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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Lakarin koulu
”korkeassa iässä” 

s. 4-5

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 26.11.2014
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

Diabetespäivän arvonnassa Accu-Check 
Aviva -verensokerimittarin voittivat: 
Eija Salmela, Jaana Alho ja Kerttu Väyrynen. 

Kiitos kaikille päivään osallistuneille!

Kauppatie 1, 93100 PuDASJärVi, Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14. Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Henkilökohtaista opastusta 
OP-Mobiilin ja op.fi:n 

käyttöön

Pudasjärven kirjastossa 
ti 2.12. kello 10.00-12.00 

ja to 4.12. kello 16.00-18.30

Opastamassa Pudasjärven 
Osuuspankin asiantuntijat. Ota omat 

verkkopalvelutunnukset mukaan!

Tervetuloa!

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

riisi-
piirakka

390 g

1,19
pss

crea 
maustettu

 ruokakerma 
2,5 dl

1,99
pkt

jauheliha-
pizza 

200 g

0,99
lihatukkurin

gouter 
makkaratanko 

750 g

2,99
tanko

viola
tuorejuusto

200 g

elgorriaga suklaa- 
ja vanilja-

täytekeksi
500 g

1,95
pkt

chojecki creamella 
täytekeksi
kolme eri makua

120 g

2,00
2 pkt

2,19
ras

casali suklaa-
banaanikarkki 300 g

2,69
pkt

joulu-
kalenterit

1,50
kpl

Alkaen

lasten
pyjama 90-120 cm

9,95
naisten

flanellipyjama

23,50
naisten oloasu

35,50
pöllö fleecehuopa

15,90
urheilusukat 

38-41, 42-46
4 paria

saimme 

lisää!
saimme lisää!

pss
3,95

3,95

burgeri
110 g

2,50
5 kpl

neljän 
viljan siivut

430 g

1,59
pss

toffeen makuinen
suklaakonvehti

500 g

Puiden kaatamisia
vaikeistakin 

Paikoista
Kotitalousvähennys mahdollisuus

Oiva Rantala
Puh. 040 566 2074

www.hierontaoiva.fi

LiikennekouLu
kYYtiPoJat

AJOKORTTIASIOISSA 
SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

Autokoulukurssi alkaa
Ma 1.12. klo 17.00 

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat:
ke 10.12. ja ke 17.12. 

Vintiltä rahaa!Ahaa!
Oikein tehty katon lisäeristys 
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 040 584 0389 
tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
• Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14, su 12-15

50v

Palvelemme 
sunnuntaina 

klo 12-15

10€
alkaen

kaikki 
matot 

-20%
Ovh. Ovh. 35,-

30€

kasper 
3+2 sohvat 1180€

Ovh. 1676,-

käsinoJa-
tarJotin

Jouluksi kotiin

JouLu-
täHdet

Värit: beige, ruskea, 
musta ja tumma harmaa
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Jessen matka Jyväskylään

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

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija, 
taitto
Jenni Peltoniemi
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Seurakuntakodilla vietet-
tiin torstaina 20.11. yhdessä 
lasten ja lasten vanhempien 
kanssa valtakunnallista las-
ten oikeuksien päivää. Lap-
senpäivän tapahtuma jär-
jestettiin seurakuntakodissa 
nyt ensimmäistä kertaa ja ta-
pahtumassa vieraili reilu 50 
lasta vanhempiensa kans-
sa. Tapahtumaa varten seu-
rakunnan lapsityön tiimi oli 
järjestänyt lapsille monenlai-
sia toiminta-, leikki- ja askar-
telupaikkoja. Seurakuntako-
ti oli myös somistettu lasten 
vanhemmille tarkoitetuille 
lapsenoikeuksiin liittyvillä 
viesteillä. Ohjelmaan kuului 
myös laulua sekä ruokailu, 
että jaksettiin touhuta use-
amman tunnin ajan.

Seurakunnan lapsityön-
ohjaaja Marja-Sinikka Luok-

Laulua ja leikkiä lastenpäivänä
kanen kertoi, että edeltävinä 
vuosina lapsen oikeuksien 
päivä on huomioitu päivä- ja 
perhekerhoissa. 

-Nyt päiväkerhoissa koko 
viikko on kulunut lapsen-
päivän teemaan: Lapsella on 
oikeus leikkiin, toteuttaen. 
Nyt oli jo isomman tapahtu-
man vuoro. 

-Lapsityöntiimi oli lap-
silta ja vanhemmilta saa-
dun palautteen perusteella 
tapahtumaan tyytyväinen. 
Lasten vanhemmat kom-
mentoivat päivän ohjelmaa 
monipuoliseksi ja toteutusta 
sopivaksi. Esimerkiksi laulu- 
ja leikkihetkestä todettiin, 
että se oli sopivan mittainen 
sekä mukaansa tempaava. 
Pienimmätkin lapset jaksoi-
vat hyvin. Valmiiseen ruo-
kapöytään pääseminen oli 

Kasvomaalauksien kera Käsipuun edessä poseeraavat 
Elea, Taneli, Ossi-Matias, Topias, Antero ja Joose.

Askartelupiste oli yksi päivän mielenkiintoisista touhu-
paikoista, jossa lapset tekivät omaa työtään keskitty-
neesti.

Lasten päivän ohjelmaan kuului muun muassa Marko Väyrysen laulu- ja leikkihetki ki-
taran soiton säestyksellä. Kuva Maria-Sinikka Luokkanen.

Pudasjärvi
Messu seurakuntakodissa su 
30.11. kello 10, Juha Rauha-
la, Juha Kukkurainen, Jukka 
Jaakkola. 
Maanpuolustusnaisten kirk-

kopyhä. Kirkkokahvit.
Puolikuuden kirkko seura-
kuntakodissa pe 28.11. kel-
lo 17.30.
Kuorot: Eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 26.11. kello 13, Vox 
Margarita ke 26.11. kello 18, 
nuorisokuoro to 27.11. kello 
16.30, kirkkokuoro to 27.11. 
kello 18, Sarakylän kappeli-
kuoro to 27.11. kello 18.15.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
26.11. kello 10-13 
Lähetystalkooilta  Kanttori-
lassa  ma 1.12. kello 18.
Omaishoitajien joulujuh-

la Liepeen väentuvassa ma 
1.12. kello 11. Ilmoittautumi-
set to 27.11. mennessä kirk-
koherranvirastoon (08) 882 
3100.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa tiistaisin kello 12.
Perhekerhot: seurakuntako-
dilla ke 26.11. kello 10-13 mo-
lemmat ryhmät. Korpisen 
perhekerho ke 26.11. kello 10-
13, nyyttärit. Paukkerin per-
hekerho pe 28.11. kello 9.30.
Perheiden jouluinen askar-
teluilta seurakuntakodissa to 
27.11. kello 16-19.

Satumuskari Hopeatiuku 
seurakuntakodissa perjantai-
sin, 2-3 -vuotiaiden ryhmä 
kello 9.30-10.15 ja 4-5 –vuo-
tiaiden ryhmä kello 10.30-
11.15.
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa pe 
28.11., 5.12., 12.12. kello 9.30 
-12. 
Jouluparkki 1-5 -vuotiail-
le  ma 15.12. ja ti 16.12. kello 
10-14.  Voit varata vain toisen 
päivän, lapselle välipala mu-
kaan. Ilmoittautumiset (08) 
882 3100. 

Rauhanyhdistykset: Kä-
sityöilta Sarakylässä Mirja 
Kuuselalla pe 28.11. kello 
19 ja lauluseurat Saraky-
lässä Vesa Sarajärvellä su 
30.11. kello 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 30.11. kel-
lo 17 (Tapio Kukko, Ilkka 
Alakärppä).
Kastettu: Eeli  Miklas 
Luokkanen, Eevi Ilona 
Marjatta Pesälä, Lotta Kai-
sa Emilia Lohilahti.
Haudattu: Vendla Maria 
Hinkula 88 v, Fanni Irene 
Sankala 88 v.

Jesse lähti toisten edellä ajelemaan Jyväskylään menevää tietä. 
Tuttu mainostorni ilmoitti tauko- ja tankkausaseman olevan jo 
lähellä. Mäkeä alas rullatessa autosta alkoi kuulua outoa ääntä. 
Auto yskähteli ja sammui. Jesse vaihtoi vapaalle ja sai kuin saikin 
autonsa lasketeltua liikenneaseman pihaan saakka.

Jesse astui autostaan ulos ja odotteli rauhallisesti. Kohta kave-
rit olisivat paikalla. Pian Jesse näkikin kavereidensa astelevan pi-
kavuoropysäkiltä liikenneaseman pihaan. Jesse tervehti ja sanoi: 
”Menkää käymään tuolla näkyvässä autoliikkeessä. Te näette siellä 
vanhan Ladan, joka ei ole kenellekään kelvannut. Ottakaa auto ja aja-
kaa se tuohon sivuoven viereen parkkiin.”

Petri, Antti ja Jaakko katsoivat hieman hämillään Jesseä, mut-
ta lähtivät enempiä kyselemättä kohti autoliikettä. Tämä oli heil-
le varsin tuttua jo muutaman vuoden ajalta. Jessellä oli usein hie-
man erikoisia päähänpistoja, mutta hämmästyttävällä tavalla asiat 
olivat aina menneet kohdilleen. Jesse huomasi kavereidensa epäi-
levät katseet ja sanoi: ”Jos joku kysyy, miksi me sellaisen vanhan La-
dan rämän haluamme, niin sanokaa, että minä tarvitsen sitä.” 

Kun kolmikko oli kiertelemässä hieman nolona Ladan ympä-
rillä, paikalle tuli autokauppias: ”Miksi ihmeessä te tällaista Ladaa 
katselette? Ei se ole kenellekään kelvannut. On meillä tuolla parem-
piakin autoja.” ”Jesse tarvitsee tätä.”, ehätti Petri sanomaan. Auto-
myyjä katsoi hieman hämmästellen miehiä, mutta kävi hakemassa 
Ladan avaimet heille. ”Me otetaan tämä, ei tarvitse koeajaa”, sanoi 

Antti nopeasti. Hän toivoi pääsevänsä pian pois autoliikkeestä. 
Kaupat tehtyään he ajoivat Ladan Jessen luo. Jaakko laittoi var-
sin rähjäiselle kuskinpenkille kankaan suojaksi. Jesse istui kaverei-
densa kanssa autoon ja matka kohti Jyväskylää jatkui.

Kaupunkia lähestyessä jyväskyläläiset katsoivat hieman ih-
meissään ja naureskellen pääkatua kulkevaa eksoottista menope-
liä. Tuollaista ei ollut näillä seuduilla näkynyt pitkiin aikoihin. Roh-
keimmat ihmiset hurrasivat leikillään Ladalle nelikon pysähtyessä 
liikennevaloihin lähellä ydinkeskustaa. Petri, Antti ja Jaakko häpe-
sivät auton takapenkillä. ”Kiellä heitä hurraamasta meille”, he sa-
noivat. ”Jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat”, Jesse vastasi pie-
ni virne kasvoillaan. 

Niin.. Tarina saattaa olla jotenkin tuttu. Todellisuudessa kaksi-
tuhatta vuotta sitten Jeesus-niminen mies ratsasti aasilla Jerusa-
lemiin ja sai siellä iloisen riemukkaan vastaanoton. Kauan odotet-
tu Messias oli vihdoin saapunut ihmisten keskuuteen. Jerusalemin 
pääsiäisjuhlilla tapahtui jotain ainutkertaista, mikä muutti monin 
tavoin meidän ihmisten elämän. Kajahtakoon Hoosianna-hymni 
kiitollisen riemukkaana kirkoissamme ensimmäise-
nä adventtina.

Marko Väyrynen
nuorisotyönohjaaja

myös osallistujien mieleen. 
Päivästä saatuja kokemuk-
sia hyödynnetään ja tästä on 
hyvä jatkaa. Näillä näkymin 
tapahtumasta on tarkoitus 
tehdä perinne, totesi Luok-
kanen.

Seurakunnan kasvatus-
työn pappi Jaakko Sääski-
lahti vieraili lapsensa kans-
sa tapahtumassa. Sääskilahti 
totesi päivän teemasta, että 
on tärkeä arvioida asioita 
myös lasten näkökulmasta ja 
lasten puolesta. 

-Yhteiskunnassa on ha-
vahduttu, että pienet asiat 
voivat olla lapsille suuria-
kin. Olisi hyvä osata ja oppia 
katsomaan asioita lapsen sil-
min. Tuolloin maailma näyt-
tää hyvin erilaiselta, muis-
tutti Sääskilahti. PK

Tervetuloa
Tervetuloa 

Inkan 
ylioppilasjuhlaan 

itsenäisyyspäivänä 
6.12.2014 

klo 14.00 alkaen 
Hilturannan 

leirikeskukseen.

