjohtaja Timo Vähäkuopus. 

jäsenet ovat: Mari Kälkälä, 
Sanna Vainio, Sirkka Pan-
kinaho, Urpo Puolakanaho, 
Ulla Rissanen ja Leena Yli-
talo. Sihteerinä toimii Maija 
Puhakka.

MTK Pohjois-Suomen ko-
kouksiin edustajiksi valittiin 
Timo Vähäkuopus, Sirkka 
Pankinaho, Urpo Puolakan-
aho ja Taina Vainio. 

Lukijan kynästä

Muistatte varmaan vanhan Pirttikahvilan, sekä Uuden 
Sivakan ja yhteydessä Uusi pirttikahvilan. Kaikki oli 
täynnä väkeä. Rakennettiin uusi Sivakka, siinäkin oli 
tupa täynnä, jossa poristiin ja parannettiin maailmaa. 
Entä nyt? Ei käy Jaakonsaari, Pulliainen, Ahde, jne. Ei ole 
kokoontumispaikkaa, ei saa kahvia, ei kaljaa, ei tavoiteta 
eri kyliltä tulleita, eli kyläpuskaradio ei toimi nykyisin. 
En jaksa seisoa Sokoksen käytävällä. Mieluummin istui-
sin. Tosiaan ennen kävi kunnanjohtaja, kansanedustajat, 
valtuutetut, tämä on ”vissiin historiaa”. Mainitsen vielä, 
me jotka olemme muuttaneet keskustaan, syystä, tai toi-
sesta, haluaisimme rupatella muualta ”syrjästä” muut-
taneiden kanssa, mutta ei meillä ole paikkaa eli linja-au-
toasema tulisi olla, josta saisi aamukahvia ja muutakin?

Mainitsen vielä, vaikka olen asunut keskustassa yli 
30 vuotta, nykyistä kaupunginjohtajaa en ole kohdannut 
livenä, kaikki aikaisemmat kyllä. Eli uudelle valtuustol-
le tehtävä, kyllä keskustaan tulee saada pysäkki ja aa-
mukahvi/paukku/ eli linja-autoasema.

Matti Suntioinen

Linja-autoasemaa ja 
kahvilaa kaivataan

Porovahinkojen arvio-
miehiksi tulivat valituiksi 
Arto Kosamo, Pekka Törmä-
nen, Arto Tuominen, Arto 
Vesteri, Haikki Putula, jan-
ne Oinas, Alpo Kantoniemi 
ja Juhani Jurmu. 

Osallistujien kesken arvo-
tun kuntokurssin voitti Sirk-
ka Pankinaho. 
Heimo Turunen

Raili ja Pentti Juotasniemen 
vuonna 1994 perustama yri-
tys toimii jo toisessa polves-
sa. Heidän jäätyä eläkkeelle 
noin vuosi sitten, yrityksen 
vetovastuun ottivat Katri ja 

Lihanleikkauskoulutusta 
Lihankäsittely Juotasniemellä

Juha Pirinen. Katri on kou-
lutukseltaan merkonomi ja 
hän on toiminut yrittäjänä 
jo 10 vuotta. Katri on käynyt 
erilaisia lihapuolen kursse-
ja, joten hän pystyy olemaan 
mukana myös jalostuspuo-
lella markkinoinnin ja lasku-
tuksen lisäksi.

Fysioterapeutin työstä 
uudelleen kouluttautunut 
Juha uudelleen kävi 3-vuo-
tisen liha-alan koulutuksen. 
Yrittäjien lisäksi Lihankäsit-
tely Juotasniemellä on töissä 
Hilkka Anttila ja Riitta Lant-
to. 

Viime viikolla Lapin Am-
mattiopistosta poronhoitaja-
linjan neljä opiskelijaa olivat 
oppimassa lihanleikkuun 
perusteita Juhan ja Riitan 

opastuksella. 
Sunna Aikio Inarista ja 

Matias Jänkälä Rovaniemel-
tä ovat nuorisoasteen opis-
kelijoita. Sunna suorittaa po-
ronhoitaja ja luonto-oppaan 
kaksoistutkintoa. Matias on 
kolmivuotisissa opinnois-
saan jo puolessa välissä ja ta-
voitteena on poronhoitajan 
ammattitutkinto.

Kaksi muuta opiskelijaa, 
Aimo Ekonoja Pellon Tur-
tolasta sekä Arto Kutuniva 
Muonion Kihlangista ovat 
yrittäjiä ja nyt oppisopimuk-
sella poronhoitolinjalla.

- Koulutuksen tavoitteena 
on ollut poronruhon leikkaa-
misen peruskaavion oppimi-
nen, raakapaloittelusta aina 
tuotepakkaamiseen asti. 

Oppisopimusopiskelijat Matias Jänkälä, Aimo Ekon-
oja, Arto Kutuniva ja Sunna Aikio pakkaamassa leik-
kaamiaan poronlihoja.

Lihanleikkaajan koulutuk-
sen nuorin, ammatilliseen 
kaksoistutkintoon koulut-
tautuva Sunna Aikio.

Juha ja Katri Pirinen opastivat opiskelijoita lihanleikkaajan saloihin sillä tavalla kuin 
se tehdään heillä Lihanjalostamo Juotasniemellä.

Pudasjärvellä toimivan 
Lihankäsittely 

Juotasniemi Ay:n 
toiminta-ajatuksena 

on lihankäsittely 
ja -jatkojalostus 

asiakkaiden omista 
raaka-aineista. Yhtenä 

yrityksen toiminta-
alueena on myös 

koulutus.

Hei, kaikki juoksun ystävät, kärsiikö lenkkeilysi syksyn 
ja talven liukkaista keleistä. Ei huolta, tutustu netissä 
tai vaikkapa paikallisessa urheiluliikkeessä kanadalai-
seen Ruotsissa kehiteltyyn Icebug-nastalenkkari mal-
listoon. Itsellä on lähdössä viides talvi kyseisen kengän 
python versiolla. Uusimmat hankin edellisenä talvena. 
Neutraali malli 17 lyhyellä kovametallinastalla varus-
tettu. Olen testannut sitä esimerkiksi Levin ympärys-
tiellä, golf-kentän lähellä olevassa jyrkässä mäessä, niin 
myötä- kuin vastamäkeen, kaikilla mahdollisilla keleil-
lä; lumella, jäällä jne. Pito on 100 prosenttia. Kilpaillut 
olen nämä kengät jalassa esimerkiksi Kemin talvimara-
tonilla ja Iin talvisarjassa. Kenkä on kevyt ja hyvin vai-
mennettu. 

Taisto Puurunen

Edelliseen liittyen
Ostin nastalenkkarit viime talven liukkailla Pudasjär-
ven Kesportista. Olipa hieno niillä käydä maanantai-il-
tana Perässä hiihtäjien -ryhmässä lenkillä. Ne olivat ja-
lassa myös pakkasiltana viime torstaina Jari Keskiahon 
ja Teuvo Perätalon johtamassa leijonakävelyssä Sivakan 
kuntoradalla. Suosittelen.

Heimo Turunen

Nastalenkkarit apuna liukkailla

Leikkaustyylejä on monen-
laisia ja poron leikkuussakin 
on monta eri tyyliä. Nyt on 
opeteltu sillä tavalla kuin se 
tehdään meidän yrityksessä. 

Nämä opiskelijat ovat ol-
leet innoissaan koulutukses-
ta ja halunneet tehdä pitkää 
päivää. Kaikki läpäisivät vii-
me torstaina näyttökokeen, 
kertoi Juha Pirinen.  

Oppisopimuksella 
ammattinimikkeitä
Aimo Ekonoja on yksi neljäs-
tä opiskelijasta, jolla oli vii-
me torstaina lihanleikkuun 
näyttökoe. 

- Tämä lihanleikkaajan 
kurssi on poronhoitajakou-
lutuksessamme valinnainen 

aine. Itselläni on tarkoitus 
laajentaa porotalousyritys-
täni omien lihojen paloitte-
luun ja pakkaamiseen asiak-
kaan toiveitten mukaisesti, 
sillä tänä päivänä ei kukaan 
osta enää kokonaista ruhoa. 
Liha täytyy olla valmiiksi 
leikattuna sopiviin annos-
kokoihin ja myös pakattui-
na, kertoi Ekonoja kokemuk-

sistaan.
Oppilas Ekonoja oli tyy-

tyväinen koulutuksen antiin 
ja kehui että mukavaa on ol-
lut ja on tehty pitkää päivää, 
mutta kaikki hyvä loppuu 
aikanaan.

Terttu Salmi
Kuvat: Sirkka-Liisa 
Tuomaala
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TÄLLÄ KUPONGILLA
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ma-pe 9-17

10 €
alennusHA/PA määräaikais-

katsastuksesta

Yksi tarjous/katsastus

Fortumilla on käynnissä 
Koillismaalla erittäin laaja ja 
merkittävä sähköverkon pa-
rannushanke, jolla sekä li-
sätään sähkönjakelun luo-
tettavuutta että kasvatetaan 
sähkönjakelukapasiteettia 
paikallisen elinkeinoelämän 
tarpeisiin. Hankkeen vaiku-
tuspiirissä ovat lähes kaikki 
Kuusamon, Posion, Pudas-
järven ja Yli-Kiimingin taaja-
mien asukkaat.

 Kaiken kaikkiaan Koil-
lismaalla on suunniteltu to-
teutettavan viisi Vahva-
Verkko-projektia, joiden 
yhteenlaskettu arvo on yli 
kolme miljoonaa euroa. Koh-
teita on Kuusamon lisäksi 
muun muassa Posion Aho-
lassa, Pudasjärven keskustas-
sa ja Oulussa, Yli-Kiimingin 
taajamassa.

Maan alle  
taajama-alueilla
”Fortum on aloittanut Koillis-
maalla mittavat toimenpiteet 
sähkönjakelun toimitusvar-
muuden vahvistamiseksi”, 
hankejohtaja Sauli Antila 
kertoo. ”Kaapeloimme taa-
jama-alueella olevia 20 kilo-
voltin ilmajohtoja Kuusamon 
sähköasemalta Petäjäkan-

kaan suuntaan. Lisäksi pyl-
väsmuuntamoita korvataan 
ulkoisia olosuhteita parem-
min kestävillä ja taajamamai-
semaan paremmin sopivilla 
puistomuuntamoilla. Projek-
tit sijoittuvat Kuusamossa lä-
hinnä Petäjäkankaan alueel-
le”, hän jatkaa. Kuusamon 
projektien arvo on noin mil-
joona euroa.

20 kilovoltin kaapelia ra-
kennetaan koko Koillismaal-
la yhteensä noin 30 kilomet-
riä, josta noin kahdeksan 
kilometriä Kuusamoon. Puis-
tomuuntamoita asennetaan 
yhteensä yli 30, joista 10 Kuu-
samoon. 

Julkinen kilpailutus alu-
een urakoitsijoista on saa-
tu päätökseen ja urakoitsijat 
on valittu. Kohteiden maas-
tosuunnittelu on jo aloitet-
tu. Posiolla rakentaminen al-
kaa jo tänä vuonna ja muiden 
kohteiden osalta rakentami-
nen aloitetaan ensi vuoden 
aikana.

Vuoden alussa aloitet-
tu sähkömittareiden vaihto 
uusiin etäluettaviin Fortum 
Älybokseihin on edennyt 
suunnitellusti. Koillismaan 
32 000 mittarista on tällä het-
kellä vaihdettu etäluettaviin 

lähes puolet.Yli-Kiimingin, 
Ranuan ja Pudasjärven osal-
ta asennukset on saatu pää-
tökseen. Kuusamon, Rukan 
ja Posion alueella asennuk-
set saadaan päätökseen syys-
kuun 2013 loppuun mennes-
sä, jolloin kaikki Fortumin 
Koillismaan sähkönjakelu-
alueen mittarit on asennettu.

Mikä VahvaVerkko?
Fortum VahvaVerkko -hank-
keen tavoitteena on parantaa 
sähkönjakelun luotettavuut-
ta nopeutetusti ja saattaa 
vuoden 2014 loppuun men-
nessä säävarman sähkönja-
kelun piiriin noin 90 000 For-
tumin asiakasta nykyisen 
200 000 lisäksi.

Pitkän aikavälin päämää-
ränä on puolittaa sähkökat-
kojen määrä ja kaksinkertais-
taa säävarman sähköverkon 
piirissä olevien asiakkaiden 
määrä vuoteen 2020 mennes-
sä.

Koillismaan projektisuun-
nitelmiin voi tutustua Rukan 
talvikauden avajaisissa 9. – 
11. marraskuuta. Paikalla on 
Fortumin asiantuntijoita.

Fortum Oyj
konserniviestintä

Fortum VahvaVerkko -hanke 
parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Vanhan tanssimusiikin hel-

miä soittava suosittu tans-
siorkesteri Pohjolan Yö soit-
taa ja tanssittaa yleisöä 
lauantaina 17.11. Möykkä-
lässä, Puhoksella. Tämä suo-
mussalmelainen trio esittää 
monipuolista tanssimusiik-
kia kaiken ikäisille ja tarpeen 
mukaan useammalla eri kie-
lellä.

Triossa pääsolisti Salme 
Salonen kertoi aloittaneen-
sa laulu-uransa vuonna 1999 
ja kolmen kappaleen ”Pie-
ni Perhonen” -sinkku on jul-
kaistu vuonna 2002. 

- Orkesterikeikkoja eri 
kokoonpanolla olen tehnyt 
vuodesta 2003 alkaen. Puo-
lisoni Arin kanssa olemme 
tehneet Duo Pohjolan Yön 
keikkoja, kertoi iloinen vo-
kalisti ja jatkoi, että perus-
timme tanssi-orkesterin ja 
nyt teemme poikien kanssa 
keikkaa niin vanhemmalle 

Tansseissa tavataan Möykkälässä
kuin nuoremmallekin tans-
siyleisölle.

Pikkupojasta asti haitaria 
soittanut Ari Kela on pitkän 
linjan muusikko.

- Aluksi soittelin yksin, 
mutta kun tapasin puoli-
soni niin aloimme tekemään 
tanssiohjelmistoja. Duona 
teimme keikkaa kolmisen 
vuotta ja kun saimme mu-
kaamme loistavan muusi-
kon, keikkailemme nyt trio-
na tällä rennolla ja iloisella 
kokoonpanolla, kertoi Ari 
Kela urastaan.

Yhden miehen tanssior-
kesterilla vuonna 2007 aloit-
tanut norjalainen Leif Rören 
on trion kolmas muusik-
ko. Rören aloitti trumpetin 
ja kontrabasson soittamisel-
la jo vuonna 1974 ja kosket-
timet tulivat mukaan muu-
tama vuosi myöhemmin. 
Rören sanoo pitävänsä ko-
vasti suomalaisesta tanssi-

musiikista ja laulaa suomek-
si hienostuneella aksentilla. 
Leif Rören myös sovittaa tri-
olle vanhaa musiikkia uusiin 
raameihin, jota mahdollises-
ti saamme tulevaisuudessa 
ostaa ihan omiin musiikkiar-
kistoihimme.

Tansseissa tavataan - ter-
vetuloa tanssimaan, teh-
dään yhdessä sopiva tanssi-
ilta, toivottavat Salme, Ari ja 
Leif.

Terttu Salmi

Puunkäsittelyn teemapäi-
vänä Pudasjärven Rautias-
sa torstaina 8.11. oli paikal-
la Maaselänkoneen tehtaan 
edustaja Veijo Kontro esitte-
lemässä Hakkipilke klapiko-
neita.

Klapikoneita esiteltiin Rautiassa
Haapajärvellä sijaitseva 
Maaselänkone on vuonna 
-83 perustettu metallialan yri-
tys, joka valmistaa klapi- ja re-
hunjakokoneita. Tuotteiden 
markkinoinnin hoitaa yksin-
oikeudella Kesko.

– Ketjusahakoneet on li-
sännyt suosiotaan, koska nii-
den ansiosta käsiteltävä puu 
voi olla paksumpi mitä pyö-
räterävarusteisella koneel-
la. Ketjusaha ei ole myöskään 
niin herkkä näpistämään, jos 
runko pääsee liikkumaan kat-

Nykyaikaisilla klapiko-
neilla klapien teko on vai-
vatonta ja nopeaa. Ko-
neessa on hydraulinen 
rangansiirto eteen, ja 
taaksepäin, joten pölkyn 
tarkan katkaisukohdan 
säätäminen on vaivaton-
ta.  Lisälaitteena on saa-
tavana hydraulinen puun-
nostin joka nostaa puun 
suoraan kuljettimelle jo-
ten  työskentelijän ei tar-
vitse enää nostella ras-
kaita rankoja käsipelissä 
koneenpäälle, esitteli  Vei-
jo Kontro.

kaistaessa.  Pyöröterällä va-
rustettuja mallejakin tuo-
tannosta löytyy. Koneita on 
saatavana sähkö- ja traktori-
käyttöisinä, kertoo Kontro.

– Vientiä Maaselänkoneel-
la on yli 30 maahan. Suurim-
mat vientikohteet ovat Ruot-
si, Norja ja Saksa. Etäisimmät 
kohteet ovat Australia ja Uu-
si-Seelanti, jossa puusto on sa-
manlaista kuin Suomessakin. 

 - Uudessa Seelannissa sa-
moin kuin Euroopassakin 
käytetään ravintoloissa puu-

Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin syyskokouk-
sessa 10.11. Iissä vaadittiin 
hallitusta ryhdistäytymään. 
Suomi tarvitsee selviyty-
missuunnitelman, sanoi 
puheenjohtaja Juha Sipilä 
puheessaan ja kehotti koko-
usväkeä kuuntelemaan ih-
misiä. Sipilälle luovutettiin 
vaalijulisteen mukaan ku-
dottu räsymatto, jonka hän 
aikoi viedä eduskuntaan 
työhuoneensa lattialle.

Keskustapiirin ensi vuo-
den toiminnan keskeisin osa 
on järjestötyö ja erilaisia jä-
sentapahtumia pidetään 
pitkin vuotta. Puolueen 
kansanedustajat kiertävät 
kunnallisjärjestöjen syys-

Vainio jatkaa Keskustan 
piirihallituksessa

kokouksissa. Uudet kun-
tapäättäjät kutsutaan kool-
le kunnittain ja sitoutetaan 
mukaan järjestötoimintaan.

Piirin johdossa jatkaa 
Mirja Vehkaperä ja varapu-
heenjohtajana Raili Myllylä 
sekä uusi nuorten puheen-
johtaja Matias Ojalehto Ou-
lusta. Piirihallitukseen va-
littiin edelleen Taina Vainio 
Pudasjärveltä. Kokousvä-
ki, joukossa kymmenkunta 
pudasjärveläistä edustajaa, 
vaatii tiemäärärahojen suun-
taamista Nelostien pohjoi-
sen ja Oulu- Taivalkoski tien 
ohituskaistoihin liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi.

Taina Vainio 

uuneja, joissa ruuat kypsytel-
lään hiilloksella, ja nykyisin 
siellä pilkotaan puut klapi-
koneilla, esitteli Veijo Kontro 
tehtaan vientipuolta

Tehtaalla valmistetaan 
noin 3500 konetta vuodes-
sa ja kotimaahan niitä menee 
noin 30 prosenttia. Tehdas 
työllistää kuutisenkymmen-
tä henkilöä vuodessa ja yhti-
ön palveluksessa on noin sata 
henkilöä.

Erkki Riihiaho

Kaupungintalon remontin 
valmistumista ja talon käyt-
töön ottamista juhlistettiin 
samalla kun kaupunginta-
lolla luovutettiin maanantai-
na 12.11. uusille keskiasteen 
oppilaille kaupungin lahjoit-
tamat stipendit.

- Stipendeillä tuetaan 
opiskelijoiden opintojen on-
nistumista, kulujen katta-
mista samoin kuin innoste-
taan vieraspaikkakuntalaisia 
opiskelijoita valitsemaan 
opiskelupaikakseen Pudas-
järven, kaupunginhallituk-

Kaupungintalon remontti valmis 
– käyttö mietinnän alla

sen varapuheenjohtaja Paa-
vo Tihinen selvensi.

Kaupungintalon remont-
ti tuli maksamaan parisen 
miljoonaa euroa, mutta se on 
kuitenkin halpa hinta siihen 
verrattuna, että uusi maksai-
si reilut kymmenen miljoo-
naa. 

-70 luvun rakennustek-
niikka ja asiantuntemus oli 
sen aikaisella tasolla, ja ne 
virheet, mitä silloin on tehty, 
on nyt korjattu ja kaupun-
gintalo on kaikin puolin uu-
siutunut ja pessyt kasvonsa 

täysin. Joka tapauksessa talo 
olisi jouduttu remontoimaan 
jossain vaiheessa ja nekin re-
montit tuli nyt samalla teh-
tyä. Henkilökunnan muut-
tamisesta taloon ei vielä ole 
päätetty, vaan siitä pidetään 
erikseen palaveri, jossa selvi-
tetään onko kouluilla lisäti-
lan tarvetta vai voiko hallin-
to ja toimet muuttaa takaisin 
taloon, Tihinen kertoi kau-
pungintalon jatkosuunnitel-
mista.

Erkki Riihiaho
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Pudasjärven kansalaisopis-
ton oppilaat konsertoivat 
tiistaina 6.11. seurakuntata-
lolla, liittyen yhtenä osana 
Pudasjärven 10. Kirkkomu-
siikkiviikon ohjelmistoon.

Seurakuntasali oli lähes 
täynnä kuulijoita, kun niin 
lapset, nuoret kuin aikuiset-
kin esiintyivät kukin omal-
la instrumentillaan. Kansa-
laisopiston musiikkitaiteen 
vastaava opettaja Reijo Kos-
si esitteli jokaisen esiinty-
jän vuorollaan. Joukossa oli 
sekä vasta-alkaneita, että jo 
useamman vuoden musiik-
kia opiskelleita esiintyjiä – 
kaikki yhtä taitavia oman in-
strumenttinsa kanssa.

Konsertin päätti kansa-
laisopiston mieslaulajien 
kuoro kanttori Keijo Piirai-
sen pianosäestyksellä. Seu-
rakunnan puolesta kiitokset 
kaikille esiintyjille, opettajil-

Kirkkomusiikkiviikon 
tapahtumat vetivät satamäärin yleisöä

le ja yleisölle esitti kanttori 
Jukka Jaakkola.

Poikakuoro  
Pohjantähdet  
seurakuntatalolla
Täyteen kansoitetussa Pu-
dasjärven seurakuntatalon 
salissa esiintyi torstaina 8.11. 
Kiimingin seurakunnan rai-
kasääninen poikakuoro 
Pohjantähdet. Rovastikun-
nassamme on kaksi poika-
kuoroa ja toinen niistä on 
tämä kiiminkiläinen kuoro. 
Esitys oli osana Pudasjärven 
10. kirkkomusiikkiviikon 
ohjelmaa. Kuorossa lauloi 
31 poika- ja miesäänistä poi-
kalaulajaa. Lisäksi kuoros-
sa oli mukana isiä vahvis-
tamassa miesääniä. Kuoron 
johtajana toimi Ulla Metsän-
heimo. Konsertissa hän lau-
loi myös itse, duona Jarkko 

Metsänheimon kanssa Meri-
kannon sekä Strandsjön tuo-
tantoa. Miessolisteina esiin-
tyivät Jukka Nevalainen ja 
Jarkko Metsänheimo. Myös 
kuoron mieskvartetti esitti 
omassa osuudessaan Hanni-
kaista sekä Madetojaa.

Poikakuoro Pohjantähdet 
on viiden toimintavuoten-
sa aikana ehtinyt tekemään 
monenlaisia konserttimatko-
ja niin kotimaassa kuin use-
ampaan kohteeseen Euroo-
passa. Niin ikään kuoron 
laulua voi kuunnella myös 
levytaltiointina. 

Kiimingin seurakunnassa 
toimii lisäksi poikien koulu-
tuskuoro, josta laulutaitojen 
edistyttyä on mahdollisuus 
pyrkiä pääkuoroon.

Konsertin päätteeksi 
kanttori Keijo Piirainen kiit-
teli seurakuntamme puoles-
ta vierailijoita ja ojensi val-
koiset kynttilät tuomaan iloa 
ja valoa tähän pimenevään 
vuodenaikaan.

Kirkkomusiikkiviikon 
päätöstilaisuus
Isäinpäivän messu sunnun-
taina 11.11. seurakuntata-
lossa oli tavallisuudesta 
poikkeava tapahtuma, kun 
se toteutettiin tutuilla kan-
sanlaulumelodioilla ja ru-
noilija Anna-Mari Kaskisen 
sanoittamilla lauluilla. Säes-
tyksestä huolehtivat viulis-

tit Vilja-Elina Törmänen ja 
Anna-Kaisa Yasin sekä kon-
tarbasisti Aira Siuruainen-
Kalliola ja pelimannien joh-
tajana harmoonin takana oli 
Keijo Piirainen. Eläkeläis-
ten musiikkipiiri vahvisti 
messun musiikillista antia. 
Melodiat olivat tuttuja kes-
ki-ikäiselle ja vanhemmal-
le väestölle ja niinpä juma-
lanpalveluksen kuulijakunta 
olikin vähän iäkkäämpää vä-
estöä.

Nimensä mukaisesti kan-
sanlaulukirkko ammentaa 
musiikkinsa monille tutuis-
ta ja rakkaista kansanlaulu-
perinteistämme, jotka voivat 
auttaa ihmisiä tutustumaan 
omaan kansanperinteeseen-
sä, juuriinsa, toisiin ihmi-
siin sekä itseensä. Mahdolli-
sesti jo lapsuudessa lauletut 
sävelmät virittävät mielen 
kuunteluun, laulamiseen, 
liikkumiseen ja rukoilemi-
seen ajasta tai paikasta riip-
pumatta. 

Kansanlaulukirkon mes-
sussa saarnasi vs. kirkko-
herra Kimmo Helomaa ja 
avustajana toimi seurakun-
tapastori Jaakko Sääskilah-
ti. Seurakuntamestarina oli 
Juha Riekki, kanttorina Juk-
ka Jaakkola sekä tekstinluki-
joina isoskoulutusta käyvät 
Iida Haanela ja Nea Siltakos-
ki.

Terttu Salmi
Pianonsoittoa opiskeleva Leea Putula esitti Sibeliuk-
sen tuotantoa.

Kansalaisopistossa opiskellaan musiikkia eri instru-
menteilla. Heikki Höyhtyä ottaa yksinlaulutunteja.

Jarkko ja Ulla Metsänheimoa säesti Pudasjärven seu-
rakunnan kanttori Jukka Jaakkola.

Johanna Luokkanen on nuoren polven oppilaita ja hän 
esitti viulunsoittoa kanttori Jukka Jaakkolan säestyk-
sellä.

Kiiminkiläinen poikakuoro Pohjantähdet, johtajana Ulla Metsänheimo.

Tekstinlukijoina toimivat isoskoulutuksessa mukana 
olevat Nea Siltakoski ja Iida Haanela. 

Kansanlaulukirkossa soi hengellinen pelimannimusiikki, jota esittivät Vilja-Elina 
Törmänen, Anna-Kaisa Yasin, Keijo Piirainen ja Aira Siuruainen-Kalliola.

Isäinpäivämessussa oli runsaslukuinen seurakunta laulamassa hengellisiä lauluja pelimannimusiikin säestämä-
nä.
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SININEN
PUNAINEN
LILA
LÄMM. VALK.

LED 40 
VALOSARJA

LED 20 
VALOSARJA
LÄMM. VALK.

11,90

13,50

8,95
MINISARJA 
LED 40

PUUKYNTTELIKÖT

PAPERITÄHTI

14,50

11,90

ALK.

LED MINI-
KYNTTILÄ

3,50
2 kpl

PUUKEHIKKO
ULKOVALOILLE

16,90

12,30

MUKANA JOHTO + LAMPPU

LED M10 40

LED M10 60

14,80

18,90

PUN.
SIN.
VIHR.
LILA
VALK.

DONNA 
LED 
TORNIT
ALK. 40 CM 19,95

KORISTE-
TUIJA 80 cm
32 LED-VALOA

49,95 RUNSAS VALIKOIMA 
ERI KOKOISIA TEKOKUUSIA

HAVU-
KÖYNNÖS 

180 cm
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Pudasjärven 
lukio 2012

Koulupäivä kuvinaKoulupäivä kuvina

Kolmelta alkavat näytelmäharjoitukset 
muuttuivat juuri astetta paremmaksi paikaksi 

kun Neean välipala oli sulanut pussiin .

Välitunnilla on hyvä 
hetki vaikka leika-
ta kaksihaaraisia 

hiuksia pois samal-
la kun juttelee ystävi-

en kanssa.

Emilia ja Jaakko viettä-
mässä  välituntia sohvalla.

Markus ja Anniina keskustelevat 
henkeviä.

Nean englannin kirja. 
Meidän täytyy opiskella kaksin verroin 
ahkerammin jotta voimme selittää tam-
mikuussa tuleville ranskalaisille omi-
tuisia tapojamme.

Henna, Anne ja Heidi 
ovat menossa ruokailuun .

Väli-
palaksi 
maukas 
omena.

T: Neea Puro ja 
Riika Tauriainen

Päivä alkaa matematiikan 
tunnilla. Istuimme Markuksen 
kanssa vierekkäin ja ymmärsimme 
kaiken mitä Ari kertoi .

Ihana Markku Ollila kertoo 
kuluneen päivän olleen ihan 
mukava. ”Minä en haluaisi 
lähteä minnekään”, 
opettaja kommentoi 
ajatusta lukion siirtämisestä 
kaupungintalolle .

PUDASJÄRVEN
LUKION

TEEMALIITE!

Onko sinun taloutesi tasapainossa? 
Katso nuorten maksuttomat palvelut op.fi/memo.
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Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

HYVÄ HAMMAS
Jyrki Isojärvi

Ottaa vastaan hammasproteesipotilaita Ranualla Hotelli
Ilveslinnassa sekä Posiolla. Myös koti- ja laitoskäynnit.