Kirsi ja Antti Kipinä

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ

P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

549

Valio 
Oltermanni 
juustot
900 g-1 kg (5,49-6,10/kg) 
rajoitus: 2 kpl/talous

kpl
Ilman korttia 7,95 kpl (7,95-8,83/kg)

199
Valio voi
500 g (3,98/kg)
normaalisuolainen 
rajoitus: 3 pkt/talous

pkt
Ilman korttia 2,39 pkt (4,78/kg)

189
Fazer 
maitosuklaalevy
200 g (9,45/kg) 
rajoitus: 4 kpl/talous

kpl
Ilman korttia 2,19 kpl (10,95/kg)

Hevisti parempi
Uudistimme hedelmä- ja vihannesosastomme

peruna 
5 kg (0,20/kg)
Suomi

099   
pS

5 kg/
pussi

299
kaurakakko
400 g 

kpl

-30 % -13 %

Suomalaiseen makuun

599   
rS

100   
rS

099   
prk

119   
prk

karjalan-
paistilihat
800 g (7,49/kg)

Virike 
kananmuna
580 g (1,72/kg), 
M10

laktoositon 
kuohukerma
2 dl (4,95/l)

Jälkiruoka-
kastikkeet
2 dl (5,95/l) 
kinuski, suklaa ja 
vanilja

Tuorejuusto-yrttitäytteinen 
possunfilee -reseptin löydät 

k-supermarket.fi

-16 %

Tarjoukset voimassa to-su 27.-30.11.

PullaPirtin 
konsulentti 

maanantaina 
1.12.

Jouluinen 

KahviTarJoilu 

perjantaina 28.11. 

klo 10-18. 
Tervetuloa!

Olemme mukana 

Pudasjärven 

jouluarvonnassa

Eli yli 20€ ostosta 

jouluarpa!
599

kg

Ilman korttia 9,95 kg

Hk viljaporsaan maustamaton 
ulkofilee tai rypsiporsaan 
pintamaustettu ulkofilee  
n. 800 g-1,5 kg

-39 %

Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
to-su 27.-30.11.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

Avoinna 
ma-pe 10-17, la 10-14

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

20 kpl vain 2 €
30 kpl / 3 €

50 kpl / 5 € jne.  

 Palvelemme:
Ma-To 10-17

Huom! 
PE 10-20

La 10-14

TÄMMÖNE 
TAPPAOS TÄLLÄ 

KERTOA!
21.900 
13.450
6.450
5.950
4.950
3.450
2.950
2.950
2.950
2.650
2.650
2.650
2.450
1.750
1.750

MB E 320 CDI Avantgarde autom..... -05
Toyota Hiace 2.5 TD pitkä, 4-veto......-05
MB C 200 CDI, farkku................-03
Citroen C4 1.6i HB, ml. 146 tkm .......-04
Volvo S40 1.8i, hieno.........................-03
Peugeot 307 1.6i, farkku....................-03
Volvo S40 1.6i, ml. 224 tkm...............-01
Renault Megane 1.6i, ml. 209 tkm ....-03
Ford Mondeo 2.0 TDCi Sport Back...-04
Volvo V70 2.5i, siisti ..........................-98
Toyota Corolla 1.4i LB................ -01
Opel Astra 1.8i, farkku................-99
Volvo V40 1.9 TD........................ -00
Nissan Almera 1.6 SI, siisti.........-99
Chrysler Voyager 2.5i ................ -95

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, myös ilt. ja 

viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN
AUTON PESUT JA VAHAUKSET. 

KYSY EDULLISET TALVI-
RENGASTARJOUKSET!

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

Pudasjärven torilla järjeste-
tään joulunavaustapahtuma 
tulevana perjantaina 28.11. 
Tilaisuus alkaa kello 18 ja 
odotettavissa on mukavaa 
ohjelmaa, tervehdyspuhei-
ta ja joululauluja sekä myös 

Joulunavaus 
torilla perjantaina

Viime vuonna joulunavaustapahtumassa esityslavan edustan valtasivat lapset, joil-
le joulupukin tapaaminen oli illan kohokohta.

joulupukin vierailu. Viime 
vuonna uudistetut jouluva-
lot syttyvät myös valaise-
maan ja piristämään taaja-
maa Pudasjärven Yrittäjien 
ja kaupungin yhteistyönä. 
Torilla on glögitarjoilua sekä 

myynnissä kahvia, lättyjä 
ja grillimakkaraa. Luvassa 
on myös jouluarpa-arvonta. 
Kaikki porukalla juhlista-
maan jouluvalojen syttymis-
tä ja yhteistä joulunavaus-
ta! PK

mYYdään 
koivu-

runkoa 
n. 130 m3

Yhteydenotot 
p. 040 571 5243

Kiinteistöyhtymä 
Metsäkeijut
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Lakarin koulu 130 v:
Koulutus on tärkeää 

elämässä pärjäämiseen
Lakarin koululla vietettiin 
lauantaina 22.11. koulun 
130-vuotisjuhlaa. Sali täyttyi 
kutsuvieraista, entisistä kou-
lulaisista ja ohjelmaa järjes-
täneistä oppilaista vanhem-
pineen. Juhlassa oli noin 200 
henkeä. Koko juhlaohjelmis-
tossa korostui teeman mu-
kaan menneiden muistelu 
sekä tulevaisuuteen panos-
taminen.

Virallisen juhlan avasi 
kansalaisopiston puhallinor-
kesteri, jonka jälkeen henki-
lökunta toivotti yleisön ter-
vetulleeksi Lakarin laulu 
-kappaleella. Rehtori Mer-
vi Salmmelvuon pitämäs-
sä historiikkiosuudessa van-
hat kuvat siivittivät tarinaa 
eteenpäin. Historiikki poh-
jautui osin Risto Poroputaan 
pro gradu -tutkielmaan, jon-
ka mukaan Lakarin koulu eli 
tuolloin Pudasjärven kan-
sakoulu, aloitti toimintansa 
1827 Aukusti Riekin talos-
sa, Pudasjärven rannalla. La-
karin kuoro esiintyi useam-
paan otteeseen, johtajanaan 
Seppo Kemppainen. Lau-
suntaosuudessa kohtasivat 
vanhan ajan perinteinen ru-
nonlausunta ja nykypäivän 
runous. Kansallispukuinen 
Helmilotta Tuohimaa lausui 
Aleksis Kiven Suomenmaa 

-runon vuodelta 1878, ja luo-
kat 4 A ja B esittivät nykyai-
kaisemman Suomi on -räpin.

Juhlapuheessaan maaher-
ra Eino Siuruainen painotti 
kuinka koulutus on tärkeää 
elämässä pärjäämiseen. Ny-
kyäänkin internetin ja ha-
kukoneiden aikana monet 
oppiaineet ovat tuiki tärkei-
tä. Esimerkiksi maantiede 
ja historia auttavat ymmär-
tämään myös nykyaikaa ja 
päätöksentekoa sekä teke-
mään oikeita päätöksiä. Li-
säksi hän palasi puheessaan 
koululaitoksen juurille ja mi-
ten historiamme tapahtumi-
en vuoksi joskus perusasi-
oista, kuten koulutuksesta, 
on jouduttu tinkimään. Soti-
en vuoksi kouluilla on ollut 
monia ongelmia, osa opetta-
jista oli rintamilla ja  ja ruu-
asta sekä oppimateriaaleista 
on ollut puutetta. Tänä päi-
vänä päättäjät ja kansalaiset 
eivät välttämättä selviäisi sa-
manlaisista haasteista. 

Kaupungin puheenvuo-
rossa sivistysjohtaja Juha 
Holappa puhui tulevaisuu-
den koulusta. Hän totesi, 
että Lakarin koulun osalta 
tulevaisuus on jo täällä, sillä 
useita sähköisen opiskelun 
välineistä on jo käytössä La-
karilla. Lisäksi Holappa toi-

Tilaisuudessa luovutettiin standaarit koulun hyväksi työtä tehneille henkilöille. Ku-
vassa Lakarin vararehtori Heikki Turves, sivistysjohtaja Juha Holappa, maaherra 
Eino Siuruainen, rehtori Mervi Sammelvuo, 2000-luvulla sivistyksen johtoryhmän 
(Sijon) puheenjohtaja Seppo Sammelvuo ja lähes 30 vuotta Lakarin rehtorina ollut 
Pekka Törrö. Lisäksi standardin saivat 1980-luvulla Lakarin johtokunnan puheen-
johtaja Matti Siuruainen ja 2000-luvulla koulutuslautakunnan puheenjohtajana ollut 
Tuulikki Timonen, jotka olivat estyneet saapumasta.

Yhteistyökumppanit saivat viedä onnittelunsa Lakarin koulun väelle. Onnitteluvuo-
rossa Pudasjärven Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Marko Rautio (vas.). 

Henkilökunta toivotti yleisön tervetulleeksi Lakarin laulu -kappaleella.

Luokat 4 A ja B esittivät Suomi on –räpin, jossa käytiin läpi asioita, joista suomalai-
suus koostuu.

Lakarin kuoro esitti kansanlaulu-kaanonin, Mitä mulle vastaat ystäväni sekä Jokai-
nen on kaunis –kappaleet.

4A-luokan Helmilotta Tuo-
himaa lausui Aleksis Ki-
ven Suomenmaa -runon.

votti valoisaa tulevaisuutta 
koululle.

Lopuksi jaettiin yhteis-
työkumppaneille standaarit 
kiitokseksi tehdystä työstä, 
kuoro esiintyi vielä kertaal-
leen ja aivan viimeisenä yh-
dessä laulettiin maakunta-
laulu. 

Ennen juhlaa otettiin vas-
taan onnitteluja eri yhteisöil-
tä ja yhteistyökumppaneilta 
sekä sai käydä tutustumas-
sa koululla avoimien ovien 
merkeissä, ja esillä oli myös 
juhlanäyttelyt sekä oppilai-
den tekemiä käsitöitä 

Jenny Kärki

Ennen juhlaa sai käydä tutustumassa 
koululle avoimien ovien merkeissä, ja 
esillä oli myös juhlanäyttelyt sekä 
oppilaiden tekemiä käsitöitä.
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Runsaat Onnentoivotukset 
Lakarin koulun juhlaan näin 
jälkikäteen täältä Raahen 
rannoilta. Olen täällä elä-
nyt turvapaikkahakijana jo 
toistakymmentä vuotta. Pu-
dasjärvellähän elin pitkäl-
ti yli neljäkymmentä ajastai-
kaa, jolloin varsinkin pitäjän 
kouluelämä Lakarin koului-
neen tuli tutuksi.

Pudasjärven kansakou-
lun, Lakarin koulun, alku-
han lähtee sieltä vuodesta 
1872 niin kuin hyvin tie-
dämme. Oikeastaan koulu 
päätettiin perustaa jo vuon-
na 1870, mutta valitusten 
vuoksi asia lykkääntyi. Se 
oli ensimmäinen kansakou-
luksi rakennettu koulu Poh-
jois-Suomessa, muut ovat 
toimineet pitkään tilapäi-
sissä tiloissa. Liminkaan 
saatiin koulu 1870 ja Salon 
emäseurakuntaan (Pattijo-

Lakarin koulu 
”korkeassa iässä”

ki) vuonna 1871. Edelleen 
Aimo Karvosen Livon kou-
lu oli ensimmäinen perus-
kouluksi rakennettu ja va-
rusteltu koulu maassamme, 
joten on oltu Pudasjärvellä 
koulurakentamisen edellä-
kävijöitä. Saman esimerkin 
viitoittamana Pudasjärvelle 
rakennetaan nyt vielä maail-
man ensimmäinen suuri hir-
sikoulu.

Lakarin koulu siirtyi vuo-
sikymmenten aikana siel-
tä kirkon juurelta Nyynä-
jänvirran rannan kautta 
nykyiselle paikalleen. Paik-
ka oli kuvauksen mukaan 
vetinen ja suoperäinen, mut-
ta saatiin jopa talkoovoi-
min kukoistamaan. Lopulli-
set koulurakennukset olivat 
kuulemma komeimpia Ylä-
maan rakennuksia.

Kun peruskoulu alkoi 
Pudasjärvellä vuonna 1972, 

kävi Seura-lehden toimittaja 
haastattelemassa allekirjoit-
tanutta uudesta koulumuo-
dosta. Kehuin hänelle monia 
uudistuksen hyviä puolia. 
Kerroin myöskin Kurenalan 
koulun kaukana olevista 
juurista. Näytin Pudasjär-
ven kansakoulun ensimmäi-
sen opettajan, Juho Lakarin 
kertomusta koulun alku-
vaikeuksista. Juho Lakari-
han lausui pettymystään al-
kuvuosien saavutuksistaan. 
Opettajahan useinkin pyr-
kii täydelliseen onnistumi-
seen, ja sitten pettyy. Juho 
Lakari mainitsi koulutyön 
edistyneen sen jälkeen, kun 
ensimmäiset oppilaat toivat 
omia lapsiaan kouluun. Kun 
mainittu Seura-lehti ilmes-
tyi, seisoi siinä minun ku-
vani kanssa , että rehtori on 
täysin pettynyt peruskou-
luun! Soitin Seuran Oulun 
toimittajalle, että miten täs-
sä nyt näin on sotkettu asiat. 
Otsikot kuulemma laaditaan 
Helsingissä. 

Koulussa on aina ollut 
kolme kipupistettä. On ol-
lut koulutiloja, oppilaita tai 
opettajia liian vähän, tai lii-
kaa. Kurenalan koululla oli 
aikoinani samat ongelmat. 
Tilanpuutteen vuoksi läh-
dimme opettaja Taimi Här-
män kanssa kuusikymmen-
täluvulla pariksi vuodeksi 
luokkinemme Vanhalle kou-
lulle, niin kuin Lakaria sil-
loin kutsuttiin. 

Oli kevättalvi ja oppi-
laani laskivat ja kirjoittivat. 
Katselin tien varrella ole-
vasta luokkahuoneeni ikku-
nasta maisemia ja huomasin 
jonkun ohikulkevan katse-
levan kiinnostuneen näköi-
senä koulutaloa. Minäkin 
huomasin, että päätyraken-
nuksen ikkuna loimottaa 
omituisesti. Onko se aurin-
gosta? Ei voi olla. Juoksin 
rakennukseen, jossa oli Tai-
mi -opettajan asunto. Taimi 
piti koulua toisessa päässä. 
Asunnon ovi oli auki ja ka-
marissa riehui tulipalo. Keit-
tiön hellalla oli vesiastioita 

ja alkusammutus toimi jo-
tenkin. Ikkunaverhot ja sei-
nä olivat tulessa. Pöydällä 
oleva lamppu oli hiiltynyt. 
Palokunta saatiin onneksi 
äkkiä paikalle ja vanhakou-
lu oli pelastunut.

Lakarin koulu, Vanha 
koulu, on antanut monel-
le koulumuodolle suojan-
sa. Opettaja Hilkka Peip-
po tuli opettajaksi Vanhalle 
koululle ehkä vuonna 1952. 
Hän kertoo laskeutuneen-
sa Nevakivestä syksyisel-
le Osalan pysäkille. Paik-
kakunta oli uusi ja outo. 
Vastassa oli johtokunnan 
puheenjohtaja Veikko Hon-
kanen, joka toivotti terve-
tulleeksi ja kynsi päätänsä; 
”Mihin minä tyttöriepu lai-
tan sinut asumaan?” Asunto 
löytyi Vanhan koulun vintil-
tä. Koululla oli silloin viiti-
sen opettajaa. Pian Kurenal-
la pyöri lähes sata opettajaa. 
Oli kunnallista keskikoulua, 
keskitettyä jatko-opetusta, 
lukiota, yksityistä keskikou-
lua, ammatillista koulua, 
erityiskoulua ja kaikille piti 
löytyä tilat. Rakennettiin 
Kurenalan koulu palvele-
maan useaa koulumuotoa 
ja rakennettiin Rimminkan-
kaalle maalaiskuntien suu-
rin koulu. Vanha koulu sai 
tarjota tiloja hyvin monelle 
koulumuodolle. 

Lakarin koulu nimisenä 
se aloitti vuonna 1983, jol-
loin sain olla ystäväni Pekka 
Törrön kanssa hankkimassa 
koululle kalustoa ja opetus-
välineitä.

Lakarin koulun pitkä 
koulutaival on ollut osal-
taan vaikuttamassa siihen 
kehitykseen, joka on nosta-
nut Suomen kansan korpien 
kätköistä kulttuurikansojen 
joukkoon, monien tutkimus-
ten ja tilastojen mukaan jopa 
eturiviin monilla henkisil-
lä ja aineellisilla elämänalu-
eilla. 

Suomen kansakoulun isä-
nä tunnettu Uno Cygnaeus 
oli todella suurmies. Hän 
teki oppilailleen ilmaisen 
kansakoulun, jossa annettiin 
tytöille ja pojille monipuo-
lista opetusta ja kasvatus-
ta. Siihen kuului myöskin 
taidekasvatusta, käytännön 
käsityötä ja liikuntaa. Se oli 
uutta silloisessa eurooppa-
laisessa koulumaailmassa ja 
on sitä osaksi tänäkin päivä-
nä. Cygneuksen omakätinen 
paimenkirje löytyy Lakarin 
koulun arkistosta.

Rainer FörstiTekstissä mainittu kansakoulun opettaja Tai-
mi Härmä ja opettaja Saimi Kaipainen. 

Koko Lakarin koulun väki vuonna 1952.

Samin pienkone

info@saminpienkone.com
Ratamotie 46, 90800 Oulu

P. 040 183 5100

Huollamme melkein kaiken 
mikä pärisee

Moottorikelkat, mönkijät, lumilingot, 
mopot yms. pienkoneet.

Varaosat ja renkaat 
kaikkiin koneisiin, mitä huollamme.

Kysy myös isommista 
remonteista tarjous.

Remontit ja huollot myös 
viikonloppuisin.

Myös kuljetuspalvelu.

www.saminpienkone.com

Pudasjärven 
joulunavaus
perjantaina 28.11. 

klo 18 torilla
* Yrittäjien tervehdys
* Seurakunnan tervehdys
* Kaupungin tervehdys
* Kaupungin jouluvalot syttyvät
* Joulumusiikkia
* Joulupukki vierailee
* Jouluarpa-arvonta

Järjestää: Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven Yrittäjät ry ja Iijokiseutu

Tervetuloa sankoin joukoin!

OSAO myy 
KAHVIA ja 
LÄTTYJÄ

Iijokiseutu 
tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

FC-
Kurenpojat 

myy 
MAKKARAA

Vaarametsien Joulu 
Syötteen luontokeskuksessa 

 Lauantai 6.12.2014 
- Tunnelmallinen joulupolku klo 11-14 
- Pipari- ja glögitarjoilu laavulla 11-14 
- Kauneimmat Joululaulut 14-15 
- 15.30 Itsenäisyyspäivän herkullinen juhla-ateria 
(aikuiset 26 €, lapset 13 €) 
Ennakkovaraukset juhla-aterialle 30.11. 
mennessä, palvelu@siruka.fi tai 0500-776 560 
  
 Lauantai 13.12.2014 
- Tunnelmallinen joulupolku klo 11-14 
- Glögi- ja piparitarjoilu laavulla 11-14 
- Söpöt huskyt paikalla 12-14 
  
 Lauantai 20.12.2014 
- Tunnelmallinen joulupolku klo 11-14 
- Joulupuuro + torttukahvit (9,80€) 11-14 
- Joulurauhan julistus metsän eläimille klo 12 
- Söpöt huskyt paikalla 12-14   
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-21

Myllyn Paras
Torttutaikinalevyt
1 kg pakaste

179pkt

Castello
Valko- ja sinihome-
juustot
150 g (13,26 kg)

199pkt

Panda Juhlapöydän
Konvehdit
3-pack 900 g
(12,16 kg)

1095pkt

Dronningholm
Tähtitorttu
Luumumarmeladi
300 g (3,30 kg)

099prk

Karhu
Olut
0,33 l tlk 20-pack
(3,27 l) sis. pantit

2460

Tuoretorin tuotteet voimassa 1.12. asti.

689
Snellman porsaan
Ulkofilee
n. 1,5 kg

kg 895
Rainbow
Kalkkunan fileerulla
n. 1 kg

kg 1490
Rainbow
Savukirjolohifilee
vac. n. 700 g

kg

HK Kypsä
Pikkukinkku-
valmiste
1 kg729

kpl

Puolan Ida Red
Omena

085 kg

Kotimaista
Baby-porkkana
250 g (3,56 kg)

089pkt

Espanjan
Miniluumu-
tomaattipikari
250 g (7,56 kg)

189pkt

Palvelemme sunnuntaisin klo 21 asti

8 14

1 1 24
Baby-porkkana

89pkt
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Pudasjärven lukiolla on 
joukko innostuneita oppi-
laita ja opettajia päästessään 
aloittamaan lukiossa erikoi-
sen ja laatuaan ensimmäi-
sen pelikurssin. Asian taus-
talla on peliteollisuus, josta 
on Suomessa tullut lyhyes-
sä ajassa merkittävä osa ko-
timaista vientiteollisuutta ja 
Suomessa kehitetyillä peleil-
lä on valloitettu maailmaa. 
Uusia pelialan yrityksiä on 
perustettu viimeisen kolmen 
vuoden aikana yhteensä 125. 
Vauhdikas meno siis Suo-
messa jatkuu, jonka vuoksi 
alalla onkin erittäin kova ky-
syntä uusista osaajista. 

Kuusi kuukautta Pudas-
järven lukiolla kestävälle 
projektiluontoisesti toteutet-
tavalle kurssille on ilmoit-
tautunut 26 opiskelijaa, joita 
on kaikilta lukion vuosikurs-
seilta. Kurssin tavoitteena on 
saada oppilaiden tiimityös-
kentelynä ensi kevääseen 
mennessä valmiiksi jonkin-
lainen peli, joka toteutetaan 
alan ammattilaisen ohjaama-
na. Se minkälaisen pelin te-
kemiseen päädytään, päättä-
vät kurssilaiset. 

Kurssilla opiskelijat pe-
rehtyvät käytännössä peli-
en ammattimaiseen toteu-
tukseen, jossa harjoitellaan 
ja hyödynnetään monenlais-
ta osaamista. Nyt tehtäväs-
sä pilottiprojektissa pysytel-
lään perusasioissa, jotta asiat 
opittaisiin kunnolla. Opitta-
viin asioihin kuuluvat koo-
daamisen ohella monenlais-
ten taitojen hallintaa, jotka 
ovat välttämättömiä oikeas-
sa työelämässäkin. Asian 
vaativuutta osoittaa , että 
esimerkiksi ammattimaises-
ti toteutetun mobiilipelin te-
keminen voi kestää 6-9 kuu-
kautta. 

Tärkeisiin asioihin kuu-
luu esimerkiksi kommuni-
kaatio tiimien jäsenien kes-
ken, korostaa Antti Vilenius, 
joka tulee toimimaan kurs-

Lukiossa perehdytään 
pelinteon maailmaan

sin ohjaajana. Vilenius on 
kouluttautunut pelialal-
le vuodesta 2004 lähtien ja 
työskennellyt pelien tekemi-
sessä jo pitkään. Koska Vi-
lenius tuntee hyvin pelialan 
ammattitoimijoita, pääsee 
kurssi tutustumaan myös 
ammattilaisten toimintaan, 
jotka tulevat antamaan välil-
lä myös opetusta Pudasjär-
velläkin, kertoi Vilenius.

Lukion kielten opetta-
ja Salme Kälkäjä on tiivis-
ti pelikurssin opetustyös-
sä ja toteutuksessa mukana. 
Kälkäjä kertoo kurssin to-
teutuksesta ja sisällöstä, että 
opiskelijat jaetaan ryhmiin ja 
ne tulevat työskentelemään 
sovitun työjaon mukaisesti. 
Liittyykö englannin kielen 
käyttäminen jotenkin kurs-
siin, sen aika näyttää, tuu-
maa Kälkäjä.

-Opiskelijoilla on etukä-
teen sovittavat yhteiset ta-
paamisajat ja työskentelyä 
tehdään sekä ryhmätöinä 
että myös itsenäisesti. Ryh-

mien yhteistyö kuuluu myös 
keskeisiin asioihin, kertoi 
Kälkäjä. 

Kurssin esittelytilaisuu-
dessa paikalla olleet lukion 
opiskelijat, Petteri Juurikka 
ja Tuomas Kemppanen ker-
toivat odottavansa innolla 
kurssin alkamista. Molempia 
kiinnostaa muun muassa se, 
että he pääsevät tekemään 
aivan uusia asioita. Tuleval-
le kurssille opiskelijat ovat 
keksineet jo tavallisuudesta 
poikkeavan nimenkin, Road 
salted reindeer games, joka 
tarkoittaa vapaasti suomen-
nettuna tiesuolattua porope-
liä, kertoivat tulevat kurssi-
kaverukset.

Lukion vs. rehtorina toi-
miva Markku Rajala kertoi, 
että kurssilaisilla on luki-
olla käytössään tätä varten 
luokkatilat ja tietenkin kaik-
ki tarvittavat atk-laitteet, jo-
ten kaikki perusasiat ovat 
koossa.

-Meidän kurssimme 
on herättänyt mielenkiin-

toa myös muissa oppilai-
toksissa. Opiskelijat voi-
vat lukea pelikurssin osaksi 
kurssisuorituksiaan. Kurs-
si tarjoaa mielenkiintoi-
sia mahdollisuuksia myös 
niille opiskelijoille, jot-
ka ovat kiinnostuneita jat-
ko-opiskelupaikoista, joissa 
kouluttaudutaan peliteol-
lisuuden palvelukseen. Ope-
tushallitus näyttää myös ot-
tavan tosissaan pelialan 
opetuksen kehittämisen, sil-
lä parin viikon päästä pidet-
tävillä valtakunnallisilla vir-
tuaaliopetuksen päivillä tälle 
on varattu merkittävä osuus. 
Pelikurssin ohella meillä on 
jo nyt tähtäimessä hyödyn-
tää opiskelussa enemmän 
elinkeinoelämälle tyypillistä 
projektimaista otetta. Tähän 
saammekin hienot tilat, kun 
pääsemme siirtymään uu-
teen hirsikouluun, totesi Ra-
jala innoissaan.

Pertti Kuusisto

Lukion kielten opettaja Salme Kälkäjä, ohjaajana toimiva Antti Vilenius ja lukion 
opiskelijat Tuomas Kemppanen ja Petteri Juurikka odottavan innolla uuden ammat-
timaisesti toteutettavan pelikurssin alkamista.

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri vahvis-
ti sunnuntaina 23.11. kaksi 
uutta ehdokasta kevään 2015 
eduskuntavaaleihin. Puo-
lue asettaa Oulun vaalipiiris-
tä 18 ehdokasta, ja viimeiset 
kolme ehdokasta nimetään 
myöhemmin talven aika-
na. Pohjois-Pohjanmaan pii-

Perussuomalaiset nimesi Oulun vaalipiirin 
ehdokkaita - kolme paikkaa jäi auki

rin vaalipäällikkö Jari-Pekka 
Teurajärvi on erittäin tyyty-
väinen ehdokaslistaan. 