Ajanvaraukset 020 743 3940 tai 040 738 8916

Ui�omiehentie 16, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 0500 907 819, 040 170 1348

www.juotasniemi.com

Lihankäsi�ely 
Juotasniemi Ay

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, 
POROSTA, 
RIISTASTA
ym. asiakkaiden omista 
raaka-aineista 
· TUORELIHOJEN 
 LEIKKUU- JA 
 PAK�USPALVELU
·  KYLMÄSAVULIHA
·  LÄMMINSAVULIHA
· LÄMMINSAVULEIKKEITÄ
·  LÄMMINSAVUMAK�� väh. 10 kg/erä
·  KYLMÄSAVUMEETWURSTI
 väh. 8 kg/erä
·  SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä 
Palvelemme ma–pe klo 9–17. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

Lihankäsi�ely 
Juotasniemi Ay

Teollisuustie 8 Pudasjärvi  
puh. 0400 241 533

henkilö- ja paketti-
autoihin + asennus.

Tuulilasit

Tmi Pudas-Lasi  

Ayakan HaastatteluAyakan Haastattelu

Miksi päätit lähteä vaihtoon?
- Oon halunnu lähteä vaihtoon jo 12-vuotiaasta asti. Mi-
nua on kiinnostanut matkustaminen, ja muut kulttuurit 
aina tosi paljo ja ajattelin, että vaihtoon lähtemällä pää-
sen tutustumaan kulttuuriin, puhumaan sujuvasti tois-
ta kieltä ja oppimaan uusia asioita.

Missä olet vaihdossa?
- Tyler, Texas (Teksas), USA. Tyler on ehkä Oulun ko-
koinen kaupunki, ja näiden mielestä tämä on pieni, 
mutta mulle tämä on iso! Mun koulussakin on 1000 op-
pilasta ja sekin on yks pienimmistä kouluista täällä.

Miksi juuri sinne?
- En oikeestaan tiiä mistä mulle tuli joskus kauhea USA 
”kuume”, mutta USA ja kaikki USA:han liittyvä on aina 
saanut minut haluamaan sinne! Kyllä minä mietin mui-
takin vaihtoehtoja kuten Kanada, Ecuador tai jopa Puo-
la mutta USA sitten lopulta voitti.

Oletko viihtynyt?
- Joo! Täällä on tosi lämmintä ja maisemat on niin kuin 
elokuvissa! Oon aivan rakastunut näiden isoihin peh-
meisiin sänkyihin ja kivoihin ovenkahvoihin !

Millainen ilmasto? 
- Kuuma! Silloin kun tulin tänne niin joka päivä lämpö-
tila hipoi sitä 40 astetta. Nyt täälläkin on syksy ja keski-
lämpötila on ehkä 25. Aamulla saattaa olla vaan 20 as-
tetta ja en tarkene enää sillon t-paidalla!

Millaisia ihmiset on siellä?
- Avoimia ja sosiaalisia. Amerikkalaiset ihmiset voi pu-

hua ihan kenen kanssa vaan ja ihan mistä vaan. Täällä 
tutustuu ihmisiin tosi helposti.

Oletko saanut kavereita?
- Joo. Ihmisiin tosiaan tutustuu helposti ja oon jutellu 
tosi monien ihmisten kanssa täällä, mutta parhaimpia 
kavereita on löytyny mun lentopallojoukkueesta, koska 
niiden kanssa mulla on pisimmät oppitunnit. Ja sitten 
on toinen vaihtari Sveitsistä, jonka kanssa asutaan tällä 
hetkellä samassa talossa, hän on hyvä kaveri.

Kaipaatko suomeen?
- Välillä Suomen koulusysteemiä joka on vaan niin pal-
jo parempi :D  Ja välillä minä mietin, että mitähän ka-
verit tällä hetkellä tekee Suomessa, mutta en minä Suo-
mea sinänsä kaipaa.

Ketä perheeseen kuuluu?
- Mun perheeseen kuuluu äiti, kaksi pikkuveljeä (13 ja 
10 vuotiaat) ja tällä hetkellä myös Sveitsistä toinen vaih-
to-oppilas. Ollaan siis tälle toiselle vaihtarille tervetulo-
perhe siihen asti, että sille löydetään oma perhe. Tuun 
hyvin toimeen tämän perheen kanssa ja tää tuntuu ko-
dilta mulle.

Harrastatko mitään siellä? 
- Pelaan täällä lentopalloa ja se on osa mun koulupäi-
vää. Eli mulla on joka arkipäivä viimeisellä oppitunnilla 
treenit joita jatkan vielä koulun jälkeen puolitoista tun-
tia. Kuhan lentopallokausi on ohi, rupean pelaamaan 
luultavasti jalkapalloa.

Kivoja terkkuja kaikille ihanille!
Anna-Karoliina Ojala

Janika Kokon vaihto-oppilas vuosiJanika Kokon vaihto-oppilas vuosi

Riemua, 
kauan odotetun 

ensilumen saapuessa!                                               

Pieni lukio on sivistyksen suuri voimavaraPieni lukio on sivistyksen suuri voimavara
Lukioidemme koko ja sijainti on ol-
lut vuolaan keskustelun kohde aina 
siitä lähtien, kun ensimmäiset lu-
kiovertailut julkaistiin. Keskustelun 
ydinkohtana on pidetty kysymys-
tä tasa-arvoisten oppimismahdolli-
suuksien toteutumisesta monimuo-
toisessa lukioverkossamme. Epäilyjä 
on herättänyt mm. se, voidaanko pie-
nissä lukioissa tarjota yhtä monipuo-
lista opetusta kuin suuremmissa yk-
siköissä.

Vaikka lukiovertailuihin on suh-
tauduttu, ja on syytäkin suhtautua 
kriittisesti osoittavat tulokset, että 
pienissäkin lukioissa on mahdollista 

saavuttaa hyvää opintomenestystä. 
Lukion koko ei ole ratkaiseva tekijä 
opintomenestyksen kannalta. Paljon 
on kiinni aktiivisuudesta ja yhteis-
hengestä.

Pudasjärven lukiolla on näiden 
puolesta erinomaiset mahdollisuu-
det hyviin tuloksiin. Työskentely 
niin henkilökunnan kuin oppilai-
denkin taholla on ollut perusteellista 
myös poikkeuksellisissa tilanteissa, 
ja lukio on tarttunut opetuksen kehit-
tämishaasteisiin esimerkiksi kansain-
välistä yhteistyötä lisäämällä. Paikal-
linen yhteistyö koulutusta tarjoavien 
toimijoiden kesken on ollut myös toi-

mintaa leimaavana piirteenä.
Pudasjärven kaupungin viimeai-

kaiset suunnitelmat esimerkiksi kou-
lurakentamisen osalta mahdollista-
vat lukiokoulutuksen nivoutumisen 
entistäkin tiiviimmäksi osaksi kau-
pungin sivistystoimintaa. Uskon tä-
män olevan vahvuus sekä lukion että 
koko kaupungin kannalta nyt, kun 
koulutukseen aina sen perusraken-
teita myöten kohdistuu merkittäviä 
uudistuspaineita. 
Menestystä opintoihin ja puhtia 

työhön koko lukion väelle!
Juha Holappa

va. opetus- ja sivistysjohtaja

Ayaka Sunagawa on Japanilainen 
vaihto-oppilas. Hän tuli asumaan 
Väyrysten perheeseen viime elo-
kuussa. Ayaka käy Pudasjärven luki-
on toista vuosikurssia ja on samassa 
luokassa perheen samanikäisen tyt-
tären Marian kanssa. Ayaka on otet-
tu vastaan luokassa erittäin ystäväl-
lisesti. Ayaka on saanut paljon uusia 
ystäviä ja hän haluaa oppia kovasti 
suomenkieltä. Ystävien ja suomen-
kielen opettajan avustuksella hän on 
oppinut jo alkeita ja käyttää mahdol-
lisimman paljon suomenkielen sano-
ja keskustellessa yhdessä kaveriensa 
kanssa. Suurimmaksi osaksi keskus-
telut kuitenkin käydään englanniksi, 
ainakin toistaiseksi. 

Ayaka kertoo, että hänen kotikau-
pungissaan on aina lämmin sää, jo-
ten hän halusi johonkin maahan mis-
sä olisi ns. päinvastainen ilmasto. 
Pudasjärvelle hän päätyi siksi, että 
järjestö jonka kautta hän on vaihdos-
sa, valitsi Väyrysten perheen täältä 
Pudasjärveltä.

Ayakalla on toiveena nähdä Jou-
lupukki ja Revontulet, käydä joulu-
pukinmaassa ja Naantalissa Muu-
mimaailmassa. Kotona Japanissa 
hän odotti kovasti, että näkee Suo-
men metsät ja porot, pääsee maista-
maan suomalaista suklaata, sekä ko-
kemaan suomalaisen saunan. Ayaka 
oli kuullut paljon suomalaisesta kou-
lujärjestelmästä ja odotti kovasti, että 
pääsee tutustumaan siihen.

Kysyessämme Ayakalta englan-
niksi: ”Oletko mielestäsi sopeutunut 

hyvin tänne Suomeen?” Hän vasta-
si reippaasti suomeksi ”Kyllä!” Tästä 
huolimatta suomenkieli on hankalaa, 
koska se ei ole hänen äidinkielensä.

Ayakalla oli mielikuva, että suo-
mi on täynnä metsää ja hämmästyi 
kovasti Helsinki-Vantaan lentoken-
tällä, kun puita ei näkynyt juuri lain-
kaan. Hän oli saanut käsityksen, että 
kaupat olisivat isäntäperheestä kau-
empana, kuin mitä olivatkaan todel-
lisuudessa.

Nyt kun Ayaka on ollut Pudas-
järvellä kohta kolme kuukautta, hän 
ajattelee, että täällä on kylmä (josta 
hän on innoissaan), suklaa on hänes-
tä herkullista ja salmiakki on pahaa.

Suomen ja Japanin välillä suurim-
mat eroavaisuudet ovat säässä, luon-
nossa ja koulussa, Ayaka  kertoo. Ja-
panin kouluissa säännöt ovat tiukat. 
Siellä on esimerkiksi käytössä kou-
lupuvut ja itsensä ehostaminen on 
kielletty. Ayakan mielestä suoma-
lainen koulu on japanilaista kou-
lua parempi. Suomalaisessa koulus-
sa opettajien ja oppilaiden välit ovat 
rennommat. Täällä opettajaa voi pu-
hutella etunimellä ja koulussa käy-
tetään paljon huumoria. Ayaka nau-
rahtaa ja toteaa: ”En tiedä haluanko 
palata omaan kouluun enää takai-
sin.”

 Ayakan perheeseen kuuluu iso-
veli, äiti ja isä. Lemmikkieläimiä heil-
lä ei ole. Molemmat vanhemmat ovat 
töissä sairaalassa. ”Koska minulla on 
vain yksi veli, on mukava että, Väy-
rysen perheessä on paljon sisaruk-

sia.” Hän kokee, että Väyrysen per-
heessä on otettu hänet hyvin vastaan 
ja heillä on mukavaa yhdessä. Sen, 
ja uusien ystävien ansiosta Ayaka ei 
ole potenut isommin koti-ikävää. 

Suomalaiset ovat Ayakan mieles-
tä avuliaita, kilttejä ja joskus tosi has-
suja. 

”Pidän suomalaisesta ruuasta. En 
pidä sitä Japanilaista ruokaa parem-
pana, mutta en pahempanakaan, se 
on ok.” Ayaka toteaa hymyssä suin, 
kun kysymme mitä hän on mieltä 
suomalaisesta ruuasta.

Haastattelun lopuksi kysyimme 
”odottaako hän tällä hetkellä jotakin 
asiaa todella paljon?” Odotetusti hän 
vastasi: ”Joulua!!”

Inka ja Mervi
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PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AUTOKOULUKURSSIT 
ALKAVAT 

MA 26.11. klo 17.00

KAUPPATIE 5  PUH. 0400 537 550
TERVETULOA!

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Pudasjärven
apteekki

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185 • www.pudasjarvenapteekki.fi

Apteekki Sinua varten
vuodesta 1884

Naapurintytöt
044 2109644/ 0505609094

Sinikka Paukkeri

Mukavaa 
joulun odostusta ja 

kiitos ihanille asiakkaille. 

Ayakan HaastatteluAyakan Haastattelu
MIKÄ 
IHMEEN

INNOLUKIO?
Sanana Innolukio ei varmasti sano kenellekään mi-
tään, ja jopa osalle lukiolaisista voi olla epäselvää, 
millaista innolukiotoiminta on. Päätimme ottaa asias-
ta selvää, ja soitimme innolukion kehittäjälle, Ari Er-
vastille.

Ervasti kertoo, että idea innolukioon oli lähtenyt, 
kun hän oli pitänyt Ylivieskan lukiossa keksintökurs-
sia, jossa oli ollut tarkoituksena tehdä robotteja ja 
pieniä keksintöjä. Kurssilaiset olivat keksineet myös 
pyytää yrityksiltä tehtäviä ratkottavaksi, ja oli huo-
mattu, että näitä voisivat muutkin ratkoa.

Innolukion tarkoitus on opettaa ajattelemaan luo-
vemmin, ja keksimään nykypäivän ongelmiin uusia 
ratkaisuja mm. innolukion internet-sivulla (www.in-
nolukio.fi) olevien tehtävien avulla. Tehtävät on tar-
koitus ratkoa vapaa-ajalla, ja niihin voi kysyä apua 
vanhemmilta tai vaikkapa alan ammattilaisilta. Oppi-
laat voivat saada niistä hyviä kokemuksia, tai vaikka-
pa löytää alan jota lähteä opiskelemaan. Kilpailussa 
on myös jaossa sekä raha- että tavarapalkintoja.

Innolukio toiminta jatkuu todennäköisesti vielä 
vuoden, ja esimerkiksi Suomen pääministeri pitää täl-
laista toimintaa tärkeänä Suomen tulevaisuuden kan-
nalta.

Alisa Suvanne, 
Eveliina Pigg ja 

Tuuli-Maaria Pesonen

?

Lasten halloweenitLasten halloweenit
Pyhäinpäivänä 3.11. Pudasjärven lukion comenius-ryhmä järjesti lapsil-
le halloween-juhlat nuorisotiloilla. Tapahtumassa oli sisäänpääsymak-
suun kuuluva halloween aiheinen tarjoilu, sekä ohjelmana mm. askarte-
lua, kummitusjuttuja, 
pukukilpailu ja yh-
teisiä leikkejä. Juh-
lassa toimi myös pie-
ni kioski , ja kävijöitä 
oli parisenkymmentä. 
Comenius kiittää kä-
vijöitä tuesta!