Perussuomalaisten listoil-
le eduskuntavaaleihin uusi-
na ehdokkaina nimettiin Jan-
ne Halunen Kempeleestä ja 
Lasse Mikkola Raahesta.

- Tunku listalle on ollut 
valtaisa, joten on mistä valita.

Aiemmin tänä vuonna 
on Oulun vaalipiirin perus-
suomalaisten listalle nimet-
ty Pohjois-Pohjanmaalta Sir-
pa Ahola-Laurila Oulu, Olli 
Immonen Oulu, Vaili Jämsä-
Uusitalo Oulu, Henna Kup-
sala Siikajoki, Juha Liukko-
nen Ylivieska, Pirkko Mattila 
Muhos, Ahti Moilanen Uta-

järvi, Anne Snellman Oulu, 
Sebastian Tynkkynen Oulu 
ja Matti Viitala Haapajärvi. 
Kainuusta listalle on nimetty 
Eila Aavakare Kajaani, Pentti 
Kettunen Kajaani ja Ari Kor-
honen Sotkamo.  

PS tiedotus

SDP:n puoluehallitus on 
valinnut puolueen vaa-
lipäälliköksi oululaisen 
kansanedustaja Tytti Tup-
puraisen, joka on myös De-
marinaisten uusi puheen-

Tuppurainen SDP:n vaalipäälliköksi

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

ostetaan 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Vietämme avajaisia 
perjantaina 5.12.2014 klo 10-17 

glögi-, pipari- ja 
torttutarjoilun merkeissä.

Paikalla kansanedustajaehdokkaita.

Pudasjärvellä avataan

osoitteessa 
Kauppatie 3 L 101 

(entinen Koillis-Telen tila).

Tervetuloa!

Keskustan vaalitupa

johtaja. Vaalipäällikkönä hän 
osallistuu aktiivisesti julki-
suuden keskusteluun kevään 
eduskuntavaaleihin liittyen 
ja esittää sosialidemokraatti-
en vaaleihin liittyviä tavoit-

teita muun puoluejohdon 
ohella. 

Tuppuraisen mukaan vaa-
lipäällikkönä hän myös vah-
vistaa kuvaa SDP:stä koko 
maan puolueena. 

- Pohjoissuomalaisena 
kansanedustajana minulle 
on tärkeää, että koko maan 
kehityksestä pidetään huo-
li myös taloudellisesti vai-
keana aikana.

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

meiLtä mYÖs romutustodistukset 
Ja rekisteristä Poistot

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Virallinen metalliromun kierrätys.

rekisteröintejä vakuutuksia

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, 
fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

katsastus tarJous! 
katsastuksen yhteydessä 

pesukuponki veloituksetta! 
tällä kupongilla!

%

%

%

%

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon palvelupiste 
• Vuokrattavana kuomukärry
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Suomi on ajautunut vuosisadan pitkäkestoisimpaan taantu-
maan. Merkkejä paremmasta ei vielä ole paljon näkynyt. Ko-
konaistuotanto ja vienti ovat laskeneet. Työttömyys ja velka 
kasvavat edelleen. Nyt pitäisi saada yhteisesti käänne aikaan.

Elämme myös turvallisuuspoliittisesti murrosaikaa ja se 
vaikuttaa myös talouteen. Sisäpoliittinen tilanteemme on se-
kava. Hallituksella on poikkeuksellisen pieni enemmistö ta-
kanaan eikä hallituksen sisäinen tilanne vaikuta kovin ehyeltä 
ja sopuisalta. Päätöksentekokyky ei ole hyvä eikä johtaminen 
ole hallinnassa.

Oli myös erikoista, kun pääministeri Stubb totesi joku aika 
sitten, että kaikki suuret päätökset on tehty ja Kokoomus voi 
keskittyä voittamaan tulevat vaalit. Todellisuus on se, että mo-
net suuret päätökset ovat tekemättä. Suunnitelmia kyllä on, 
mutta ei toteutusta. Osa päätöksistä on myös vain jo teh-
tyjen omien päätösten korjauksia tai lievennyksiä. Mielikuvil-
la ja mielikuvapolitiikalla ei taloutemme nouse. On kyse toi-
minnan ja päätösten uskottavuudesta ja ennustettavuudesta. 
Se puolestaan vaikuttaa muun muassa yritysten investointi-
halukkuuteen.

Selvityksiä on varmasti tehty riittävästi. Eri ministeriöissä 
on yhteensä yli 300 strategiaa, joissa sivuja on kymmeniä tu-
hansia. Tilannekuva alkaa koko yhteiskunnassa olla melko sel-
vä. Tarvitaan päätöksiä ja niihin sitoutumista.

Tässä tilanteessa joutuu myös kysymään, että onko meil-
lä aikaa odotella puoli vuotta uusia vaaleja. Hallitushan tulee 
vaihtumaan käytännössä vasta vaalien kautta ja pystyy päätök-
siin vasta aikaisintaan touko-kesäkuussa.

Ollessani 1980-luvulla töissä Suomen Työnantajain Kes-
kusliitossa kokenut esimieheni kysyi minulta eräänä aamuna 
seurattuaan illalla silloisen valtiovarainministeri Ahti Pekkalan 
esiintymistä: ”Sinä, kun olet sieltä Pohjois-Suomesta ja tunnet 
varmaan asiaa, onko Pekkala vielä niitä miehiä, joilla toimin-
nassa on tärkeintä maan etu, sitten puolueen etu ja vasta sit-
ten oma etu. Minulle on tullut sellainen kuva.” Vastasin, että 
juuri sellainen mies on Ahti Pekkala.

Erityisesti nyt, kun elämme taloudellisesti, poliittisesti ja 
turvallisuuspoliittisesti murrosaikaa, tämä Pekkalan toiminta-
tapa on hyvin varteenotettava. Nyt ei ole lyhytnäköisen ja 
lyhytjänteisten pisteiden keruun aika vaan yhteisen toimin-
nan aika.

Osaamisella, yrittämisellä ja koko kansakunnan voimava-
rojen yhdistämisellä olemme nousseet hyvinvointiyhteiskun-
tien joukkoon. Nyt, kun yhteiskuntamme on vaikeassa tilan-
teessa, olisi aika tässä asiassa saada selkeä yhteinen ponnistus. 
Tarvitaan kattava ja pitkäkestoinen yhteiskuntasopimus. Se 
merkitsee myös, että joistakin saavutetuista eduista on tin-
gittävä.

Yhteiskuntasopimukseen tarvittaisiin muun muassa halli-
tus, eduskunta, työmarkkinajärjestöt, elinkeinoelämä ja kun-
nat. Keskeisenä tavoitteena on luoda uskottava väylä talouden 
kasvuun ja tuottavuuden paranemiseen. Se edellyttää määrä-
tietoista ohjelmaa ja toimia muun muassa yrit-
täjyyden edellytyksissä, tuottavuudessa, työtun-
tien lisäämisessä ja byrokratian karsimisessa. 
Nyt on yhteisen ponnistamisen aika.

Tapani Tölli

Yhteiskuntasopimuksen 
aika

kirPPis

to-pe 
27.-28.11. 
klo 10-16. 

körkön entisellä 
leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!

Pitopalvelua
- Muistotilaisuudet
- Perhejuhlat
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas 
Markku ja  

Hannaleena
P. 040 596 6251

mporo@saunalahti.fi

Työpetari ry, entinen Pudas-
järven Työttömien yhdistys, 
piti syyskokoustaan Suoja-
linnalla tiistaina 18.11. Vuo-
den 2015 toimintasuunnitel-
man mukaan Suojalinnan 
asukastuvalla jatketaan sa-
moilla työtehtävillä kuin ai-
kaisemminkin, eli toimitaan 
avustamis- siivous- ja kip-
parointitehtävissä. Palve-
lut suunnataan pääasiassa 
vanhusväestölle. Yhdistys 
pyrkii työllistämään uusia 
työttömiä pudasjärveläisiä 
vuoden 2015 aikana kymme-
nen henkeä työllistämistuen 
avulla. Muuta henkilöstöä 
ovat toimistosihteeri, oppi-
sopimusopiskelija ja toimin-
nanjohtaja, jonka palkkauk-
sen mahdollistaa Tuvalta 

Työpetari työllistää pitkäaikaistyöttömiä

Työpetarin syyskokousväkeä Suojalinnalla pidetyssä kokouksessa. 

työhön hanke. Se on alkanut 
1.7.2013 ja jatkuu vuoden 
2016 puoleen väliin saakka. 
Hankkeen keskeisenä tavoit-
teena on palkata pitkäaikais-
työttömiä yhdistyksen eri 
työtehtäviin ja yrittää löytää 
heille pysyvämpää työtä tai 
koulutuspaikka yhdistyk-
sessä työllistymisen jälkeen 
tai sen aikana.  

Eri hankkeiden, Karhupa-
jan/ Pudasjärven kaupungin 
ja eri yhteistyökumppanei-
den kanssa tehtävää yhteis-
työtä jatketaan. Jäsenistölle 
yhdistyksen toiminnasta tie-
dotetaan muutaman kerran 
erikseen lähetettävillä jäsen-
kirjeillä. Yhdistys koordinoi 
mahdollisen vuoden 2015 
valtakunnallisen Eu- ruoka-

jaon paikkakunnalla. Yhdis-
tyksen jäsenmaksu säilyy 
kuudessa eurossa ja kanna-
tusjäsenmaksu on 25 euroa.

Avantouintipaikkaa pi-
detään kautena 2014-2015 
Pietarilan rannassa. Avanto 
tehdään heti, kunhan jääti-
lanne sen sallii. Yleensä ava-
jaiset ovat olleet tammikuun 
ensimmäisellä viikolla. 

Hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Veli Liehu ja 
hallituksen jäseniksi uute-
na Arvo Suonperä ja entisi-
nä jatkavat Heimo Turunen, 
Jouni Puhakka, Sointu Veivo 
ja Mikko Liehu. 

Tuomo Jokikokko, 
kuva Heimo Turunen

Pudasjärven Urheilijoilla 
on ensi vuosi 2015 70-vuo-
tisjuhlavuosi. Sen merkeis-
sä urheiluseura on päättänyt 
hankkia uuden seura-asun, 
joka on huppari. Sitä voi 
käydä sovittamassa ja tilaa-
massa Tuurituvalta omakus-
tannushintaan; lasten koot 

Pudasjärven urheilijoille 
oma seura-asu

48 euroa ja aikuisten koot 55 
euroa. 

-Kaikki yhdessä tilaa-
maan asua itsellemme ja 
näytetään että Pudasjärven 
Urheilijoissa on toimintaa 
ja tekemistä, kehottaa seu-
ran työntekijä Marko Koivu-
la. HT

Viime viikon torstaina 20.11. 
Oulun seudun ammattioppi-
laitoksella Pudasjärvellä jär-
jestettiin Kaamos kaatuu! –
tapahtuma. Tänä vuonna 
vietimme 10-vuotisjuhlaa 
upeiden tulien lumossa.

Jo perinteeksi muodostu-
nut tapahtuma on tarkoitet-
tu kaiken ikäisille ja siihen 
kuuluu monenlaista ohjel-
maa, lämmintä juotavaa 
sekä syötävää. Tapahtuman 
järjestää OSAO:n Pudasjär-
ven yksikkö ja henkilökun-
nan lisäksi myös oppilaat 
osallistuvat järjestelyihin. 

Matkailupuolen viimeis-
tä vuotta opiskelevat nuoret 
huolehtivat kahvi- ja lätty-
tarjoilusta. He olivat suun-
nitelleet Pikkutalliin kahvi-
lan ryhmänohjaajansa Liisa 
Lehdon kanssa. Tunnelmaa 
täynnä olleessa kahvilassa 
oli tarjolla ihmisten suut ma-
keaksi saavia herkkuja. Pai-
kalle saapuessa vastassa oli 
lämmin glögitarjoilu, josta 
vastasi matkailupuolen yk-
köset. Matkailupuolen toi-
sen vuoden opiskelijat piti-
vät ongintakotaa. Tarjolla oli 
myös makkaraa, josta huo-
lehtivat oppilaskunta ja lä-
hihoitajaopiskelijat sekä lä-
hihoitajien ryhmänohjaaja 
Kaisa Loukusa. Lähihoita-
jaopiskelijat järjestivät hei-
jastinsuunnistusradan, jossa 
lapset pääsivät taskulamp-
pujen kanssa etsiskelemään 
rasteja. 

Torstaina 20.11. oli myös 
Lasten oikeuksien päivä, sik-
sipä lähihoitajaopiskelijat 
järjestivät myös Sytytä valo 
pimeyteen -keräyksen Uni-
cefin hätäapurahastoon. Ide-
ana oli, että lahjoittamalla sai 
sytyttää kynttilän kaamok-
sen pimeyteen. Prosessipuo-
li vastasi valaisevista tulista 
ja paikalle ohjaavista kynt-
tiläpoluista yhdessä sähkö-
puolen kanssa. He järjestivät 
myös tandemhiihtoa sekä te-
kivät poroaidan sisälle rako-
valkean. 

Hevospuolen tytöt esit-
tivät hevosten kanssa upe-
an hevosesityksen. Hevosiin 
oli laitettu valoja, jotka toi-
vat näyttävyyttä esitykseen. 
Hevospuoli oli myös järjes-
tänyt keppihevosradan sekä 
varjoteatterin. Tapahtuman 
aikana oli myös mahdollis-
ta käydä tutustumassa hep-
patalleihin. 

Sähköpuoli hoiti kaiken 
tapahtumaan tulevan säh-
kön. Liikenteen ohjaukses-
ta vastasi sähköpuolen pojat. 

Kaamoksen kaatajaisis-
sa oli monta esiintyjää. Yksi 
heistä oli Mokuku –kuoro. 
Siinä esiintyivät koulumme 
Valmiina amikseen –ryhmä-
läiset. Paikalle oli myös en-
nättänyt Velho Anteri, joka 
teki henkeäsalpaavia temp-
puja tulen kanssa. Yleisö 
joutui pidättelemään hen-
gitystään katsellessaan hä-
nen uhkarohkeita temppuja. 

Kaamos kaatui jälleen Pudasjärvellä

Illan päätti näyttävä ilotulitus – kiitokset kaikille osal-
listuneille ja eritoten sponsoreille!

Kaamos kaatuu –tapahtumassa sytytettiin jälleen kynt-
tilät UNIcEfin keräyksen hyväksi.

Huh huh.. Ihanilla lauluil-
laan meitä ilahdutti Sara Ke-
säniemi ja Saaga Rautanen. 
Pudasjärven oma räppäri 
Henri ”Hesla” Lahtela viih-
dytti meitä omatekoisilla rä-
peillään. Illan päätti mahta-
va ilotulitus! Väriloisto oli 
upea ja se pysähdytti ylei-
sön katsomaan taivaalle am-

muttavia värejä. Tyytyväisin 
mielin jäämme odottamaan 
seuraavan vuoden Kaamos 
kaatuu! –tapahtumaa. Näh-
dään ensi vuonna samanlai-
sissa merkeissä! 

Tea Lehmikangas ja 
Susanna Salmela
Kuvat: Salla Heikkuri
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Kaupunki on ryhtynyt laa-
timaan yleissuunnitelmaa 
taajaman kaupallisten olo-
suhteiden parantamiseksi. 
Asiaan liittyviä aloitteita ovat 
tehneet paikalliset yrittäjät ja 
eri toimijat jo reilun kym-
menen vuoden ajan ja asia 
on kirjattuna myös kaupun-
gin kuntasuunnitelmaankin. 
Kaupunki järjesti keskiviik-
kona 19.11. Kurenalan kaup-
papaikan suunnitteluun liit-
tyvän yleisötilaisuuden, jossa 
oli paikalla reilu 20 asiasta 
kiinnostunutta. Tilaisuudes-
sa kerrottiin suunnittelu-
työn nykytilanteesta ja ylei-
söllä oli mahdollisuus kysyä 
ja esittää mielipiteitä asiasta. 
Saatuja palautteita ja kehit-
tämisehdotuksia hyödynne-
tään suunnittelutyössä sekä 
myös alueen kaavan valmis-
telutyössä.

Kaupungin toimeksian-
tona tehtävää, vasta alku-
vaiheessa olevaa suunnitte-
lutyötä olivat esittelemässä 

Uuden kauppapaikan suunnittelu etenee
arkkitehti Riitta Yrjänheikki 
ja suunnittelija Mikko Korho-
nen Sweco Ympäristö Oy:stä. 
Tilaisuudessa kerrottiin, että 
suunnittelutyö on aloitet-
tu keväällä ja sen on mää-
rä valmistua vuoden lop-
puun mennessä. Työtä ohjaa 
ohjausryhmä, johon kuu-
luu paikallisia yrittäjiä ja yri-
tyselämän sekä kaupungin 
edustajia.

Kauppapaikkasuunnitel-
ma sijoittuu Kurenalan ala-
asteen ja vilkkaasti liiken-
nöidyn Oulu-Kuusamo vt 
20- valtatien väliin jäävälle 
alueelle. Tilaisuudessa esitel-
tiin neljää karkeaa eri vaihto-
ehtoa, joiden pohjalta suun-
nittelutyö jatkuu. Keskeisiin 
haasteisiin kuuluvat myös 
liikennejärjestelyt, joista illan 
kuluessa keskusteltiin mo-
neen otteeseen. Uudistetta-
vien liikennejärjestelyjen ta-
voitteena on muun muassa 
saada kytketyksi nykyinen 
keskusta nykyistä paremmin 

valtatiehen. 
Asian tiimoilta tehdyn 

kauppaselvityksen mukaan 
Pudasjärvellä ennuste kas-
vuvoiman kasvusta vuoteen 
2030 mennessä on 18 miljoo-
naa euroa. Tämän mukaan 
uusien liiketoimitilojen tarve 
olisi noin 9 000 kerrosneliö-
metriä, joista päivittäistava-

rakauppojen osuus noin 2000 
ja erikoiskauppojen osuus 
7000. Lisäksi suunnittelutyön 
tueksi Pudasjärvellä on tehty 
yrityshaastattelu. 

Suunnitelman tavoitteena 
on parantaa taajaman hou-
kuttelevuutta ja saavutetta-
vuutta. Haasteena on sijoit-
taa houkuttelevia yrityksiä 
taajamaan siten, että se edes-
auttaa samalla paikallisten 
pienempien yritysten me-
nestymistä. Suunnittelun ta-
voitteista todettiin myös, että 
uuden kauppapaikan olisi 
tarkoitus olla erilainen, kuin 
mihin nykyisin on totuttu. 
Suunnitelman valmistumis-
ta odotellessa kaupungin ke-
hittämisestä vastaavat odot-
tavat mielenkiinnolla, että 
saadaan tietoa kiinnostuneis-
ta kaupallisista toimijoista. 
Kauppapaikkaa koskeva kaa-
voitettava alue voidaan ottaa 
uuteen käyttöön, kun uusi 
hirsikoulukeskus valmistuu 
vuonna 2016. Kaavoitustyötä 
ohjaa myös maakuntakaava. 

Pertti Kuusisto

Kaupungin toimeksiantona tehtävää suunnittelutyötä 
olivat esittelemässä suunnittelija Mikko Korhonen ja 
arkkitehti Riitta Yrjänheikki Sweco Ympäristö Oy:stä.

Uuden kauppapaikan suunnitelmista paikalla olleille esiteltiin neljä eri perusversiota, 
joiden pohjalta valmistuu yleisluontoinen suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Tuunaa VHS- ja c-kaseteil-
le uusi elämä Videonau-
hojen käyttö kudonnaisiin 
houkutti kirjastoon yli kol-
mekymmentä kiinnostu-
nutta keskiviikkona 19.11. 
Videoiden lisäksi mediatuu-
nausta esitellyt posiolainen 
Riitta Hämeenniemi oli tuo-
nut näytteille iltalaukkuja, 
joiden koristemateriaalina 
on ohuempi ruskeasävyinen 
c-kasettien nauha.

Sydän & Sielu -liikkeen 
yrittäjä Hämeenniemi ker-
toi työstävänsä videoita pää-
osin kangaspuilla, mutta il-
lan aikana saatiin vinkkejä 
myös videovirkkaukseen. 

– VHS-nauhat ovat kuin 
entisaikojen maitopussit, 
niistä voi tehdä melkein 
mitä vain. Paksuun lankaan 

Muistot levylle ja nauhat kankaaksi

yhdistettynä nauhoista saa 
sisustuskulhoja tai matto-
ja, hienoimmillaan niitä on 
nähty Linnan juhlien asuis-
sa, Hämeenniemi kertoi. 

Materiaalina nauha on 
erittäin riittoisaa, ja yhdes-
tä kolmen tunnin videonau-
hasta kutookin jo koristeet 
laukkuun. Nauhan voi vir-
kata suoraan kelalta, mutta 
kasettikotelon avaamiseen 
tarvitaan pieni ruuvimeis-
seli.

Kiinnostus VHS-tuuna-
ukseen osoittautui niin ko-
vaksi, että Pudasjärven kan-
salaisopisto on luvannut 
järjestää aiheesta työpajoja. 

– Kurssit alkavat, kun-
han opettaja löytyy, lupaa 
taito- ja taideaineiden opet-
taja Vuokko Nyman, jolta 
saa myös lisätietoja tulevista 
VHS-kursseista. 

Sisältö DVD:lle
Mikäli itse nauhoitetut ko-
tivideot haluaa kutoa käsi-
töiksi, kannattaa nauhoitteet 
ensin kopioida DVD-levyil-
le. Kopiointi onnistuu ensi 
vuonna myös kirjastossa, 
jonka yksi tutkijanhuone-
nettinurkka saa alkuvuodes-
ta lisävarusteeksi kopioin-
tilaitteiston. Omatoimisesti 
työtä ei tarvitse hoitaa, vaan 

kirjasto myös opastaa nos-
talgisten kuvamuistojen pe-
lastamisessa.

Pudasjärven kirjasto lah-
joittaa kokoelmasta pois-
tetut videonauhat käsityö-
käyttöön. Nauhoja annetaan 
kansalaisopiston kudonta-
ryhmän lisäksi myös yksityi-
sille. Nauhoja voi tiedustella 
kirjaston asiakaspalvelusta. 

- Nauhat pyritään pois-
tamaan itsenäisyyspäivään 
mennessä, joten kannattaa 
hakea tarvitsemansa kasetit 
pian, vinkkaa kirjastovirkai-
lija Jaana Iinattiniemi.

Eija-Liisa Kasesniemi

Videonauhojen käyttö kudonnaisiin houkutti kirjastoon yli kolmekymmentä kiinnos-
tunutta. 

Olet lämpimästi tervetullut!
Myytävänä arpoja, voittoina auton päältäpesu +vahaus ym. mukavaa !

tYÖkeskuksen 
JouLumYYJäiset
TYÖKESKUKSESSA, Kauralantie 3

Torstaina 4.12.2014 klo 10-17
mYYtävänä:  

AITOJA, IHANIA PUUTÖITÄ, TEKSTIILEJÄ, 
TONTTUJA,  ITSETEHTYJÄ JOULUKORTTEJA,

KRANSSEJA, ITSEPAINETTUJA TYYNYLIINOJA, 
TYYNYJÄ,YM. YM. MUKAVAA 

ITSELLE JA LAHJAKSI
kahvia ja joulutorttuja!

Vain käteismaksu!

Golfin pelaajat ovat aloit-
taneet lokakuun lopul-
la Tuomas Sammelvuo 
-salilla ympärivuotisen 
harjoittelun. Lauantaisin 
pari tuntia kestävät iltat-
reenit sopivat hyvin, kun 
toiset lajit pitävät vapaa-
ta. Uusille harrastajille 
on mahdollisuus varata 
lisätilaa.  Mikäli kiinnos-

tus asiaan herää, reenit 
alkavat kello 18. 

Jari Jussila, 
Koillisgolf ry

Golfarit treenaavat 
liikuntahallilla

Lokakuun avajaistreeneihin osallistui kymmen-
kunta innokasta harrastajaa.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

  

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Wella ja Four Reasons 
lahjapakkaukset

19,90
(Pakkaukset sis. Shampoon ja hoitoaineen) 

  
PIENKONEHUOLTO ja 

VaraOsaT
huollon numero: 

040 742 8345/Antti nivakoski 

"

"

"

"

"

"

"

"

"

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

super glue
pikAliimA
10 tuubia

4,95

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

Ahkio
xl
musta

39,50

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

finbullet kuumA-
ilmApuhAllin
2000 w + suutinsarja

14,95

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

rAsch
kompessori
2 hp, 24 l

79,00

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

polttomoottori
hAlkAisukone
10 tonnin, 6,5 hp

499,-

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

mitsubishi
ilmAlämpöpumppu
sisä- ja ulkoyksikkö

1090,-
ei sisällä AsennustA!

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

lumen-
työntyri
pitkällä puuvarrella

4,95

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

finnmAnn
iso
lumikolA

29,95

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

timco
moottorisAhA
1,5 kW, 41 cc

79,00

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

dometic
kAAsujääkAAppi
+ akku, verkkovirta

399,-

TARJOUSKUPONKI 1 kpl/talous

solifer
polkupyörä
26”, neljä eri väriä

149,-
"

"
"

"
"

"

"
"

"
"

"

"

"
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Kollaja-hankkeen mut-
kia suoristettiin aika ta-
valla viime viikon ”Kol-
laja-hankkeen esteenä 
koskiensuojelulaki”-jutus-
sa. Koskiensuojelulaki es-
tää luvan hakemisen uu-
sille vesivoimalaitoksille 
siinä luetelluille 53 ve-
sistölle tai vesistönosal-
le. Lain purkaminen an-
taa mahdollisuuden vain 
luvan hakemiselle. Suora 
lainaus viime kesältä ym-
päristöoikeuden professo-
ri Tapio Määtältä: 

”Keskustelussa kos-
kiensuojelulain avaami-
sesta on syntynyt virheel-
linen kuva, että Kollajan 
altaan rakentamisesta pää-
tettäisiin eduskunnassa 
koskiensuojelulain kautta. 
Koskiensuojelulaki kyllä 
kieltää luvan myöntämi-
sen uusien voimalaitosten 
rakentamiseen mm. Iijo-
keen, mutta jos lakia tältä 
osin muutettaisiin, tämä ei 
tarkoittaisi, että lupa voi-
malaitoksen ja altaan ra-
kentamiseen välttämättä 
voitaisiin myöntää. Kos-
kiensuojelulain purkami-
nen sitä paitsi edellyttäisi 

Kollajan esteitä riittää
eduskunnassa mahdollises-
ti perustuslainsäätämisjär-
jestä. Jos koskiensuojelulaki 
avattaisiin, Kollajan altaan 
kohtalo ratkaistaisiin joka 
tapauksessa vesilain lupa-
säännöksiä soveltaen. Viime 
kädessä korkein hallinto-oi-
keus (KHO) päättäisi asias-
ta. Olemassaolevan tiedon 
valossa Kollajan altaalle on 
vaikea ennustaa menestystä 
vesilain intressivertailusään-
nöstä sovellettaessa, EU:n 
ympäristödirektiivien vel-
voitteet myös huomioon ot-
taen." 