Alisa Suvanne

HALVIMMAT BUSSIMATKAT OULUUN JA TAKAISIN!
Tarjous voimassa vuoroilla:

   M-P    M-P
 09:00 Pudasjärvi 16:00
 10:15 Oulu 14:40
    T OYS     I
Eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 7€/suunta
Aikuiset 13,50€/suunta

Nevakivi Oy
Puh. 08 822 052
www.nevakivi.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Pudasjärven lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälu-
kioverkostoon (eLukio). eLukio tarjoaa sekä aikuisille 
että nuorille toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille 
mahdollisuuden täydentää lukio-opintojaan. eLuki-
ossa on tarkoituksena käydä lukion kursseja interne-
tin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Siellä 
voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai yksittäisiä 
aineopintoja. Valittavana on laajasti kursseja laidas-
ta laitaan sisältäen myös kursseja, joita ei välttämättä 
ole omassa oppilaitoksessa tarjolla. eLukiosta löytyy 
mm. monipuolisesti kielten kursseja, joista voi valita 
esimerkiksi venäjää, espanjaa, italiaa, japania, kiinaa 
tai vaikkapa ranskaa niin kuin Pudasjärven lukiossa 
opiskeleva Henna Ollila, jota olemme haastatelleet.

Kuinka kauan olet opiskellut ranskaa?
- Aloitin viime syksynä eli yli vuoden. Tällä hetkellä 
luen neljättä kurssia.

Aiotko vielä jatkaa ranskan opiskelua?
- Kyllä, jos vain aikaa ja innostusta riittää.

Oliko sinulla aikaisempaa  
kokemusta etäopiskelusta?
- Ei ollut.

Miltä etäopiskelu on tuntunut?  
Onko se mukavampaa 
kuin normaali lukio-
opiskelu, vai koetko 
sen kenties vaikeam-
maksi?
- Etäopiskelussa on mukavaa 
se, että saa opiskella itsenäises-
ti ja aikalailla omaan tahtiin. 
Onhan se kuitenkin aika haas-
teellista, koska on itse enem-

män vastuussa esimerkiksi tehtävien tekemisestä. 
Pitää myös tietää, kuinka paljon tarvitsee aikaa opis-
keluunsa, jotta ehtisi käydä kaikki kurssin asiat läpi 
ennen koetta.

Onko etäopiskelun tuntien  
ajankohdat hyvät? 
- Ovat. Minulla on tunteja vain parin viikon välein, ja 
ne ovat iltaisin.

Oletko kohdannut jonkinlaisia  
ongelmia etäopiskeluun liittyen?
- Joskus nettiyhteydet tai tunneilla käytettävät ohjel-
mat eivät aivan toimi. Se vaikeuttaa opiskelua.

Teettääkö etäopiskelu enemmän  
töitä kuin normaali opiskelu?
- Ei oikeastaan. Etäopiskelu voi tuntua kyllä työlääm-
mältä jos suorittaa kursseja vapaa-ajalla tavallisen lu-
kio-opiskelun lisäksi. Oikeastaan on itsestä kiinni, 
kuinka paljon töitä tekee, vaikka kursseihin voi sisäl-
tyä paljon pakollisia tehtäviä samoin kuin päiväluki-
ossakin.

Suosittelisitko etäopiskelua muille 
lukiolaisille?
 - Jos haluaa lukea vaikkapa sellaisia kieliä, joita ei 
meidän lukiossamme ole saatavilla niin suosittelen 
etälukiota. Opiskelu siellä onnistuu ihan yhtä hyvin, 
ainakin jos motivaatiota löytyy.

Lisää infoa etäopiskelusta 
löytyy osoitteesta 
www.elukio.fi.

Heli Koivukangas ja 
Milla Parviainen

Etäopiskelu Pudasjärven lukiossaEtäopiskelu Pudasjärven lukiossa
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Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Kauppatie 5, 2 krs 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Uusia comeniuslaisia!Uusia comeniuslaisia!
Viime keväänä lukion Comenius-ryhmä 
pieneni huomattavasti, kun osa ryhmä-
läisistä valmistui lukiosta tai vaihtoi opis-
kelupaikkakuntaa. Tämän syksyn aikana 
projektiin on otettu mukaan uusia opiske-
lijoita, ja ryhmän koko on kasvanut jopa 
viime kevään joukkoa suuremmaksi. Täs-
sä on muutaman uuden comeniuslaisen 
mietteitä.

1. Miksi lähdit mu-
kaan Comeniukseen?
2. Mitä odotat projek-
tilta?
3. Joko olet ottanut 
yhteyttä ranskalaiseen 
ystävääsi?
4. Miten lukion on 
lähtenyt tänä syksynä 
sujumaan?

Alisa Suvanne, lukion ensim-
mäisen vuoden opiskelija
1. Koko projekti vaikutti mielenkiintoiselta 
ja halusin ulkomaalaisia kavereita
2. Mukavaa tekemistä porukalla, varsinkin 
sitten kun ranskalaiset tulee tänne
3. Olen
4. Hyvin

Inka Kipinä, lukion toisen 
vuoden opiskelija
1. Lähdin mukaan Comeniukseen oikeas-
taan siksi, että minua kysyttiin kirjekave-
riksi. Ajattelin että no, miksipäs ei? Liityin 
projektiin ja varmistin, että minulle tulee 
kaveriksi sama tyyppi joka minua kysyi 
uudeksi kirjekaverikseen. 
2. Uusia tuttavuuksia ja hauskaa yhteistä 
aikaa kaikkien projektilaisten kesken
3. Olisi outoa jos en olisi ottanut, koska tu-
tustuin häneen ennen kuin tulin projektiin 
mukaan. Olemme yhteyksissä lähes joka 
päivä.
4. Siinähän se rullaa eteenpäin. Välillä jak-
saa ja menee paremmin ja välillä ei jaksaisi 
millään, mutta ei se mitään. Tämä on var-
maan yleistä muillakin. 

Janina Takarautio,  
lukion ensimmäisen vuoden 
opiskelija
1. Lähdin Comeniukseen, sillä siitä saa uu-
sia kokemuksia ja kavereita, ja se tuntui 
mielenkiintoiselta
2. Lähinnä uusia kavereita ja hauskoja/
mukavia hetkiä
3. Kavereita ollaan Facebookissa mutta 
vielä ei olla juteltu
4. Hyvin on lähtenyt sujumaan, läksyjä on 
tietenkin aika paljon verrattuna yläastee-
seen

Janina 
Takarautio

Alisa Suvanne

Inka Kipinä

Tarja PeePronails

Nyt myös henkilökohtaiset 
värianalyysit! 
Valitse joululahjaksi mieluisa henkilökohtainen 
lahja:  kynsi- tai värianalyysilahjakortti! 

Kestävät ja 
kauniit kynnet 
kynsigeelillä!

P. 040 487 5479, Parkkilantie 276, Pudasjärvi

Yrittäminen kannattaaYrittäminen kannattaa
Innolukio-hanke innoittaa opiskelijoita ja yrittäjiä yh-
teistyöhön. Kävimme kysymässä paikalliselta yrittäjäl-
tä kokemuksia yrittämisestä. 20 vuotta yrittäjänä toimi-
nut Aune Ekhdal kannustaa nuoria uskomaan omiin 
visioihinsa ja mahdollisuuksiinsa yritysmaailmassa. 

”Kouluaikana en osannut haaveillakaan yrittämi-
sestä. Elämä vain johdatti siihen”, kertoo tilaisuuteen 
tarttunut Aune. Hän alkoi yrittäjäksi Pudasjärven kir-
jakaupassa oman innostuksensa johdattamana kun 
mahdollisuus tähän tarjoitui. Aune toteaa, että yrityk-
sen aloittaminen ei ollut vaikeaa, mutta se vaati sinnik-
kyyttä ja kauheasti töitä. Työlle omistautuminen vaati 
paljon, mutta kun jaksoi vain yrittää huomasi, että lo-
pussa kiitos seisoi. Myös työn ihanuus palkitsi kovan 
uurtamisen ja opetti ennen kaikkea nöyräksi.  

”Saa olla itsensä Herra”, sanoo Aune kun kysymme 

hyviä puolia yrittäjyydestä. Kuitenkin hän muistuttaa, 
että vastuu tulee mukana. Yrittäjyyteen täytyy sitoutua 
vaikka saa tehdä oman mielensä mukaan. Sitoutumista 
ei kannata pelätä, vaan kannattaa ottaa kaikki vastaan 
avoimin mielin. Yrittäjyys voi lähteä pienestä. 

Aune kertoo kulkeneensa Tupperware kassit kaina-
lossa esittelemässä tuotteita. Hän sanoo että tälläinen 
on jo yrittämistä ja hyvä tapa löytää se sisäinen inno-
kas yrittäjä. Aunen mukaan me nuoret olemme tule-
vaisuuden yrittäjiä. Innostusta ei saa tukahduttaa eikä 
saa lannistua nykypäivän talousongelmista. Erityisesti 
nuorten tulisi puhaltaa yhteen hiileen ja yhdistää voi-
mavarat ja rohkeus.

Henna Ollila, 
Maria Väyrynen ja 

Hanna Lehtola

EDULLISET HIRSIMÖKIT JA –TALOT
YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA

Timpan Kurkihirsi
Sarajärvi, Jukuantie 78, puh. 0400 682 687 
timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi

www.timpankurkihirsi.fi

- Majoitusta
- Ohjelmapalvelua

- Lumikenkiä vuokrattavana
- Uudet Polaris Touring IQ –moottorikelkat käytössä

P. 040 777 1800
Romekievarintie 4, Safaritalo
info@isosyotteenmatkailu.fi

Abit Kajaanissa
Abiturientit kävivät tutustumassa Kajaanin ammattikorkea-
kouluun keskiviikkona 10.10. Matkan teimme linja-autolla. 
Päivän ohjelmaan kuului ammattikorkeakoulun esittelyä kou-
lun opiskelijoiden toimesta, vapaata kiertelyä kampuksella ja 
opasjohtoinen kiertoajelu Kajaanin keskustassa.

Päivä alkoi yleisellä esittelyllä, jonka jälkeen jokainen abi 
sai valita itselleen mieluisimman alan Kajaanin tarjonnasta ja 
tutustua siihen alan opiskelijan johdolla:  Hoitotyö, matkai-
lu, kone- ja tuotantotekniikka tai rakennustekniikka, tietotek-
niikka, tietojenkäsittely, liiketalous tai liikunta. Pudasjärveläi-
siä kiinnosti erityisesti liikunta.

Kajaanin ammattikorkeakoulua kehuttiin tiiviiksi yhtei-
söksi, jonka kaikki opiskelulinjat sijaitsevat samalla alueella. 
Kiertoajelulla meidät tutustutettiin myös Kajaanin työllisty-
mis- ja harrastusmahdollisuuksiin.

Tulevaisuuden opiskelupaikkojen pohtiminen on meille 
pian lukion päättäville ajankohtainen ja tärkeä asia. Keskiviik-
kona 14.11. abit lähtevät tutustumaan Oulun yliopistoon.

Jenna Kortetjärvi

Lukion halloween-juhlaLukion halloween-juhla
Pudasjärven lukiolaiset ovat viettäneet lukion 
tukioppilaiden järjestämää halloween-juhlaa 
vuosittain loka-marraskuun vaihteen tuntu-
massa. Tänä vuonna juhlaa vietettiin perjantai-
na 9.11.

    Rimminkankaan koulun juhlasali sai per-
jantaina uuden ilmeen, kun tukioppilaat koris-
telivat sen halloween-juhlaa varten tumman-
puhuvaksi. Vaikka juhlaan osallistuminen oli 
vapaaehtoista, paikalle saapui mukavasti op-
pilaita, osa pukeutuneina halloweenille tyypil-
lisesti naamiaisasuihin. Pienen purtavan lisäk-
si juhlassa oli tarjolla koko illan kaiuttimista 
pauhaavaa musiikkia, ja juhlaväen sai  tanssi 
lattialle niin vanhat klassikot kuin viimeisim-
mät listahititkin. 

    Lukiolaiset pitävät halloweenia 
mukavana ja erilaisena 
koulun tapahtumana. Tu-
kioppilaille kyseinen juh-
la on vuoden kohokohta, 
sillä se on järjestettävistä 
tapahtumista ja tempauk-
sista suurin. Vaikka hallo-
weenia ei Suomessa juu-
ri vietetäkään, on juhla silti 
muodostunut perinteeksi 
Pudasjärven lukiossa. 
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Entinen pudasjärveläinen , 
joka asuu nykyisin 

Torniossa, on ollut viime 
vuonna vaihdossa  

Amerikassa, Richlandissa.  
Tein haastattelun koskien 
hänen vaihtovuottaan .

Mistä sait idean lähteä 
vaihtoon?
- Olen aina halunnut päästä vierailemaan 
eri maissa ja kokeilemaan elämää vieraal-
la kielellä, tutustumaan uusiin kulttuu-
reihin ja ihmisiin, joten vaihtoon lähtemi-
nen tuntui hyvältä idealta.

Miksi juuri Amerikkaan?
- Olen tykännyt Amerikan kulttuuris-
ta niin pitkään kuin voin muistaa ja yksi 
minun suurimmista haaveistani onkin 
aina ollut, että pääsisin vierailemaan siel-
lä. Me suomalaiset tiedämme Amerikasta 
niin paljon ja varmasti monella on ennak-
koluuloja kyseisestä maasta, joten ajatte-
lin että olisi ihana päästä osaksi amerik-
kalaista elämää ja näkemään omin silmin 
mitkä asiat ovat totta ja mitkä ei. Esimer-
kiksi amerikkalaisen high schoolin koke-
minen oli yksi asioista, mitä odotin todel-
la paljon sekä totta kai amerikkalaisten 
sosiaalinen ja huoleton elämäntapa.

Millaisia ihmiset olivat 
siellä? Oliko heihin helppo 
tutustua?
- Ihmiset Amerikassa ovat tosi avoimia, 
sosiaalisia, iloisia ja isoäänisiä. Amerik-
kalaisista ihmisistä huokuu sellainen so-
siaalisuus ja tunne, että ne todella välittää 
toisistaan. Oli ihana kun tuntemattomien 
kanssa pystyi käymään pitkiä keskustelu-
ja ja esim. kaupan kassalla saattoi helpos-
tikin venähtää 10minuuttia jutellen myy-

jän kanssa. 
Amerikkalaisiin tutustuminen oli help-
poa mutta kavereiden, saati sitten ystä-
vien saaminen vaati sitten hieman enem-
män aikaan. Monesti amerikkalaiset 
nuoret puhuivatkin, miten mukava oli-
si tehdä jotain koulun jälkeen mutta lop-
pujen lopuksi mitään ei ikinä tehty. Piti 
nähdä vaivaa, että tuttavista tuli kaverei-
ta mutta ensimmäisen kaverin saatua, ka-
veri yleensä tutustutti uusiin tuttaviin ja 
myöhemmin tuttavista tuli taas kaverei-
ta. Loppujen lopuksi kavereiden saami-
nen ja ihmisiin tutustuminen Amerikas-
sa oli paljon helpompaa!

Miten muutuit  
vaihtovuotesi aikana?
- Vaihtovuoden aikana kasvoin paljon 
henkisesti. Opin, että selviän maailman 
toisella puolen vieraiden ihmisten sekä 
kielen parissa. Opin myös pitämään pa-
remmin omista mielipiteistäni kiinni. 
Isäntäperheessäni sattui eräs sairastapa-
us, jonka seurauksena opin mikä on elä-
mässä tärkeää ja mistä asioista kannat-
taa pitää kiinni. Vaihtovuosi Amerikassa 
kasvatti henkisesti hyvin paljon ja avarsi 
maailmankuvaani.

Miten koulujärjestelmät 
täällä ja siellä  
eroavat toisistaan?
- Amerikkalaiset aloittavat koulunkäyn-
nit ollessaan 5-vuotiaita. Ala-asteella on 
luokat 1-5, yläasteella luokat 6-8 ja high 
schoolissa luokat 9-12. Itse olin high 
schoolissa luokalla 12 tai niin kuin ame-
rikkalaiset sanoisivat, olin senior. Ame-
rikkalaisessa koulujärjestelmässä oppi-
aineet on jaettu eri pääluokkien alle ja 
saadakseen lukion päättötodistuksen on 
jokaisen pääluokan alta opiskeltava tiet-

ty määrä aineita, josta sitten saadaan pis-
teitä. Omassa koulussani erilaisia kursse-
ja oli lähes 100, joten valinnanvaraa kyllä 
riitti. 
Näin suomalaiseen koulusysteemiin tot-
tuneena oli todella outoa, että puolen-
vuoden ajan minulla oli sama lukujärjes-
tys joka päivä. Syyslukukaudella aloitin 
joka ikisen päiväni Amerikan yhteiskun-
taopin- tunnilla ja kevätlukukaudella 
opiskelin joka päivä Välimeren historiaa. 
Vaikkakin kouluvuosi oli jaettu kahteen 
eri ”jaksoon” pysyivät oppiaineet sama-
na lähes koko vuoden ajan. Jotkin kurs-
sit olivat vain lukukauden (syys/kevät) 
kestäviä mutta osa kursseista kesti koko 
vuoden. Lisäksi luokkakoot olivat omas-
ta mielestäni turhankin isoja. Monesti 
oli niin, että luokassa oli 40-50 ihmistä ja 
vain yksi opettaja. 
Kokeet olivatkin Amerikassa hieman eri 
luokkaa mitä meillä täällä Suomessa, sil-
lä yleensä kokeet olivat monivalintakysy-
myksiä ja kirjaa sai käyttää apuna. Myös 
ryhmätöitä ja esseitä/projekteja tehtiin 
useasti.
Kouluruokailu Amerikassa on maksullis-
ta, mikä tarkoittaa sitä että tuot joko omat 
eväät tai ostat koulun ruokalasta. Suurin 
osa toi kotoa omat eväät, sillä koulun ruo-
kalasta sai pääosin pitsaa, hampurilaisia 
tai tacoja. 
Amerikkalaisessa koulusysteemissä pi-
din todella paljon erilaisista koulun jäl-
keisistä ( koulun järjestämistä ) aktivitee-
teista kuten erilaisista kerhoista taikka 
urheilulajista. Ne oli tosi hyvä keino tu-
tustua ihmisiin ja saada kavereita!

Millainen kuva  
amerikkalaisilla oli suoma-
laisista ja Suomesta?
Pääasiassa amerikkalaiset eivät tienneet 

suomalai- sista paljon 
mitään. Jot-
kut tiesi-
vät Helsin-
gin ja toiset 
taas eivät 
edes tien-
neet, mil-
lä man-
tereella 
Suomi 
on. Kyl-
lähän niitä hullujakin kysymyk-
siä Suomesta aina välillä esitettiin, ku-
ten esim. että puhutaanko me Suomessa 
vain ranskaa ja kasvaako meillä Suomes-
sa ruohoa? Muistan myös kun ensimmäi-
senä iltana minun hostmom kysyi minul-
ta mikroa osoittaen, että tiedänkö mikä 
tämä on ja miten tätä käytetään!

Miltä sopeutuminen  
Suomeen tuntui  
vaihtovuoden jälkeen
- Ensimmäinen kuukausi oli tosi kau-
heaa, sillä en pystynyt miettimään mi-
tään muuta kuin perhettäni ja kavereitani 
Amerikassa. Sitä väkisinkin mietti kaik-
kea, mitä oli niiden kanssa tehnyt ja mitä 
tekisi niiden kanssa parhaillaan. Kaikkein 
kauheimmaksi siinä teki varmaan se, et-
tei tiennyt milloin pääsee taas näkemään 
nämä rakkaiksi tulleet ihmiset. Suomes-
ta lähteminen oli tosi helppoa sillä tiesi, 
että tulee näkemään samat ihmiset vuo-
den päästä mutta se onkin eri asia, kun ei 
tiedä milloin tulee taas näkemään kaikki 
ihmiset toisella puolella maapalloa. 
Kyllä sitä tulee vielä nykyäänkin mietit-
tyä perhettä ja kavereita Amerikassa joka 
päivä mutta ajan kanssa sitä alkaa sopeu-
tumaan taas Suomeen.

Sanna Kokko

Henna Merenheimo vaihto-oppilaana AmerikassaHenna Merenheimo vaihto-oppilaana Amerikassa

Haastattelimme viittä ranskalaista kir-
jeystäväämme, Clément Luzia, Pauline 
Loigetia, Amandine Pépiotia, Hadrien 
Nicoletia ja Etienne Camonetia, heidän 
mietteistään ensi tammikuun matkaa 
ja Suomea ajatellen. Viidestä nuoresta 
Hadrien on ainut, joka on käynyt aiem-
min Suomessa ja Pudasjärvellä, matkan 
ajankohta oli heinäkuu 2012. 

Kaikki nuoret odottavat näkevän-
sä revontulet, mutta myös muut suo-
malaiset nähtävyydet kiinnostavat. 
Esimerkiksi Clement haluaa nähdä mil-
laisia eläimiä Suomessa elää ja hän ha-
luaa myös kokeilla hiihtämistä, sillä pi-
tää lajista.  Pauline taas  haluaa nähdä 
Suomen ja sen kulttuurin, sillä ei ole 
koskaan ollut Suomessa eikä missään 
muussakaan Skandinaavisessa maassa. 
Amandine odottaa näkevänsä lumiset 
maisemat ja järvetä ”Suomihan on tu-
hansien järvine maa, haluaisin siis näh-
dä järviä vaikka ne olisivatkin kaikki 
jäässä!” hän toteaa. Etienne odottaa lun-
ta ja näkevänsä suomalaiset ystävän-
sä.  Hadrien odottaa näkevänsä Suo-
men uudestaan, kirjeystävänsä ja hänen 
ystävänsä. Hän myös odottaa sitä ettei 
täällä ole yhtä paljon sääskiä kuin viime 
kesänä:  ”Ehkä -40 asteen takia hyttyset 
eivät ole niin ärsyttäviä”, hän toteaa. 

Seuraavaksi kysyimme heidän mieli-
pidettään saunasta ja avannosta. Kaikki 
odottavat saunaa innolla, onhan se sen-
tään suomalainen perinne ja he halua-
vat kunnioittaa perinteitämme. Avan-
toa sen sijaa osa pelkäsi, kun luulivat 
sen olevan niin kylmää puuhaa. Mut-
ta toiset olivat myös hyvin avoimia sitä 
kohtaan. Esimerkiksi Amndine on odot-
tanut jo pitkään pääsevänsä avantoon. 

Hadrien ja Etienne eivät pelkää pi-
meyttä, joten heille se ei ole ongelma. 
Muita se ehkä hieman mietityttää, mut-

ta ei se heitä haittaa. Kylmyys mietityt-
tää kaikkia muita paitsi Etienneä, joka 
viihtyy ennemmin kylmässä kuin läm-
pimässä. Muut ovat tottuneet ranska-
laiseen talveen ja siihen ettei pakkasta 
ole ihan niin paljon kuin täällä. Hadrien 
miettii, että pitääköhän hänen vaatteen-
sa hänet lämpimänä vaiko ei. 

Nuorilla ei ole ennakkoluuloja suo-
malaista ruokaa kohtaan ja he odottavat 
innolla saavansa maistaa suomalaisia 
erikoisuuksia. Suomalaisten vierailles-
sa Ranskassa viime keväänä oli Pauli-
ne saanut maistaa leipä juustoa ja hän 
mainitsee haastattelussa kuinka outoa 
se oli.  Hadrien taas rakastui Suomessa 
käydessään Olterman –kermajuustoon 
ja odottaa innolla pääsevänsä syömään 
sitä uudelleen. 

Suurin ero suomalaisten ja ranska-
laisten välillä on nuorten mielestä se, 
että suomalaiset ovat enemmän varau-
tuneita kuin ranskalaiset, eivätkä todel-
lakaan puhu yhtä paljon. 

Lopuksi kysyimme Hadrienilta odot-
taako hän näkevänsä Suomen uudes-
taan talvella ja onko hänestä muka-
va tulla uudelleen käymään suomessa. 
”Odotan mielenkiinnolla näkeväni Suo-
men talvella, sillä en ole koskaan ollut 
paikassa jossa ei paista ollenkaan au-
rinko. Kesällä kun kävin siellä, siellä ei 
ollut ollenkaan pimeää joten käytökse-
ni muuttui omituiseksi. Olin ihmeissäni 
kun sain nähdä tämän. Joten nyt on kiva 
palata takaisin talvella. Olen odottanut 
jo neljä kuukautta ja vielä pitää odottaa 
kaksi lisää. Nyt saan olla jopa kymme-
nen päivää siellä! Olen niin innoissani!” 
Hadrien kertoo loppuun.

Kati Tihinen ,
Elisa Liukko ja 
Aleksi Jussila

30 VUOTTA 
ASUNTO- JA 

URAKKATUOTANTOA

Seurakunta
elämässä

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Ranskalaisten mietteitä SuomestaRanskalaisten mietteitä Suomesta
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NEUVOMME JA AUTAMME KAIKISSA METSÄN-
OMISTUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA!

VARMISTA METSÄLLESI UUSI ALKU!

TILAA TULEVAN KESÄN UUDISTAMIS- 
JA METSÄNHOITOTYÖT JO NYT!

Huomaa muuttuneet yhteystiedot.
 
Alueneuvojat:
 
Härkönen Antti 0400-157 422  Siurua, Aittojärvi
Jari Tyni 0400-286 499  Sarakylä, Yli-Livo, Metsälä
Juurikka Hannu 0400-183 351  Syöte, Livo, Pärjänsuo, Iinattijärvi,
  Sotkajärvi
Tuomaala Tuomo 040-715 7293  Puhos, Korpinen, Ervasti, Jaalanka
Teemu Veteläinen 0400-318 607  Kuivaniemi, Oijärvi
Juusola Kimmo 040-731 8418  Hetekylä, Kipinä, Kollaja, Jongun
  länsiranta, Pudasjärvi

Toimisto:
Illikainen Ulla 020 413 7520  Toimistonhoitaja
Perttu Jussi 040-760 8939  LKV/kiinteistönvälitys, Sukupolven-  
  vaihdokset ja Tila-arviot
Pihlaja Tuomas 040-844 2047  Toiminnanjohtaja

Yhteystiedot:  Toritie 1 (PL 62) 93101 Pudasjärvi 
  www.mhy.fi/pudasjarvi
  etunimi.sukunimi@mhypudasjarvi.fi

599 kg

 
Tuore
LOHIFILEE
Norja, vacum 

rajoitus: 2 pkt/talous

Voimassa to-la 15.-17.11.

199rs
 
HK Viljaporsaan

FILEEPIHVI
240 g (8,29 kg) 

maustamaton ja marinoitu

rajoitus: 2 rs/talous

-42 %

Ilman korttia 3,49 rs (14,54 kg)
499kpl

 
Arla Natura

KERMAJUUSTO 17%

1 kg (4,99 kg)

rajoitus: 2 kpl/talous 

ei pidempään kypsytetty 900 g

Ilman korttia 5,95 kpl (5,95 kg) 
199ps

 
 
KLEMENTIINIT

1,5 kg (1,33 kg)

Espanja

-16 %

ERÄ

ww
w.

k-
su

pe
rm

ar
ke

t.�
 

TARJOUSTAKUU K-PLUSSA-TARJOUKSISSA
AINA VÄHINTÄÄN -10%

LISÄKSI K-PLUSSA-
PISTEILLÄ ETUSI JOPA -5% Hinnat voimassa to-su 15.-18.11., ellei toisin mainita

Palvelemme sunnuntaisin klo 12-21
Tarkemmat aukioloajat www.k-supermarket.�  

3
TLK400

Marli Natur
TÄYSMEHUT
1 l (1,33 l) 

 

239
Atria paahdetut  
LEIKKELEET
200 g (11,95 kg)

pkt149
Atria muhkeat
LIHAPULLAT
300 g (4,97 kg)

pkt

079
Danone Danio 
RAHKAT
180 g (4,39 kg)

prk

189

HK  
AMERIKAN 
PEKONIT
120-170 g (11,12-15,75 kg)

pkt

-20 %

Ilman korttia 0,99 prk (5,50 kg) 

-17 %

Ilman korttia 2,29 pkt (13,47-19,08 kg)

-20 %

Ilman korttia 2,99 pkt (14,95 kg)

149

Arla
INGMARIINI
300 g (4,97 kg) 
ei laktoositon, luomu 
ja merisuola

kpl

-16 %

Ilman korttia ja yksittäin 1,59 tlk (1,59 l)

-14 %

49
Ilman korttia 1,75 kpl (5,83 kg)

-28 %

Ilman korttia 2,09 pkt (6,97 kg)

46LV valtakunta 8x260.indd   1 9.11.2012   12.36

PALVELEMME SUNNUNTAISIN KLO 12-21TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU

Palvelemme 
Arkisin 8-21, la 8-18, su 12-21
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi  P. 0207 890 450 

ABC 
Koillisportti

Ouluntie 74 
puh. 044 788 4812

Teervettulooa herrkuuttteeleemmaan 
ommallle lähhi-AABBCC:lle!

6-24h

Meiltä myös kodin 
sisustus – ja lahja-
tavarat. 
Valikoimissamme
nyt myös 
Kynttilätalon 
kynttilät!
 

M il ä ö k diM il ä ö k di

Tiistaisin
termomuki, kahvi
+ possumunkki

7,00
Voimassa 19.11.-1.12.

(mukin arvo 6 eur)

Voimassa 15.11.-1.12.
-2eur

Torstaisin
kaikista A´la Carte

-annoksista 
klo 17-21

Voimassa 17.11.-1.12.
9,00

Lauantaisin
Noutopöytä

✂
Juustoateria

3,95
✂

Kerrosateria

5,95

Maanantain Etukuponki

Torstain Etukuponki

M

Tarjous voimassa Hesburger Koillisportin ABC:ssä

Tarjous voimassa Hesburger Koillisportin ABC:ssä

Voimassa torstaina 15.11., 22.11. ja 29.11. klo 17-21. 