Jos koskiensuojelula-
ki purettaisiin eduskunnas-
sa valiokuntakäsittelyjen ja 
koskisotariitelyn jälkeenkin, 
kauanko kuluisi aikaa lopul-
liseen Korkeimman hallinto-
oikeuden lupapäätökseen, 
joka voisi olla myönteinen 
tai todennäköisemmin kiel-
teinen? Kemijoella proses-
si Sierilän voimalaitokselle, 
joka tulisi kahden voimalan 
väliin, on kestänyt pian 20 
vuotta. Sen YVA alkoi vuon-
na 1996, eikä loppua ole nä-
kyvissä, sillä KHO palaut-
ti vuosi sitten valmistelun 
takaisin edelliseen oikeus-

asteeseen. Saman tehoinen 
laitos, ei edes koskiensuoje-
lulakia esteenä eikä siihen 
liity valtavia vesistöjärjeste-
lyjä tai tekoallasta. Ja takuu-
varmasti Kollaja katsottai-
siin oikeusasteissa loppuun 
saakka, puolelta tai toiselta. 

Toinen asia, joka sekoi-
tetaan jatkuvasti, on ympä-
ristövaikutusten arviointi 
(YVA) ja Natura-lausunto. 
Kollajan YVA valmistui 
2009, ja ELY-keskus yhte-
ysviranomaisena ”torppa-
si sen”, kuten Kaleva silloin 
uutisoi. Näin on siis edel-
leen. YVA sisälsi runsaasti 
puutteita, virheellisyyksiä ja 
riittämättömästi selvitettyjä 
asioita, lista on pitkä ja pai-
nava. Natura-arviointi, jon-
ka PVO sai läpi kolmannel-
la yrittämällä, koskee vain 
Natura-alueita, Pudasjärven 
suistosaaristoa ja Venkaan 
lähdettä. Erikoiseksi myön-
teisen Natura-lausunnon te-
kee se, että sen hyväksyi 
vain, nyt jo eläkkeellä oleva, 
Heikki Aronpää, esittelevä 
virkamies jätti eriävän mie-
lipiteen. Tämäkin asia tulisi 
oikeuskäsittelyn aikana uu-
delleen esille. Tähän oljen-

korteen PVO kuitenkin nyt 
hankkeen eteenpäinvien-
nin perustaa.  

Kun kaupunginval-
tuustolle tuodaan eteen 
Kollaja-hankkeesta ää-
nestäminen, se ei suin-
kaan äänestä sen puolesta 
tai vastaan, vaan siitä, ha-
luavatko vai eivätkö pu-
dasjärveläiset käynnistää 
Suomessa uusien koskiso-
tien aikakauden alkaneek-
si, jonka piti loppua jo 
1987. Kansallisten laki-
en ja oikeuden päätök-
siä ei tehdä Pudasjärvellä. 
Koskiensuojelulain ja suo-
malaisen virtavesiluonnon 
puolustajilla on siis runsas 
ja monipuolinen keinovali-
koima käytössä vielä kym-
menien vuosien päässäkin, 
jos on tarpeen. Ei suinkaan 
vain ”yrittää vaikuttaa 
kansanedustajiin”, joita tu-
lee ja menee tulevien vuo-
sikymmentenkin aikana.  

Ainakin aiheesta kirjoit-
tavien toimittajien, jos ja 
kun tämä aihe jatkuu, kan-
nattaa perehtyä perusasi-
oihin.

Pirkko-Liisa Luhta

Oulunkaari järjestää yhteistapaamisen, jossa asiakkaat, 
nykyiset henkilökohtaiset avustajat ja avustajana
 työskentelystä kiinnostuneet kohtaavat toisensa. 

Tilaisuus on maanantaina 1. joulukuuta kello 16 
Työkeskuksessa, Kauralantie 3. 

Pudasjärvellä on jatkuvasti tarvetta uusille 
henkilökohtaisille avustajille.

- Toisaalta, jos avustaja tekee työtä vain yhden asiakkaan kans-
sa, tuntimäärä voi jäädä niin pieneksi, että kuukausitulot eivät 
ole riittävät, kertoo kuntayhtymän perhepalvelujohtaja Mirva 
Salmela. 
Tilaisuus luo mahdollisuuden asiakkaille ja avustajille löytää toi-
sensa. Samalla avustamisesta kiinnostuneet kuulevat lisätietoa 
työstä. Henkilökohtaisena avustajana toimimiseen ei tarvitse 
sosiaali- tai terveysalan koulutusta. Avustajan palkan maksaa 
aina asiakas, joka voi saada palkkaamiseen tukea. 

Lisätietoja tilaisuudesta saa perhepalvelujohtaja: 
Mirva Salmelalta, 08 5875 6554.

Oletko kiinnostunut työstä 
henkilökohtaisena avustajana? 

Tai tarvitsetko avustajaa?

Kaupunkimme henkinen 
ja toiminnallinen syyspi-
meyden aika on näyttäyty-
nyt mallikkaan toimeliaana. 
Vuoden Kylinääri tapahtu-
maan osallistui toistakym-
mentä joukkuetta eri puolilta 
pitäjää ja erilaisten kulttuu-
ritaustojen tiimoilta. Kaiken 
aikaa ihmiset valmistavat 
tavallisia tarjottavia ja hui-
keitakin ruokakehitelmiään 
pienissä perhe- ja tuttavapii-
erissä tarjottaviksi. Nyt näi-
tä makuhermoja kutkuttavia 
ruoka-annoksia sai maistella 
koko kunnan väki. Tällainen 
tapahtuma oli käytännön 
rohkaisupiikki vaatimatto-
muuden esiliinan taakse kät-
keytyneille kokeille ja leipo-
jille innostua harkitsemaan 
tai vähintään unelmoimaan 
ravintola-alankoulutuksesta 
tai oman yrityksen perusta-
misesta.

Oli aika, jolloin kirjastoon 
mentiin hartaan ja kunni-
oittavan hiljaisuuden asen-
ne ja käytös päälle puettu-
na. Kuluneen talven alun 
aikana kirjastossamme on 
ollut menemisen, tekemisen 
ja railakkaan elämisen mei-
ninki. Konsertit, runo- ja lu-
kutapahtumat, peli-ilta ja 
monet muut teemalliset het-
ket ovat sallineet ja kannus-
taneet ymmärtämään kir-
jaston merkityksen elämää 
täyttävänä ja täynnä ole-
vana kaiken ikäisten teke-
mis- ja tapaamispaikkana. 
Letkeän lauantain 20.11. pa-

Virkistävää piristystä 
perinteisen rinnalle

Yleisöllä oli mahdollisuus testata kirjastovirkailijoiden 
opastuksella Just dance -tanssipeliä. Kuva Eija-Liisa 
Kasesniemi

rin tunnin meno oli kaikkea 
muuta kuin perinteistä si-
pittelyä. Kirjastonjohtaja Ei-
ja-Liisa Kasesniemi henkilö-
kuntineen pyöräytti tanssit 
käyntiin asiakkaidensa ih-
meteltäväksi ja tanssijalkais-
ten hyppelytuskan lievittä-
miseksi. Vaikka tanssiväkeä 
ei tungokseen asti riittänyt-
kään, meno oli joutuisaa 
niillä, jotka mukaan ehti-
vät. Tanssi-peli- tunti uutuu-
dellaan sai porukan oikeas-
ti kokeilemaan luovuuttaan 
ja rohkeuttaan. Tuona päi-
vänä kirjastossa naurettiin ja 
nautittiin olemassaolosta ää-
neen.

Kirjastosta kerrottiin, että 
neuvova ja palautetta an-
tava konsolipeli Just dan-
ce on käytettävissä päivit-
täin. Ryhmät voivat varata 
kirjaston tanssipelituokioi-
ta myös aukioloaikojen ul-
kopuolelle, aamuisin ja ilta-
aikaan. Tanssipeliopastusta 
voi tiedustella kirjaston asia-
kaspalvelusta: tanssivink-
kaajina toimivat kirjastovir-
kailijat Jaana Iinattiniemi 
ja Hilkka Haanela. Vuonna 
2015 kirjaston liikunnalliset 
pelituokiot ovat osa työpo-
rukoille suunnattuja vinkka-
uksia. 

Seuraavan kerran kirjas-
tossa tanssitaan ohjatusti 
tanssitonttujen tahtiin tors-
taina 11. joulukuuta kello 16-
20 Kirjaston joulu! -tapahtu-
massa.

Sointu Veivo

Ensimmäiset ikääntyneiden 
perhehoitajat valmistuivat

Oulunkaaren kuntayhtymä 
on valmentanut ja hyväk-
synyt ensimmäiset ikäänty-
neiden perhehoitajat. Val-
mennukseen osallistui 13 
ihmistä. Hyväksyttyjä per-
hehoitajia ja perhehoito-
paikkoja on Oulunkaaren 
alueella nyt Pudasjärvellä, 
Iissä ja Utajärvellä.

Elo- lokakuussa järjes-
tetty koulutus koostui vii-
destä tapaamiskerrasta 
sekä kotikäynneistä per-
hehoitajien luokse. Tapaa-
misissa käsiteltiin muun 
muassa ikääntyneiden ylei-
simpiä sairauksia, perus-
hoitoa, yhteydenpitoa 
omaisten ja muiden yhteis-
työkumppaneiden kans-
sa sekä sitoutumista perhe-
hoitajaksi. Valmennukseen 
kuului myös Oulu-Koillis-
maan pelastuslaitoksen jär-
jestämä palo- ja pelastus-
koulutus. 

Oulunkaaren perhehoi-
tajien koulutuksen järjestä-
nyt projektityöntekijä Tiina 
M. Honkanen kertoo, että 
nyt hyväksytyistä perhehoi-
tajista suurin osa on ollut ai-
emminkin tekemissä ikään-
tyneiden hoitamisen kanssa 
joko työnsä kautta tai hen-
kilökohtaisessa elämässään.

- Mukana on sekä per-
heettömiä että perheellisiä, 
mutta kaikilla on niin sanot-
tua turvaverkkoa tai työpa-

ri perhehoitajana työsken-
telyyn, Honkanen iloitsee. 
Hoitopaikkoja on sekä si-
vukylillä että keskustoissa, 
riippuen paikkakunnasta.

-Perhehoitoa toteutetaan 
sekä lyhyt- että pitkäaikai-
sena. Lyhytaikainen perhe-
hoito on tarkoitettu muun 
muassa omaishoitajien va-
paapäivien järjestämiseen, 
ja sitä voi kysyä oman paik-
kakuntansa perhehoidon 

Ikääntyvien hoidossa perhehoitajien apu on tarpeen. Kuva. Tiina M Honkanen

vastaavalta. Perhehoidosta 
vastaavat työntekijät tunte-
vat perhehoitajat hyvin, ja 
he yhdistävät sopivat per-
hehoitajat ja asiakkaat, ker-
too Honkanen.

-Pitkäaikaiseen perhehoi-
toon haetaan kirjallisella lo-
makkeella, ja päätöksen te-
kee sama moniammatillinen 
SAS-ryhmä, joka päättää 
hoivahoitoon sijoittumises-
takin. Perhehoidon asiak-

kaiden täytyy pystyä itse 
liikkumaan ainakin jonkin 
verran, ja heidän tulee pää-
sääntöisesti nukkua yönsä. 
Perhehoito on kiinnostanut 
ikääntyneitä kaikissa jäsen-
kunnissa. Erityisesti kunta-
laisia kiinnostaa omaishoi-
don vapaiden järjestäminen 
perhehoitoa hyödyntämäl-
lä, toteaa Honkanen.