Voimassa maanantaina 19.11. ja 26.11. klo 17-21. 
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Palvelemme
Su-To 9.00-20.00
Pe-La 9.00-21.00

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä, p. 0400 374 259

*Maansiirtotyöt  *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet,

hiekat, myös seulotut lajikkeet
*Maisemointityöt  *Lumityöt

Pudasjärven lukion 
Comenius-ryhmä haluaa 
kiittää sydämellisesti kaik-
kia, jotka ovat osaltaan aut-
taneet meitä varainkeruus-
sa. Monet pudasjärveläiset 
yritykset ovat ostaneet mai-
nostilaa tästä liitteestä ja ti-
lanneet kalentereitamme. 
Olemme järjestäneet disko-
ja, erilaisia tapahtumia ja 
olleet myös mukana muun 
muassa viime vuoden 
Römppäkuhinoissa. Jat-
kamme rahojen keräämis-

tä vielä ensi vuoden puolel-
le asti.

Ranskanvierailulla saim-
me kokea ja nähdä todella 
paljon. Haluamme tarjota 
Ranskan Comenius-ryhmä-
läisille yhtä upean koke-
muksen täällä Pudasjärvel-
lä ja viedä myös heidät eri 
puolille Suomea. Arvos-
tamme yrittäjyyttä Pudas-
järvellä, joten onneksi myös 
yrittäjät arvostavat meidän 
toimintaamme ja mahdol-
listavat tämän hienon pro-
jektin. Varainkeruutamme 
ovat auttaneet myös kaik-

ki, jotka ovat osallistuneet 
tapahtumiimme tai osta-
neet kalentereitamme. Toi-
votaan, että ranskalaiset 
vieraat saavat mahdolli-
simman hyvän mielikuvan 
Pudasjärvestä ja nauttivat 
vierailustaan yhtä paljon, 
kuin mekin nautimme mei-
dän matkastamme Rans-
kaan. 

Kati Tihinen , 
Comenius. 

Toivotaan että tässä oli nyt kaik-
ki, jos ei ollut niin yhteyttä vaan 

minuuun :)

KIITOS!

Pudasjärvi-lehden sisältönä julkaistaan jo toisen ker-
ran ns. lukioliite, jonka jutut ja kuvat ovat lukion 
Comenius-hankeryhmän käsialaa. Ryhmän 33 op-
pilasta ovat laatineet tiedotettavaa ja muuta lukemi-
sen aihetta lehden toimittajakunnan ohjauksessa vii-
me viikkojen ajan. Tavoitteena on ollut välittää aitoa, 
monipuolista kuvaa lukion toiminnasta ja tehdä tiettä-
väksi myös kansainvälisyyshankkeen kuulumisia.

Oppilaitoksen hyvä yhteishenki ja välitön ilmapiiri 
tiivistyy myös hankeryhmän työskentelyssä yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Ideointi ja suunnittelu, va-
rainhankinta eri muotoineen ym. on hitsannut ryhmää 
yhteen mielekkäällä tavalla. Myös uudet, tänä syksy-
nä mukaan tulleet 1. vuosikurssin opiskelijat ovat ot-
taneet paikkansa tasaveroisina hankeryhmäläisinä. 
Tällaisen työtä pelkäämättömän, innostuneen ja vas-
tuullisen joukon ohjaajina on allekirjoittaneella ja kiel-
ten lehtori Stiina Luhtaniemellä kiitollinen osa. 

Pääponnistelujen, toisaalta myös suurimman rie-
mun aiheena, ryhmällämme on valmistella tammi-
helmikuussa toteutuva vierailu: saamme vastavie-

railulle 35 Lycee Jules 
Haagin oppilasta ja opet-
tajaa Koillis-Ranskan Be-
sanconista. He viipyvät 
– toivottavasti viihty-
vätkin – vierainamme 
11 päivän ajan, ja erit-
täin mieluisaa koko jou-
kollemme on suunni-
tella heille eksoottista 
ohjelmaa kaamoksen 
keskellä. Omassa kau-

pungissamme riittää heille paljon koettavaa, samoin 
lähiympäristö tarjoaa monenlaista aktiviteettia ja tu-
tustumiskohdetta. 

Lukuvuodet 2011 – 13 kestävästä hankkeesta koos-
tetaan lopputyönä valokuvanäyttely, joka toivottavas-
ti saadaan suuremmankin yleisön nähtäville ensi ke-
väänä. 

Kansainvälisyyshankkeen toteuttaminen palvelee 
hienosti myös Inno-lukiotoiminnan tavoitteita ja te-
kee eläväksi yrittäjämäisen suhtautumisen. Vierailua 
järjestäessä kontaktit erilaisiin yrityksiin tekevät nii-
denkin toimintaa tutuksi ja lähentävät oppilaita eri ta-
voin elinkeinoelämään niin kotipaikkakunnalla kuin 
sen ulkopuolella. Lisäksi oppilaat omaksuvat monen-
laisia yrityselämästäkin tuttuja sisältöjä: neuvottelu-
taitoja, sidosryhmäyhteistyötä ja verkottumista, kus-
tannuslaskentaa ja budjettikuria, tiedonhankintaa ja 
viestintää, muutoksiin varautumista ja nopeaa reagoi-
mista niihin, kielitaidon hyödyntämistä ym. Tästä kai-
kesta heille on taatusti hyötyä myöhemmässäkin opis-
kelu- ja työelämässä. Unohtaa ei sovi myöskään mitä 
todennäköisimmin kasvavaa rohkeutta ja luottamusta 
omaan osaamiseen ja tekemiseen.

Kiitos kaikille yksityisille, yhteisöille ja yrityksille, 
jotka ovat monin tavoin toimineet jo tähänkin men-
nessä lukion Comenius-hankkeen onnistumiseksi. Kii-
tos tiloista, lahjoituksista, kalenteritilauksista, tapah-
tumiin osallistumisesta ym. tukimuodoista ja kiitän 
myös lukioliitteen ilmoittajia!. Teidän avullanne pys-
tymme järjestämään ikimuistoisen Pudasjärven-vie-
railun ystävyyslukiolaisillemme! 

Eeva Harju, 
rehtori

Vireä lukio valmistautuu Ranskan-vieraisiinVireä lukio valmistautuu Ranskan-vieraisiin

Lukion teemanumeron markkinointiryhmä neuvottelussa. 
Vetäjänä on toiminut Jaakko Tervonen , kolmas oikealta.

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Lämpimät kiitokseni 
saamastani tuesta.

Paavo Tihinen

Jatketaan työtä yhdessä 
terveen talouden ja 

lähipalvelujen puolesta.

Suuri äänimäärä oli mukava yllätys.
Lämmin kiitos kaikille 

tukijoille ja 
äänestäjille!
Alpo Turpeinen
Keskustan Livon 
paikallisyhdistys

24

Kylä-, tila- ja henkilöhistoriaa Pudasjärveltä
NYYNÄJÄN TARINA

Poroputaan suku Pudasjärvellä

Paavo Poropudas 
(1839-1902) oli Pudasjärven 
ensimmäinen maakauppias ja 
monessa mukana ollut mies. 
Hänen poikansa Kalle jatkoi 
tilanpitoa ja kauppaa, mutta 
sodat, pulakausi ja yhteiskunnan muutos rapistuttivat tilan. 

Kun Nyynäjän viimeinen asuinrakennus (Ankkalinna ) paloi 
2010, tuli aika koota tilan ja suvun tarina yksin kansiin.

Kirjoittajat ovat Poroputaan sukua, kirjoittamisen 
ammattilaisia ja historian harrastajia.

A4 koko, neliväripainatus, 300 sivua, 285 kuvaa ja karttaa. 
Hinta 40 euroa + postituskulut. 

Saatavana Pudasjärven kirjakaupasta sekä kirjoittajilta: 
sinikka.klemettila@pp.inet.fi, tapioleinonen@kolumbus.fi, 

lauri.poropudas@pp.inet.fi
SMA Ky Autokorjaamo on 
Pudasjärven uusin yritys au-
tokorjaamo alalla. Liikkeen 
omistaja Pentti Taivaloja on 
paikkakunnalta syntyisin ja 
kiertänyt vuodesta -89 yksi-
tyisyrittäjänä koneasennus- 
ja mittaus hommissa ympä-
ri maailmaa sekä pyörittänyt 
sivutöinään autokorjaamo-
toimintaa. 
Autokorjaamo-yrityksensä 
hän kertoi olevan suunnattu 
hieman vanhempiin autoi-
hin, mutta uusiakaan ei kar-
saasti katsota. 

 – Korjaamossa tehdään 
täysivaltaista ammattitai-
toista korjaamotoimintaa ko-
rinhitsauksista moottorire-
montteihin asti ja kaikkea 
siltä väliltä. Koodinlukulait-
teet ja yleisimmät testerit 
löytyvät pajasta samoin kuin 
kaikki muutkin yleisimmät 
ja erikoistyökalut.

Korjaamosta löytyvät sor-

SMA Ky Autokorjaamo aloitti toimintansa

on itse entisöinyt alusta lop-
puun sekä -80 Chervolet.

Erkki Riihiaho

Hommia tässä näyttäisi riittävän ihan mukavasti ja täy-
tyy katsoa kunhan alkuun päästään missä laajuudessa 
tässä jatketaan, Taivaloja toteaa.

vi, jyrsin ja prässit joilla saa-
daan koneistamistakin vaa-
tivat työt tehtyä paikan 
päällä. Liike ottaa vastaan 
myös tilaustöinä pienimuo-
toisia sorvaushommia. Jat-
kossa liikkeessä on tarkoitus 
aloittaa autojen sisä- ja ulko-
puoliseen fiksaukseen liitty-
vä toimintaa sekä sähköpuo-
leen erikoistunut asennus- ja 
korjauspalvelu. 

– Luotettavimpien ja laa-
dukkaimpien varaosantoi-
mittajien kanssa on tehty so-
pimukset. Varaosamyynti 
tapahtuu vielä tällä hetkellä 
suoratilauksena, mutta osat 
ovat muutamassa tunnis-
sa täällä. Jatkossa liikkeestä 
löytyy yleisimpiä varaosia 
myös hyllystä. Tuon sekä 
myyn  ja myös välitän Jenk-
ki-autojen uusia sekä pur-
kuosia, samoin kuin tuon 
autoja Virosta ja Ruotsista 
suomeen myyntiin.

 Jenkkiautot ovat Taiva-
lojan sydäntä lähellä ja mies 
omistaakin -67 ja -70 vuosi-
malliset Oldsmobilet jotka 

”Varmasti valokuituverkko-
kin ruuhkautuu! Eikä ruuh-
kaudu! Pullakahvista vetoa! 
Jos tuhat ihmistä käyttää 
Siuruan haaraa niin eikö 
ruuhkaudu? Eikä ruuhkau-
du. Valokuituverkko vetää 
kun laitetaan vain sopivat 
laitteet verkon laitaan. Niin-
kö on? Niin se on.”  

Tämän tyyppistä keskus-
telua käytiin Siuruan työ-
väentalolla , Moskovassa, 
viime perjantaina 9.11. Laa-
jakaistaillassa. Timo Hänni-
nen ja Jari Jussila kertoivat 
laajakaistaverkon palveluis-
ta ja rakentamisesta Pudas-
järvelle. Talo oli lämmitet-
ty mukavasti ja pannu porisi 
koko illan, kun ihmisiä oli 

Yhteyksiä  Moskovan Laajakaistaillassa
tullut keskustelemaan kun-
non nettiyhteyksistä.

Netin palveluista keskus-
teltiin monelta eri kantilta. 
Liittymän saaminen kaik-
kiin talouksiin herätti paljon 
ajatuksia ja toteutusideoita. 
Vertailuja tehtiin aikanaan 
sähköliittymien myyntiin 
ja vesiliittymien laittami-
siin. Monet taloudet ottivat 
nuokin asiat vasta ”hetken 
harkittuaan” mutta ottivat 
kuitenkin. Lisää tiedon le-
vittämistä ja naapurien mu-
kaan houkuttelua tarvitaan, 
jotta homma saadaan kun-
nolla liikkeelle. Osuuskunta-
toimintamallia pidettiin ylei-
sesti kaikkein parhaana.

Paljon on mahdollista saa-

”Ei ruuhkaudu” vakuutti Timo Hänninen valokuituver-
kosta.

da ulkoista rahaa kotikun-
taan kunhan vaan osaam-
me sen ottaa vastaa. Lopuksi 
kerrattiin vielä rakennusai-

kataulu ja sen vaiheet. Kuok-
ka maahan keväällä – todet-
tiin illan päätteeksi.
Jari Jussila

Jyrkkäkosken hiekkamon-
tulla kaadettiin Kaamos-
ta torstai-iltana 8.11. pienes-
sä pakkassäässä. Tapahtuma 
oli suunnattu kaikille yh-
teiseksi ulkoiluillanvietok-
si. Väkeä olikin runsaasti ja 
OSAO:n oppilaat sekä henki-
lökunta olivat jälleen tehneet 
suuren työn illan onnistumi-
seen. Ohjelmatarjonta oli mo-
nipuolista, poroajelusta kep-
pihevosratsastukseen asti. 
Kaikki oli kohdillaan ja toimi 
moitteettomasti. Yleisö pääsi 
näkemään ja kokemaan uu-
sia, hienoja ideoita ja tapah-
tumia. Tämän vuoden tee-
mana oli kylämäisyys, jolla 

Kaamos kaatui Jyrkällä
sai aikaan yhteisöllisyyttä ja 
vuorovaikutusta.

Tuttua, erilaisten tulien ja 
valojen johtamaa kujaa pit-
kin osasi jokainen mennä va-
laistuun hiekkamonttuun 
seuraamaan ohjelman etene-
mistä. Montun ”portilla” oli 
tuttuun tapaan tarjolla jokai-
selle tulijalle lämmin glögi. 
Ohjelman alkuun sai yleisö 
seurata hienoa varjoteatte-
riesitystä, jossa naiset tanssi-
vat afrikkalaisin menoin. 
Tämän esityksen jälkeen syt-
tyivät hiekkarinteeseen kuu-
simetriset KAAMOS-kir-
jaimet valaisemaan pimeää 
iltaa.

Kaamospuheen pitää joka 
vuosi joku pudasjärveläinen 
merkkihenkilö. Tänä vuonna 
tämän tehtävän toteutti Iijo-
kiseudun päätoimittaja Mart-
ta Oinas-Panuma. Lapsiin 
liittyvä ja kohdistuva puhe 
alkoi sekä päättyi hienosti 
Martan toteuttamaan runon-
lausuntaan.

Myyntipisteistä sai ostaa 
kahvia, kaakaota, lättyjä ja 
makkaraa. Suuhunpantavi-
en lisäksi oli myös kynttilöitä 
myynnissä, joitten tuotto me-
nee Unicefin kautta Afrikan 
sarven katastrofin uhreille.

Eri yrittäjät olivat monel-
la tavalla mukana tukemas-

sa tapahtuman taloudellista 
puolta. Niinpä OSAO kiitti-
kin yrittäjiä, arpomalla osal-
listuneiden kesken palkinto-
ja. Koskenlaskupäivän voitti 
yritys nimeltä Apetit Pakas-
te Oy ja ratsastustunteja voit-
ti Autohuolto Miksa Oy.

Monipuolisen illan hui-
pennukseksi ilotulitus toi tai-
vaalle räiskyvää valoa.  

Terttu Salmi
Kuvat: Erkki Riihiaho

Alueen rakentamista päivänvalon aikana.

Varjoteatteritanssia afrikkalaisittain.

Tulivalokuja johdatti 
vieraat päänäyttämölle.
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Oli mahtava koskenlaskureissu
On ollut tapana käydä joka syk-
sy laskemassa Tornionjoen kos-
kia. Ennen matkaa matkailu-
linjan opiskelijoille on opetettu 
turvallisen koskisafaritoiminnan 
periaatteita mm. Kipinän koskis-
sa ja Jyrkkäkosken leirintäalueen 
rannassa. 

Koululla meidän tehtävä-
nä oli pakata itsenäisesti kaikki 
tarvittavat tavarat Tornion reis-
sua varten, jotta melominen oli-
si turvallista ja sujuisi muka-
vasti. Matkalle me tarvitsimme 
mukaan kumiveneen, melat, pe-
lastusliivit, kypärät, heittolii-
nat, koulunpuvut ja kumiken-
gät.  Toki tarvitsimme mukaan 
ruokaa. Otimme kuivamuonaa, 
juomista, pari kylmälaukullis-
ta ruokaa ja tietenkin ruuan te-
kovälineet. Pakkasimme lopuksi 
autot ja lähdimme ajamaan kohti 
Tornion mahtavia koskia! 

Menomatkalla vierailimme 
4-tien varrella olevassa Merihel-
messä. Se on hyvän tuulen kei-
das matkalla pohjoiseen. Yrittäjä 
Jouni Aikio kertoi meille keitaan 
palveluista. 

– Meillä käy noin 100.000 mat-

kailijaa vuosittain. Leirintäalue 
on vilkkaassa käytössä. Venäläi-
siä matkailijoita käy melkein joka 
viikko. Läheiseen Tuulipuistoon 
tehdään opastettuja retkiä ja me 
voimme viedä asiakkaita myös 
veneillä 6 km päässä sijaitseville 
saarille. Esittelyn jälkeen kävim-
me tutustumassa vielä rannassa 
olevaan kotaan.  Ape opetti ja ke-
hotti meitä katsomaan kotaa sillä 
silmällä, että saisimme siitä ide-
oita tulevaisuuden varalle.

Torniosta olimme varan-
neet leirikeskuksen.  Yöpaikka 
oli tosi kodikas ja siellä on kol-
me huonetta. Ennen illan juttuja 
kävimme tutustumassa Tornion 
ja Haaparannan keskuksiin. Tii-
na Peuraniemi ja Marika Pirnes 
valmistivat meille illallisen. Il-
taohjelmassa pelasimme Pullon 
pyöritystä. Ideana oli, että ketä 
pullon pää osoittaa, sanoo yh-
den matkailuun liittyvän sanan. 
Se oli huvittavaa. 

Seuraavana aamuna herät-
tiin Janita Puolakanahon ja San-
terin Korvalan keittämään puu-
ron ja kahvin tuoksuun. Masu 
täynnä lähdettiin kohti Torniojo-
ella sijaitsevaa Vuennonkoskea. 
Tarkoituksena oli harjoitella kos-
kenlaskua kumilautalla. Koski ei 
ollut kovin iso, mutta silti meitä 
jännitti. Kun sitä laskettiin muu-

tamia kertoja niin lautan hallin-
ta alkoi rutinoitua, eikä pikku 
sateessa pärskeetkään tuntuneet 
kovin pahalta. Kaikin puolin päi-
vä oli hauska ja siitä selvittiin ai-
kaisemman kokemuksen tur-
vin. Vauhdikkaan päivän jälkeen 
söimme Anna-Reeta Illikaisen ja 
Janika Salon tekemää maukas-
ta iltapalaa, jonka jälkeen luvas-
sa oli yhdessäoloa. Juttelimme 
kuluneesta päivästä ja siitä, mitä 
odotuksia tai toivomuksia olisi 
seuraavalle päivälle.

Viimeiseen retkipäivään 
heräsimme tuulisen sään valli-
tessa ulkona. Söimme kunnon 
aamiaisen. Saavuttuamme Kuk-
kolankoskelle, tunnelma oli sa-
manaikaisesti innokas ja jän-
nittynyt. Katselimme suuren ja 
voimakkaan kosken kuohuja ja 
osa porukasta oli innoissaan läh-
dössä ensimmäiseen laskijaryh-
mään. He hyppäsivät autoon ja 
lähtivät aloituspaikalle. Muut 
jäimme odottamaan vuoroamme 
ja ottamaan videota ensimmäi-
sen ryhmän laskusta. Pian lautta 
täynnä melojia tulikin jo lähem-
mäs, melottuaan ensin kovassa 
vastatuulessa. Pian he olivat kes-
kellä kuohuvaa ja hurjana vir-
taavaa koskea. Laskun päätyttyä 
melojat tulivat takaisin. Ketään 
ei ollut pelottanut, kaikki olivat 

innoissaan ja eivätkä malttaneet 
odottaa seuraavaa laskua. Yksi 
toisensa jälkeen kaikki olivat 
laskeneet useamman kerran ja 
aloimme olla jo uupuneita. Lope-
timme juuri sopivasti, sillä juuri 
kun pääsimme autoon, alkoi sa-
taa kaatamalla vettä. 

Leiripaikassa kylmissään ole-
vimmat juoksivat suihkuun ja 
muutkin alkoivat vaihtaa no-
peasti kuivaa ylle.  Ape Niemi-
nen ja Riikka Kylmänen teki-
vät ruokaa muiden pakkaillessa 
ja odotellessa. Syötyämme jau-
heliha-peruna-porkkanapannua 
aloimme pakata loputkin kamp-
peet ja valmistautua kotiin läh-
töä varten. Ajoimme Tornion 
keskustan kautta ja palautimme 
leirikeskuksen avaimet. Suunta-
simme vielä Haaparantaan. Ko-
timatkalla autossa oli hyvin hil-
jaista, väsymys painoi jokaista. 
Vettä satoi koko matkan Pudas-
järvelle. Päästyämme koululle, 
tavaroiden purku sujui huomat-
tavasti nopeammin kuin pakkaa-
minen, kaikilla oli kiire kotiin.

Osao/Pudasjärven 
yksikön matkailulinja 
PUmamt11

Tilaisuuden päätteeksi oppilaat ryhmittyivät yhteiskuvaan.

Stipendejä oli saapunut jakamaan kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, valtuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma,  kaupungin hallituksen varapuheenjohtaja Paa-
vo Tihinen sekä sivistysjohtaja Juha Holappa.

Tänä syksynä opintonsa 
lukion ja ammattikoulun-
sa aloittaneet uudet kes-
kiasteen opiskelijat ottivat 
maanantaina 12.11. vas-
taan Pudasjärven kaupun-
gin lahjoittaman ruusun 
sekä 373 euron arvoisesta 
stipendistä puolet. Toinen 
puoli jaetaan toisen opin-
tovuoden tammikuussa. 

Kaupungilta stipendit 
uusille keskiasteen oppilaille

Stipendin sai tänä vuonna 
96 oppilasta. Vuosittainen 
stipendien jakotilaisuus 
järjestettiin tänä vuonna 
neljännen kerran. Ensim-
mäisen kerran ne jaettiin 
vuonna 2009. Tilaisuu-
dessa juhlistettiin samalla 
kaupungintalon remontin 
valmistumista ja talon otta-
mista käyttöön.

Tilaisuuden avasi kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma 
kertoen stipendin synty-
vaiheesta, joka sai alkun-
sa Pudasjärven kaupun-
gin täyttäessä 370 vuotta ja 
onnitteli opiskelunsa aloit-
taneita stipendin saaneita 
oppilaita. ER
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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

Ota yhteys  
040 1951 732 

Palveluhakemisto
on edullista

ilmoitustilaa!

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

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

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

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

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

 

Käsityönä   Kynttilöitä 
KYNTTILÄTALO 

PAJA JA MYYMÄLÄ 
Kuusamontie 2046 
93270 Sotkajärvi 

Pudasjärvellä, Valtatie  20 varressa  
Oulusta 108 km Kuusamosta 109 km 
www.kynttilatalo.fi  040 5492063 

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

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

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

-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

Palveluhakemisto

 • 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

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

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

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

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

nyt myös facebookissa

Korkealaatuiset kauneudenhoitopalvelut
kosmetologi, kestopigmentoija, kynsiteknikko

Kati Niemelä
Puh. 040-7266 266

Kauppatie 1, (Parturi-Kampaamo Saletti)

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

LUMITYÖT
Soita ja 

kysy lisää!

Matti 
040-9603058

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

55 vuotta luotettavaa 
kuljetuspalvelua.

Pohjanrahti Oy
Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 251671
pohjanrahti@pohjanrahti.com • www.pohjanrahti.com
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VAIHDETAAN

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

Polkupyöriä ja potkukelkka. 
p. 040 504 2814.

Opel Astran kunnostettu startti-
moottori. P. 045 350 2977.

Myydään tai vuokrataan (mak-
sukyk.) keskustasta Puistotie 
1 toinen kerros päätykaksio 60 
m2 1.12 alk. P. 045 651 8306.

Myydään lasten valkoinen pin-
nasänky. Hinta 20€. p. 040 755 
4941.

Pudasjärven keskustasta 
liiketila 19,5 m2, 2-kerros 

1.1.2013 alusta, puh  0400 198 390.

VUOKRATAAN / MYYDÄÄN

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

Takaveto Nuffield 460 ja juuri 
katsastettu autom. MB, vm. -89 
(bensakoneella) 4-veto trakto-
riin. P. 045 350 2977.

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 

LUKUVINKKI AIKUISILLE
Heikkinen, Mikko-Pekka: 
Terveiset Kutturasta (2012)

Suomi on ajautunut umpikujaan. Maa on 
jakautunut rikkaaseen Etelään ja köyhään 
Pohjoiseen. Kuntarajat on vedelty miten 
sattuu, palvelut puristettu kasvukeskuksiin 
ja maaltamuutolle pantu piste hallituksen 
päätöksellä. Helsinki ei enää halua maalai-
sia vaivoikseen. 
Lopulta lappilaisten kuksa menee nurin, ja 
korvesta nousee nyrkki. Pohjois-Suomi ju-
listautuu itsenäiseksi. Alkaa sisällissota. 
Oula on poromiesten päällikkö, Saamen 
vapautusrintaman komentaja. Johtaessaan 
joukkoaan kohti Etelän kaupunkeja hän saa 
osakseen valtamedian pelonsekaista pal-
vontaa. 
Helsinkiläistynyt alikersantti Jesse Purola 
on päättänyt näyttää maalaisille, mistä ka-
tukiveys alkaa. Hänellä on vastassaan Poh-
joisen moottorikelkkasoturit, alaisinaan to-
siteeveen kasvattamat lähiöjermut.
Kun pöly laskeutuu, tapahtumat ovat jättä-
neet jälkensä koko kansakuntaan.
Terveiset Kutturasta on täsmäkirja kunta-
uudistuksen kourissa kiemurtelevaan maa-
han. Se on syrjäseutujen sotahuuto, mut-
ta terveiset sattuvat niin metropoliin kuin 
maalaispitäjään.  

Pudasjärven kirjaston kuukauden lukuvinkit:
LUKUVINKKI LAPSILLE
Coe, Catherine: 
Päivä tivolissa (2012)

Rodeo-tivoli on tulossa kaupunkiin, ja 
Länkkäri-Lasse malttaa tuskin odottaa pää-
syä kaikkiin mahtaviin laitteisiin. Lassen 
parasta kaveria Peteä vempaimet kuitenkin 
pelottavat, erityisesti hurja vuoristorata...
Hyppää Länkkäri-Lassen kyytiin ja karauta 
kohti Villin lännen seikkailua!

LUKUVINKKI NUORILLE
Saraspää, Seppo: 
Muuttohaukka (2011)

Petteri, Hönde ja Jussi viettävät lomaansa 
Lokan altaan lähimaastossa. Harvinaisen 
muuttohaukan pesimäpuuhia seuratessaan 
pojat kiinnittävät huomiota oudosti suo-
mea puhuviin miehiin, joilla paljastuu ole-
van pahat aikeet: tietyissä piireissä haukois-
ta maksetaan huikeita summia. Kaverusten 
kesäinen kalareissu muuttuu äkkiä kihel-
möivän jännittäväksi seikkailuksi rauhoite-
tun linnun suojelemiseksi.    

LUKUVINKKI  
NUORILLE AIKUISILLE
Rannela, Terhi: 
Yhden promillen juttuja (2012)

Tämä kirja kertoo Nikosta, josta tulee säke-
nöivä, näkyvä ja kuuluva - mutta vain bi-
leiden ajaksi. Meijasta, joka ei muista, mitä 
hänen sivupersoonansa miss Jackie Daniels 
on kännissä taas puuhaillut. Ja äidistä, jon-
ka viinanhimo pilasi ainakin kaksi elämää. 
Parhaasta ystävästä, joka on muuttunut ko-
konaan toiseksi ihmiseksi. Pikavippikier-
teestä, jota vauhdittavat siiderit.
Viina virtaa ja vie, niin nuoria kuin heidän 
vanhempiaankin. Tositapahtumiin perus-
tuvissa fiktiivisissä ja moralisoimat-tomissa 
tarinoissa näyttäytyy viinanhuuruisen Suo-
men koko kuva nuorten silmin.

Tällä 
kupongilla
Pakokaasupäästöt 0€
Etusi jopa 30€
Kaikkien kupongin palauttajien kesken 
arvotaan 3.12. suomalainen joulukinkku.

Lakeuden Katsastus Oy 
Takatie 7, Kempele (08) 554 6707
Konetien Katsastus Oy
Konetie 3, Oulu (08) 311 7151

Putaan Katsastus Oy
Konetie 11, Haukipudas (08) 340 700
Äimätien Katsastus Oy
Äimätie 5, Oulu (08) 338 060

Kuponki voimassa 30.11.2012 asti. (Koskee henkilö- ja pakettiautoja)

www.avainasemat.fi

kupongit

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.

Kunnossa olevat Yamaha -säh-
köurut. Hinta 200 €. Kotiinkul-
jetus mahdollinen. P. 040 764 
6476.

Utajärvellä muutamille koti-
hoidon asiakkaille on asen-
nettu kuvapuhelimet, joi-
den välityksellä palvelua 
voidaan parantaa pitkis-
tä etäisyyksistä huolimatta. 
Videoneuvottelulaitteiden 
hyödyntämistä on tarkoitus 
kokeilla ensin Utajärvellä ja 
Vaalassa noin kymmenen 
asiakkaan kanssa, minkä jäl-
keen palvelua voidaan laa-
jentaa muihin jäsenkuntiin.

Kuvapuhelin ei kor-
vaa sovittuja kotikäynte-
jä, vaan sen myötä voidaan 
tarjota lisäpalveluita. Hoi-
taja voi esimerkiksi kysyä, 
onko asiakas muistanut ot-
taa lääkkeensä. Tai tarkistaa 
vointia myöhemmin uudel-
leen, jos on aamukäynnillä 

Kuvapuhelimet tuovat 
palvelut lähemmäksi

havainnut kunnossa muu-
tosta. Myös kuntoutusta 
voidaan lisätä, kun kuva-
puhelimet mahdollistavat 
liikuntaryhmien ohjaamisen 
etänä. Kuvapuhelut perus-
tuvat suojattuun tietoturval-
liseen videoneuvotteluyh-
teyteen, joten niiden kautta 
voidaan keskustella myös 
asiakkaan terveydentilaan 
liittyvistä asioista ja järjestää 
esimerkiksi hoitokokouksia, 
joissa myös lääkäri on läsnä.