Oulunkaaren tiedotus
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Aittojärven kyläseura, Pu-
dasjärven kaupunki sekä 
ProAgria Oulun/Maa- ja 
kotitalousnaisten Ympäris-
töAgro- ja Vyyhti-hankkeet 
järjestivät torstaina 20.11. 
Aittojärven koululla kylä-
läisille ja maisemalaidun-
nuksen kehittämisestä kiin-
nostuneille infotilaisuuden, 
jossa oli läsnä vajaa 30 henki-
löä. Kalle Hellström ProAg-
ria Oulusta/maa- ja kotitalo-
usnaisista kertoi kuulumisia 
Helsingin maisemasymposi-
umista, jossa Aittojärvi-Kyn-
gäs edusti Pohjois-Suomea 

Aittojärvellä pohdittiin maisemanhoidon ja 
lammastalouden mahdollisuuksia

Vuoden paras maisema-
hanke-kilpailussa. Hän kan-
nusti kyläläisiä jatkamaan 
maisemanhoitoa, jotta ar-
vokkaan maisema-alueen 
arvot voidaan turvata jat-
kossakin. Työ voi olla esi-
merkiksi omaehtoista mai-
semanhoitoa, talkootöitä tai 
työllisyystöitä. Myös lam-
paita on tulossa maiseman-
hoitajiksi Kynkäällä. Hell-
ström esitteli hanketyönä 
valmistuneita esimerkin-
omaisia maisemasuunnitel-
mia. Niin ikään ProAgria 
Oulua edustanut Maarit Sa- Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki kiitti kyläseuran puheenjohtaja 

Jaakko Sahuria ja kyläseuraa aktiivisesta toiminnasta. 

tomaa kertoi maisemanhoi-
don rahoituksesta ja Hei-
ni Rautiola lammastalouden 
kehitysmahdollisuuksista. 
Lammastalouden kehitysnä-
kymät ovat hyvät, sillä koko 
maan uuhimäärän ennus-
tetaan kasvavan nykyises-
tä noin 60 000:sta 90 000:een 
vuoteen 2020 mennessä. Sa-
malla aikavälillä keskimää-
räisen uuhimäärän tilaa koh-
ti odotetaan kasvavan 68:sta 
105:een. Lammastalouden 
kannattavuuden parantami-
nen vaatisi kuitenkin Rau-
tiolan mukaan tuotteiden 

markkinoinnin kehittämis-
tä, ”brändäystä”. Kotimai-
sen lampaanlihan saatavuut-
ta tulisi parantaa, jotta esim. 
ravintolat sitä hankkisivat. 
Yleisöstä Kerttu Simu ker-
toi, että hänen tuntemansa 
käsityöyrittäjä hankki huo-
vutusvillaa Uudesta Seelan-
nista, koska sitä oli tukussa 
helposti saatavilla.

Pudasjärven kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki kertoi kaupun-
gin terveiset. Lammasteu-
rastamotoiminnan kehittä-
misessä Pudasjärvellä on Aittojärven koululla tilaisuudessa oli esillä maisemanhoito ja lammastalous.

ollut tiettyjä haasteita, mut-
ta Riekin mukaan toimijoi-
den ja kaupungin yhteinen 
tehtävä on saada toiminta 
pyörimään. Kaupungin ke-
hittämisjohtaja Jorma Pieti-
läinen on kutsumassa lam-
mastalouden ja teurastamon 
toimijoita palaveriin vielä tä-
män vuoden aikana. Riekki 
kiitteli vielä Aittojärven ky-
läseuraa ja Jaakko Sahuria 
aktiivisuudesta. Ritva Kin-
nula kaupungin Arjen tur-
vaa kunnissa-hankkeesta 
kertoi terveisiä, miten Pu-
dasjärven kaupunki tukee 

kyliä niiden vireyden yllä-
pitämisessä. Kaupungilla on 
mm. erilaisia toiminta- ja ke-
hittämistukia, työllistämis-
määrärahaa ja puskurirahaa 
yhdistyksille hankerahoituk-
sen hakuun. Kylätoimijoi-
den kannattaakin nyt alkaa 
miettiä omia kehittämiside-
oita ja selvittää niiden rahoi-
tusta kaupungin ja muiden 
viranomaisten kanssa. 

Kalle Hellström
ProAgria Oulu/Maa- ja 
kotitalousnaiset 

         

Pienkonehuolto Keskiaholla 20-vuotispörinät
Pienkonehuolto Keskiaholla 
vietettiin 20-vuotisen toimin-
nan merkeissä Pörinäpäivää. 
Etukäteen oli ilmoitettu, että 
huppareita myydään hal-

valla ja sadalle ensimmäisel-
le kävijälle annetaan ilmai-
seksi Ski-Doo pipo. Pipot ja 
hupparit saivat uuden omis-
tajan ennätysvauhdilla, sillä 

liikkeen avautuessa kävijöitä 
oli tungokseen saakka. Yrit-
täjä Jari Keskiaho ei sanonut 
kokeneensa niin suurta vä-
enpaljoutta koskaan 20-vuo-
tisen yrityksen historian aika-
na. Kävijöille tarjottiin myös 
hernesoppaa soppatykistä ja 
sisällä oli juhlakahvitarjoilu. 
Pihalla oli klapien tekoväli-
neistöä ja näytöksiä sekä run-
sas valikoima vuoden 2015 
Lynx ja Ski-doo kelkkamal-
leja sekä Can-am mönkijöi-
tä, joita esitteli aluepäällikkö 
Juha Mäkimartti BRP:ltä Ro-
vaniemeltä. Hän kertoi, että 
uudet mallit on tehty ken-
tältä saatujen käyttäjien toi-
veet huomioiden. Bensan 
kulutusta on pystytty vähen-
tämään uusissa moottoreissa 
ja valittavana on joko 2-tahti 
tai 4-tahtimoottorit. 

Pihalla oli esillä myös 
markkinoiden pisin Ski-Doo 
Summit T-3 mallin kelkka, 
jonka telan pituus oli 174 tuu-
maa eli 441 senttiä ja harjan 
korkeus 76 mm. 

Valto Illikainen Ala-Livol-
ta kertoi ajaneensa kelkoil-
la 33 vuotta. Mönkijänkin 
hän oli hankkinut. Oli kuul-
lut muutama vuosi sitten ra-
diosta mönkijän mainoksen 
ja osti sen hetimmiten itsel-
leen joululahjaksi. Mönkijää 
hän käyttää pääosin puuna-
joon. 

Moottorikelkalla Illikai-
nen sanoi ajaneensa hupiajoa 

viime talvena 3600 kilomet-
riä. Lapin tunturit ovat tulleet 
tutuiksi ja esimerkiksi Kilpis-
järvellä hän kertoi ajaneensa 
jopa 300 kilometriä päivän ai-
kana. Sopiva päivän ajomat-
ka on hänen mukaansa noin 
200 kilometriä. Valto Illikai-
sen kelkat ovat 4-tahtisia, jot-
ka säästävät bensaa jopa puo-

let aikaisemmasta. Illikainen 
kertoi olleensa pari vuotta 
eläkkeellä, joten nyt on aikaa 
harrastaa kelkkailua. Laatu-
aikaa hän kertoi viettäneen-
sä kelkkaillen myös poikansa 
Tuomon kanssa.

Yrittäjä Jari Keskiaho ker-
toi yrityksen kasvaneen ta-
saisesti ja siinä samalla alku-

vuosien pienet toimitilat ovat 
muuttuneet autotallista ny-
kyisiin omiin tiloihin. Kas-
vua on vahvistanut myös hy-
vät suhteet tuotevalmistajiin 
ja maahantuojiin. Yritys työl-
listää tällä hetkellä viisi työn-
tekijää. 

Heimo Turunen

Juhlapäivänä uutuuskelkkoja esittelemässä ollut 
BRP:n aluepäällikkö Juha Mäkimartti istumassa maail-
man pisimmän Ski-Doo Summit T-3 moottorikelkan is-
tuimella. 

Yrittäjä Jari Keskiaho keskustelemassa moottorikelkkailua harrastavan Valto Illikai-
sen kanssa.
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Eija Taavitsaisen kirjanjulkistamistilaisuus 
virikepäivän yhteydessä Aittojärvellä

Aittojärveläisiä 
kirjan kansien sisällä

Aittojärven virikepäivänä  
Kyläkololla viime torstai-
na Eija Taavitsainen julkisti 
uuden 215 -sivuisen kirjan-
sa, Aittojärveläisiä - Totta ja 

Tilaisuudessa oli Eija Taavitsaisen Aittojärveltä kirjoit-
tamat kirjat, joihin sai tutustua ja niitä ostaa.

Eija Taavitsainen kertoili 
kirjastaan mukaansa tem-
paavasti. 

Yleisöä oli paikalla parisenkymmentä. Tarjolla oli kirjal-
lisen annin lisäksi täytekakkukahvit. 

Aittojärveläiset -kirjaa on saatavana Pudasjärven kirja-
kaupasta ja Eija Taavitsaiselta itseltään.

tarinaa - 1700-luvulta 1850 
luvulle. Kirja on painettu 
Arkmedia Oy:ssä Vaasassa 
ja graafisen suunnittelun ja 
taiton on tehnyt Eila Lahti-

nen Pudasjärvel-
tä.

Kirja on nel-
jäs teos, ja Eijan 
sanojen mukaan 
viimeinen, Ait-
tojärvi -sarjassa. 
Aittojärveläisiä 
-kirjassa Taavit-
sainen on sel-
vitellyt ja ku-
vitellut niiden 
aittojärveläis-
ten ihmisten ja 
talojen elämää, 
jotka ovat jää-
neet häntä as-
karruttamaan. 
Näitä ihmi-
siä ovat muun 
muassa Heik-
ki Heikinpoi-

ka ja Puurusen Annin tytär 
Reeta, joka eli 92-vuotiaak-
si. Kirjassa on mukana myös 
muita kylän eläjiä ja muutta-
jia. Kirjan lopussa on oikeus-
juttu, mikä antaa hiukan 
laajempaa kuvaa pudas-
järveläisestä elämästä. Kir-
jassa on myös kuvia, Iisak 
Steniuksen lähes 200 vuot-
ta sitten tekemiä huonekalu-
ja. Taavitsainen kertoo, että 
eniten aikaa kirjan tekemi-
sessä ja kirjoittamisessa on 
vienyt sen aikaisten asioi-
den tutkiminen. Kirjassahan 
nyljetään oravia, metsäste-
tään sutta ja karhua, polte-
taan tervahautoja, poltetaan 
kaskea… 

-Kaikki nämä ja paljon 
muuta sen aikalaisten te-
kemiä asioita olen joutunut 
”tekemään”, naureskelee 
Taavitsainen ja miettii alkaa-
ko enää kirjoittamaankaan 
tämän jälkeen. Mutta mei-
dän lukijoiden onneksemme 
se on vain ”uhittelua”. Pääs-
sään näyttäisi muhivan jo 
uudet kirjalliset seikkailut.

Aittojärveläisiä kirja on 
mielenkiintoista luettavaa, 
vaikka ei Aittojärvestä tie-
täisi yhtään mitään. Ajan 
kuvaus on selkeää ja luke-
minen helppoa. Kirjaa on 
myynnissä Pudasjärven Kir-
jakaupassa ja Eija Taavitsai-
sella. EL

Oulunkaaren kuntayhtymällä on nyt Twitterissä oma profiili, jonka löytää nimellä Oulunkaari. Twit-
terin kautta tiedotetaan ajankohtaisista Oulunkaaren kuulumisista. Tekstiviestin mittaisia uutisia, 
kuvia ja mielenkiintoisia linkkejä julkaistaan lähes päivittäin. Tiliä kannattaa seurata sekä Oulunkaa-
ren työntekijöiden, asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden.

Twitter on myös yksi kuntayhtymän kriisitiedottamisen välineistä, joten mahdollisissa erikois-
tilanteissa sen kautta saa uutta tietoa kätevästi ja nopeasti omaan älypuhelimeensa tai tietoko-
neeseensa.

Mene osoitteeseen www.twitter.com ja luo itsellesi  Twitter-tili. 
Etsi Oulunkaaren profiili ja liity seuraajien joukkoon.

Minkälaiset Oulunkaaren tiedotteet kiinnostavat juuri sinua? Lähetä palautetta 
Oulunkaaren viestinnän asiantuntijalle, riitta.muhonen@oulunkaari.com, 044 365 5475.

Oulunkaari 
Twitterissä

Perinteisiä Wanhan ajan 
joulumarkkinoita viete-
tään Jalavan kaupan Hil-
vanassa ja Navetan vin-
tillä sekä piha-alueella 
keskiviikosta lauantaihin 
26.-29.11. päivittäin kel-
lo 12-17. Joulun aikaan 
on syytä varautua joului-
silla tavaroilla, paikallisil-
la ja lähialueiden tuotteil-
la sekä joulutunnelmalla, 
joita kaikkia on tarjolla Ja-
lavassa.

Joulunavajaiset ovat 
keskiviikkona 26.11 kel-
lo17 myöskin Jalavas-
sa. Avajaisissa vierailevat 

Vanhan ajan joulumarkkinat 
Taivalkoskella

joulupukki, tonttu ja tierna-
tytöt sekä kansalaisopiston 
showtanssijat. Joulupukil-
la ja tontulla on myös oma 
vastaanottonsa, jossa kaikki 
lapset saavat esittää yhden 
toivomuksen pitkään toivo-
muslistaan kirjattavaksi ja 
pukinpajaan vietäväksi. En-
nen varsinaista joulunava-
usta on Osuuspankissa tar-
jolla pipareita ja glögiä kello 
14-17.

Avajaisissa saa vinkkejä 
taivalkoskelaisissa liikkeis-
sä alkavaan Bongaa tont-
tu! –kisaan. Paikanpäälle on 
syytä muistaa ottaa myös 

arpalipuke, jotta voi osal-
listua lahjakorttien arvon-
taan. Lahjakorteilla voi 
tehdä ostoksia taivalkos-
kelaisissa liikkeissä.