Kotona yksin asuvilla 
vanhuksilla yksi suurempia 
ongelmia on yksinäisyys. Vi-
deoneuvottelulaitteilla so-
siaalisia kontakteja voidaan 
lisätä monin eri tavoin. Päi-
vätoiminnan järjestämiin 
tilaisuuksiin ja vanhus-

neuvoston ja muiden yh-
distysten kokouksiin voi 
osallistua etäyhteyden väli-
tyksellä, jos se ei pitkän vä-
limatkan tai oman kunnon 
vuoksi onnistu konkreetti-
sesti. Projektissa työskente-
levä avokuntoutusohjaaja 
Ritva Leinonen suunnitte-
lee ryhmäläisille omia juttu-
tupia ja järjestää yhteistyötä 
seurakunnan kanssa esimer-
kiksi hartaushetkien muo-
dossa. Lisäksi suojatun yh-
teyden rinnalle on asennettu 
normaali Skype, jolla van-
hus voi pitää yhteyttä muu-
alla asuviin lapsiin ja lapsen-
lapsiin.

Oulunkaari tiedotus
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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!

Sauvakävelyilta tiistaisin klo 18-19.30 Liepeessä.
Puuhakerho 6-9 v. torstaisin klo 17-18.30 seurakuntatalolla Rönössä.
Puuhakerho 6-12v. tiistaisin klo 17-18.30 Livon koululla.
Kirpputori  keskiviikkoisin (Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Puuhakerho 6-12v. torstaisin klo 18-19.30 Kipinän koululla.
Zumba kurenalan koululla su 11.11. klo 19-20
Perhekerho Puhoksen kylätalossa (Möykkälä) ke 14.11. klo 10-13.
Tupailta Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella 
ke 14.11. klo 19.
Nuttupiiri torstaina 15.11. klo 17-19 Kanttorilassa.
Möykkälässä: Tanssit la 17.11., es. Trio Pohjolan yö. 
Jumppamaraton su 18.11. klo 15.-17. Kurenalan koululla Järj. PuU/
voimistelujaosto
Vielä virtaa virkistyspäivä Ma 19.11. klo 10.30 Sarakylän koululla.
Mukana pastori Jaakko Sääskilahti
Parkinson iltapäivä ke 21.11. klo 14-16 vanhusten palvelukeskus Kauppatie 
25. Vierailee kokemuskouluttaja Teuvo Viinikangas ja aluetyöntekijä Jukka Tauriainen.
OSAO Avoimien ovien päivä 21.-22.11.2012 klo 9 alk.
MLL:n kirppis la 24.11. Lakarin koululla.
Siuruan työväentalo: Tanssit ti 25.12. klo 21 alk., es Naseva.

Pe 16.11. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Karaokeilta Legendassa klo 21 alkaen 
La 17.11. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Fazer-karkkibingo klo 18.00
 - Karaokeilta Legendassa klo 21 alkaen
Su 18.11. klo 11-15
 - Tule herkuttelemaan hyvällä ruualla

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!

Huom! myös Romekievari palvelee 
la ja su klo 10 alkaen. 

Tervetuloa SyöteResort ravintoloihin.

KUTSU 
KYLÄKOKOUKSEEN 

14.11.2012 klo 18.30 
Aittojärven koululle

Jouni Puhakka Kerttu&Kauko –hankkeesta, sekä  
Ritva Kinnula Arjen turvaa kunnissa –hankkeesta tulevat

kertomaan kylien elvyttämisistä ja hankerahoituksista. 
Tarkoituksena olisi saada aikaiseksi toimivat kylät! 

Yhdistykset, yritykset ja yksityiset henkilöt 
Tervetuloa!       Kahvitarjoilu 

  Järj. Aittojärven kyläseura 

Aitto-ojan Metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT

su 18.11.2012 alkaen klo 12
Aittojärven koululla.

Maanomistajat, seuran jäsenet, kyläläiset
ja mökkiläiset perheineen TERVETULOA!

                                                Hirvimiehet

Möykkälässä

Lippu 10€
Puhoskylän Kyläseura ry JR1

Huom! Maksut 
vain käteisellä!

Soittaa

TERVETULOA

La 17.11.2012 
klo 20.30-01.00

Näljängäntie 1391

 TANSSIORKESTERI 
POHJOLAN YÖ

Koulun irtaimiston Huutokauppa 
salissa klo 12.00. 

Myynnissä mm. kuvatauluja, 
soittimia mm. harmoni, vanhanajan pulpetteja, 

ruohonleikkuri, täytettyjä eläimiä.
Kahvila ja MLL:n tuotemyyntiä

Pöytävuokra jäsenille 8 € ja  
ei-jäsenille 12 € sis. vohvelikahvit

Varaukset soittamalla iltaisin puh. 0400 498 420/Sari

Pudasjärven yhdistys

MLL:n kirppis 
la 24.11 klo 10-14
Lakarin koululla

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

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

Ma  suljettu
Ti  klo 18.00 asti
Ke  klo 21-02
To  klo 21 asti
Pe ja la karaoke klo 20-04

PUB

LOUNAS
ma - pe  klo 10.30-14.00

YÖKERHO
pe-la 22 - 04, liput 4,-

TERVETULOA!

JÄRJESTÄ
PIKKUJOULUSI 

MEILLÄ!!
PIKKUJOULUKAUSI 

ON ALKANUT
OTAMME 

VARAUKSIA 
VASTAAN

TULE JA MAISTA  UUSI 
ILTARUOKA,  LOUNAS AJAN JÄLKEEN 
TARJOLLA HAMPURILAIS ATERIOITA

JOULUMYYJÄISET 
Su 25.11. klo 12-16.00.

Pöytävuokra 10€, 
Hannuksen kyläyhteisön jäsenille 0€

Pöytävaraukset Valma 0400 166 640, Hannele 040 729 6405

HANNUKSESSA TAPAHTUU! 
BINgO joka keskiviikko klo 18.00

(odottelubingo 17.45)
Päävoitto 100€:n ostokortti

Pudasjärven Yrittäjät ry:n
SYYSKOKOUS 

perjantaina 30.11.2012 klo 18.00 
Hotelli-ravintola Kurenkoskessa.

Esillä sääntömääräiset asiat. 

Syyskokouksen jälkeen 
klo 19.30 on pikkujoulu, 

jossa palkitaan Pudasjärven Vuoden Yrittäjä. 
llalliskortin hinta on 32 euroa, 

jonka jokainen maksaa itse. Mukaan voitte ottaa 
myös yrityksenne henkilökuntaa. 

Varaukset pe 23.11. mennessä suoraan 
Kurenkoskeen: info@kurenkoski.fi, 

puh. 010 666 8420.
Tervetuloa! 

Hallitus

PIKKUJOULU
Pudasjärven syöpäkerhon 

pikkujoulu pidetään sunnuntaina 9.12.2012 
klo 14 alkaen Palvelukeskuksessa 

(Kauppatie 25). 
Ilmoittautumiset 30.11.2012 mennessä Ainolle 

puh. 040-5786912 tai Liisalle puh. 040-5471455. 
Jouluruokailun hinta on 10 € / hlö / jäsen ja 17 € / hlö / 

ei jäsen. Ken lahjan tuo hän lahjan saa.
Tervetuloa!

              Pudasjärven syöpäkerho   

TYÖKESKUKSEN 
JOULUMYYJÄISET

TYÖKESKUKSESSA KAURALANTIE 3
Torstaina 22.11.2012 klo 10.00-14.30

MYYTÄVÄNÄ:  
AITOJA, IHANIA PUUTÖITÄ, TEKSTIILEJÄ, 

PERINNETONTTUJA, ITSETEHTYJÄ  
JOULUKORTTEJA, KRANSSEJA, 
ITSEPAINETTUJA TYYNYLIINOJA,
TAIDEKALENTEREITA, TYYNYJÄ 

YM. YM. MUKAVAA

KAHVIA JA 
JOULUTORTTUJA!!

Olet lämpimästi tervetullut!
Myytävänä arpoja, voittoina auton päältäpesu 

+vahaus ym. mukavaa!

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 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Lauantaina 17.11. Wintti:

Lippu 12€ sis. ep. 

Elixir

PUBissa Karaoke joka päivä!    Tanssiravintola

La 17.11. 
DJ Hammar, 

Lippu 4€ sis. ep. 
auki klo 00-04 

VARAA 
PIKKUJOULUSI!

Tulossa: 24.11. 
DUO PENTTI RAINER

La 17.11.  

Pauli 
Haapalainen & 

Maximus

Pikkujouluissamme soittaa 
orkesteri la, sekä snapsibaarissa 

Karaoke & disco pe&la
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

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

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Petri Tolonen
020 764 0262

Jussi Timonen-Nissi
020 764 0257

Vilho Koivisto
020 764 0232

Seppo Miettunen
020 764 0261

Jukka Heikkinen
020 764 0249

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 6709 003

Aki Huttu
020 764 0254

Teemu Pohjola
020 764 0263

Markus Viitala
020 764 0264

KOKOUSKUTSU
Pudasjärven Kajastus Ry:n 

sääntömääräinen SYYSKOKOUS 
pidetään ti 27.11.2012 klo 16.00 

OSVIITASSA, Kauralantie 3.
Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat.

Hallitus kokoontuu klo 15.00
Tervetuloa!

Työpetari ry:n 
sääntömääräinen
SYYSKOKOUS
to 29.11.2012 klo 18.00 

Suojalinnalla, Urheilutie 2

Tervetuloa!
Hallitus

Pudasjärven Metallityöväen 
ao.280:n ehdokas asettelu kokous 

ke 28.11.2012 klo 18 alkaen
Syyskokous 

ke 12.12.2012 klo 18.00 alkaen

Molemmat kokoukset 
Ravintola Street4 tiloissa

Tervetuloa!
Hallitus

Syöte green DQN loppuseminari ja 
ympäristöohjelman julkistus 22.11.2012
Seminaari on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille 
yrittäjille ja sidosryhmille. 
Torstai 22.11.2012 klo 9.30-15.30, 
Hotelli Iso-Syöte, Isosyotteentie 246, Syöte
Päivän ohjelma: 
9.30 Kahvit ja ilmoittautuminen
10.00-10.15  Syöte kasvaa ja kehittyy; seminaarin avaus, ke-
hitysjohtaja Mikko Kälkäjä 
10.15-10.45  Ympäristöön liittyvä kehittäminen Syötteellä; vs. 
tekninen johtaja Eero Talala Pudasjärven kaupunki. 
10.45-11.10  Kestävä kehitys, case Hotelli Iso-Syöte, toimitus-
johtaja Juha Kuukasjärvi 
10 min. tauko 
11.20-11.40  Kestävä kehitys, case Pikkusyöte, rinnepäällikkö 
Janne Järvenpää
11.40-12.00   Ympäristöohjelmalla kannattavaa liiketoimintaa, 
ympäristövastaava Jusu Toivonen, Pyhätunturi Oy
12.00-13.00  Ruokailutauko
13.00-13.30  Matkailu- ja ravintolapalveluiden energiatehok-
kuus – tavoitteista tuloksiin;
asiantuntija Risto Larmio, Motiva Oy 
13.30-14.00  Syötteestä Eko-Syöte, Syötteen ympäristöohjel-
man julkistaminen, toimitusjohtaja, laatutiimin pj Juha Schrode-
rus, Syötteen keskusvaraamo 
14.00-14.30  Tekesin rahoitus pk-yritysten liiketoiminnan ke-
hittämiseen, Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelman päällikkö 
Risto Mäkikyrö 
14.30-14.50  Kahvitauko
14.50-15.05   Katsaus tulevaan vuoteen Syötteen kansallis-
puistossa, Syötteen Luontokeskuksen hoitaja, Kaisu Mankinen
15.05-15.20  Syöte Green DQN –tulokset ja jatkokehittäminen 
alueella, projektipäällikkö Oili Ruokamo, Haaga-Perho 
15.20-15.30  Seminaarin päätös, Juha Schroderus
ILMOITTAUTUMISET:
Pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon pe 16.11.2012 
mennessä sähköpostilla: oili.ruokamo@haagaperho.fi

JOULUMYYJÄISET
la 15.12.2012 Rimminkankaan koululla

klo 9.00-14.00
Myynnissä esim. * käsitöitä * gluteenittomia leivonnaisia
* joulukoristeita * perinteistä kalakukkoa * luomutuotteita 

* laatikoita * pehmeitä paketteja pukinkonttiin jne. 
Pöytäpaikkavaraukset 13.12.2012 mennessä

numeroon 0400 771 118
Valittu pöytäpaikka 25 € (70 x 170),

arvottu pöytäpaikka 17 €, Ulkopaikka 20 € (4 x 4 m)

Pudasjärven kaupunki   Pudasjärven Urheilijat

SUOJALINNAN KAUKALON 
HARJOITUSVUOROT HAETTAVANA

Suojalinnan kaukalon harjoitusvuorot julistetaan  
haettaviksi.
Hakemukset tulee toimittaa 
ke 28.11.2012 mennessä.
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Tiedustelut: 0400 346 097.

Ikäihmisten vaaranpaikka- ja esteettö-
myyskartoituksen esittelytilaisuus
Pudasjärven seurakuntatalolla  
maanantaina 19.11.2012 klo 14.00 – 16.00

Tilaisuudessa käsitellään myös liikenneturvallisuuteen ja teiden 
kunnossapitoon liittyviä asioita. Paikalla Liikenneturvan ja Ely-
keskuksen edustajat.

Järjestäjänä Pudasjärven kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä.

Tervetuloa!
PUDASJÄRVI
sininen ajatus - vihreä elämys

Jouluvalot syttyvät
Koko perheelle ohjelmaa

Joulupukki
Arvontaa

perjantaina 23.11. klo 18 torilla

Järjestää: Pudasjärven Yrittäjät ry ja Iijokiseutu

Pudasjärven joulunavaus
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VAPAA
PÄÄSY

Yhteistyössä:

lauantaina 17.11. klo 12-17
Virkistysuimala Puikkariin

Päivän aikana luvassa mm. pelastusvälineiden käyttö-
opastusta, pelastusliiveillä uintia, lapsi-vanhempi 
uimaleikkejä sekä paljon muuta. Harjoituksia ohjaavat 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH ry) 
kouluttajat. Tapahtumaan on vapaa pääsy niin perheen 
pienemmille kuin isommillekin vesipedoille.

Järjestämme ilmaisen linja-autokuljetuksen Taivalkosken 
linja-autoasemalta (Atima) Pudasjärven Puikkariin ja 
takaisin. Lähtö klo 12:00. Kuljetukseen osallistuminen 
vaatii ennakkoilmoittautumisen osoitteessa: 
www.fortumevents.com koodilla VESITAITO