Lauantaina 29.11. kello 
13 Jalavassa pääsee laula-
maan jouluisia yhteislau-
luja Kaisa Jokiperän säes-
tyksellä. Wanhan ajan 
joulumarkkinoiden ja jou-
lunavajaisten järjestelyis-
tä vastaavat Taivalkosken 
Yrittäjät ja kunnan kult-
tuuritoimi.

Merja Vihinen

Viikonloppuna 5.12. perjan-
taista sunnuntaihin Syöt-
teellä vietetään itsenäisyys-
päivän superviikonloppua, 
jossa piisaa ohjelmaa ja te-
kemistä koko perheelle. Mo-
lemmissa hiihtokeskuksissa, 
Iso-Syötteellä ja Pikku-Syöt-
teellä vietetään rinnekauden 
avajaisia ja juhlitaan itsenäi-
syyspäivää. Iso-Syötteellä 
näkemisenarvoisiin hetkiin 
kuuluu muun muassa lau-
antai-illan soihtulasku. Pik-

ku Syötteellä pääsee tutustu-
maan esimerkiksi uusittuun 
lastenrinteeseen sekä mui-
hin tehtyihin parannuksiin, 
esimerkiksi uusittuun sisä-
kiipeilyseinään ja Syötesa-
liin.

Yritysten ja palvelujen 
osalta avajaisia vietetään 
lauantaina Hotelli Iso-Syöt-
teen kauneushoitolassa ja  
Arctic Spassa sekä SyöteSho-
pissa ja Romekievarissa 
unohtamatta joulumyyjäisiä. 

Syötteen luontokeskuksessa 
pääsee tutustumaan Martti 
Määtän Syötteen lumoa –ak-
varellinäyttelyyn ja lauantai-
na aiheena on Vaarametsien 
joulu kauneimpien joululau-
lujen ja glögitarjoilun kera 
sekä tutustutaan tunnelmal-
liseen joulupolkuun. Syöt-
teellä on tarjolla ravintola- ja 
ruokapalvelujen ohella pai-
kasta riippuen myös tanssia, 
elävää musiikkia, discoa ja 
karaoke-lauluakin. PK

Syötteellä itsenäisyyspäivän 
superviikonloppu

Pudasjärven Vanhem-
painyhdistys ry:n hallitus 
kanteli heinäkuussa 2013 
Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirastolle Rimminkan-
kaan ja Kurenalan koulujen 
sisäilmaongelmista. Kan-
telijat katsoivat, että kum-
paakaan koulua ei tulisi 
pitää opetustiloina sisätila-
ongelmien takia. 

Aluehallintoviraston 
an-
tamassa päätöksessä 14.11. 

2014 todetaan, että Pu-
dasjärven kaupunginval-
tuusto on päättänyt uuden 
koulukampuksen rakenta-
misesta. Aluehallintoviras-
to katsoo, että Pudasjärven 
kaupungin tulee kuitenkin 
taata kaikille Kurenalan ja 
Rimminkankaan koulujen 
opetukseen osallistuville 
perusopetuslain 29 pykä-
län mukaisesti terveellinen 
opiskeluympäristö siihen 
asti, kunnes uusi koulu, 

suunnitelmien mukaan 
elokuussa 2016, valmistuu. 

Aluehallintovirasto 
pyytää Pudasjärven kau-
punkia antamaan tämän 
vuoden loppuun mennessä 
aluehallintovirastolle tie-
doksi, mihin toimenpitei-
siin se aikoo ryhtyä, jotta 
opetus saadaan järjestettyä 
perusopetuslain mukaises-
ti. HT

Aluehallintovirastolta päätös 
Vanhempainyhdistyksen kanteluun
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Rautia K-maatalous järjesti 
maanantaina 24.11. näytös-
esityksen, jossa sai tutustua 
uusimpaan tekniikkaa edus-
tavan kotimaiseen klapiko-
neeseen. Koska polttopuun 
käyttö kiinteistöjen lämmi-
tyksessä on sähkön hinnan 
kasvun myötä lisääntynyt, 
näkyy se myös klapikonei-
den myyntiluvuissa. 

Maaselän Koneen edus-
taja Veijo Kontro kertoi, että 
Haapajärven tehtaalla val-

Halonteko käy joutuisasti
mistettava Hakki Pilke kla-
pikoneen uusin malli on 
tuotu markkinoille tänä syk-
synä ja koneen tuotekehitte-
lyä sekä testausta on tehty 
parin vuoden ajan. Kontron 
mukaan laite on markkinoil-
la oleviin muihin malleihin 
verrattuna nopeampi ja hyd-
raulisten toimintojensa ansi-
osta koneessa ei ole lainkaan 
kiilahihnoja. 

-Koska koneen käyttövoi-
man tarve on entisen 10 kilo-

Hakki Pilke klapikoneen uusimmassa mallissa ei ole hydraulisten toimintojensa an-
siosta kiilahihnoja ollenkaan.

wattitunnin sijaan 7,5, on se 
myös käyttötaloudellisem-
pi. Koneesta on saatavilla 
myös sähköllä toimiva mal-
li. Halkaistavan puun maxi-
mi läpimitta on 35 cm ja val-
miin klapin pituus säädön 
mukaan 25-50 cm. Kone so-
veltuu hyvin maatilojen sekä 
ammattilaisten käyttöön ja 
laitteen huoltotarve on vä-
häinen. Näin porukkahan-
kintakin on hyvä vaihtoehto, 
perusteli Kontro. PK

Pudasjärven kirkossa järjes-
tetään sotaveteraanien hy-
väksi sunnuntaina 30.11 
joulukonsertti, Pyhä yö Tai-
paleenjoella. Konsertin tuo-
tolla muun muassa mah-
dollistetaan veteraanien 
asuminen kotona mahdolli-
simman pitkään ja tuetaan 
yhdistyksen toimintaa vete-
raanien parissa tehtävässä 
hengellisessä-  ja virkistys-
toimintaa edistävässä työs-
sä. Pudasjärvellä on vielä 
jäljellä 48 mies- ja 65 naisve-
teraania, joiden keski-ikä on 
90 vuotta. Sotkajärven ky-
läyhdistykset haastavat pu-

Joulukonsertti 
sotaveteraanien hyväksi

dasjärviset yhdistykset ja 
yritykset tukemaan Pudas-
järven Sotaveteraanit ry:n 
toimintaa. 

Kello 14 alkavassa kon-
sertissa esiintyvät barito-
ni Hannu Niemelä, Markus 
Vaara piano ja urut ja Sari 
Hukari kantele sekä Onmky: 
n poikakuoro Ynnin pojat 
johtajanaan Mihkel Koldits. 
Konsertin jälkeen juodaan 
seurakuntakodilla kirkko-
kahvit.                                

Haasteen voi ottaa vas-
taan maksamalla jonkin seu-
raavista summista: 20, 50, 
100, 150, 200, 250 tai 300 eu-

roa. Haasteeseen voivat osal-
listua myös yksityiset henki-
löt haluamallaan summalla.

Haastajina ovat Hirvas-
kosken kyläyhdistys ry, Sot-
kajärven Veto ry, Korentojär-
ven kalaveden osakaskunta, 
Sotkajärven metsästysseura 
ry , Sotkajärven Maa- ja koti-
talousseura ry ja Koillis-Golf 
ry. Haasteen voit ottaa vas-
taan maksamalla sopivaksi 
katsomansa summan tilille: 
Sotkajärven Vedon konsert-
titili FI75 5360 0420 0672 85. 

Tervetuloa konserttiin!

Pudasjärveläinen Vesa Huh-
ta on saanut marraskuussa 
OSAO:n Pudasjärven yksikös-
sä päätökseen koulukäynnin 
ja aamu- ja iltapäivätoimin-
nan ohjauksen ammattitut-
kinto-opinnot. Opinnoista in-
nostuneena hän ei suinkaan 
aio jättää koulutustaan tähän, 
vaan on suunnannut katseen-
sa jo ensi helmikuussa alka-
vaan lasten ja nuorten erityis-
ohjauksen ammattitutkintoon.

Alan vaihto avasi 
uuden maailman
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Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 
15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 € + alv:n) 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 ilmoituksis-
ta maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa 
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTETAAN

YksiÖ
 Korentojärvellä 

35 m2. 
Täysin remontoitu. 
p. 0400 512 997

VUOKRATTAVANA

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!Halutaan ostaa harjattua hor-
mitiiliä 260x120x55, n. 1000 
kpl. Pienemmätkin määrät huo-
mioidaan. P. 040 543 9978.

Hyväkuntoinen toimiva säh-
kömankeli miellään jalustalla, 
lasten pinnasänky ja syöttötuoli 
(Puiset, myös vanhemmat jos 
kunto hyvä) P. 040 745 2162.

Ostetaan 243 kiväärin hylsyjä 
p. 040 722 6101.

Tanssiorkesteri Marko Juhani Group Kurenkoskessa
Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa esiintyy lauantaina 
29.11. tanssiorkesteri Marko 
Juhani Group. Yhtyeen ohjel-
mistoon kuuluu monipuolista 
tanssimusiikkia, joka on tullut 
tunnetuksi keikkapaikkoina 
yksityistilaisuudet, ravintolat 
sekä tanssilavat kautta Suo-
men. Marko Juhani Group on 
perustettu vuonna 2000. Mo-
nille tanssiorkesteri on saat-
tanut tulla tutuksi nimellä La 
Playa, jota käytetään silloin, 

kun orkesteri näyttäytyy 
isommalla kokoonpanol-
la tai kitaravetoisena bän-
dinä. Yhtyeeseen kuulu-
vat Marko Juhani: laulu ja 
rummut, Jarkko Kotilainen: 
haitari ja koskettimet sekä 
Ari Määttälä: basso ja laulu. 
Tanssiorkesteria on kuultu 
myös radiossa, kun radio-
aalloilla on soinut Marko 
Juhanin kappale Punainen 
aitta. PK

Tanssiorkesteri Marko 
Juhani Group esiintyy 
Hotelli Kurenkoskessa 
triona.

Hotelli Iso-Syötteellä tanssiorkesteri Romeot 
Tulevana viikonloppuna 
28.-29.11 on Hotelli Iso-
Syötteellä vilskettä, kun 
perjantaina ja lauantai-
na tanssikansaa saapuu 
viihdyttämään tanssior-
kesteri Romeot. Yhtye 
on perustettu Oulussa 
vuoden 1999 tangoprin-
sessa Katja Ängesle-
vän taustabändiksi. 
Vuosien varrella yh-
tye on siirtynyt keik-

kailemaan ilman pystys-
olistia. Triona esiintyvällä 
orkesterilla on monipuoli-
nen ohjelmisto ja se soittaa 
perinteistä tanssi-ja ravin-
tolamusiikkia. Musisoin-
nin osalta yhtyeen perus-
tajajäseniin kuuluva Erkki 
Pikkarainen vastaa laulus-
ta ja bassosta, Arto Mä-
läskä koskettimista ja Jou-
ko Mansikkamaa bassosta 
sekä laulusta. PK

Myydään 26” Grudik televisio 
digibokseineen, kunnossa. 
Tied. 0400 587 692.

3 istuttava sohva 100 €, 2 no-
jatuolia á 50 €. Kaikki  aitoa 
nahkaa, väri  ruskea, p. 040 
562 4312.

Datsun Cherry vm.1982  vir-
heetön tuulilasi 50 €. Myös uusi 
täydellinen pakoputki samaan 
autoon 90 €. P. 044 296 6173.

Mazda 626 talvirenkaat van-
teineen 5 pulttiset, Craisler 
neonin talvirenkaat vanteineen 
5 pulttiset, molemmat kokoa 
185/65/14, 20 € kpl Pudasjär-
vellä, p.  044 083 5860.

Hyväkuntoinen moottorikelk-
ka Forest Fox vm. -99, 440:llä 
koneella. Sähköstartti, suun-
nanvaihtaja, ml. 13 800 km. 
Hyväkuntoinen tela. H. 2850 €, 
p. 0400 179 389. Kahden laulajan 

joululauluilta kirkossa
Marjut Kossi ja Satu Seppä-
nen pitivät jouluisen mu-
siikki-illan Pudasjärven kir-
kossa sunnuntaina 23.11. 
Saimme kuulla mielenkiin-
toisen kattauksen sekä uu-
dempia että klassisia jou-
lulauluja Kassu Halosesta 
Adolphe Adamiin.  

Konsertti oli kaksijakoi-
nen. Alussa kuulimme sekä 
uudempia että perintei-
siä suomalaisia  joululaulu-
ja molempien laulajien nii-
tä tulkitessa. Marjut Kossia 
säesti Annica Nyberg ja Satu 
Seppästä Reijo Kossi. 

Annica Nybergin soolo-
na esittämän Debussyn Clair 
de Lunen jälkeen konsertis-
sa alkoi astetta klassisem-
pi osuus, jossa Marjut Kossi 
näytti klassisen laulun osaa-
misensa.  Varsinkin Schuber-
tin Ave Maria oli nautittavaa 
kuultavaa kuten myös Hei-
no Kasken Mökit nukkuu lu-
miset.  Myös Satu Seppänen 
onnistui kautta konsertin 
erinomaisesti ja erityisesti 
jäi mieleen vanha tuttu Sibe-
liuksen En etsi valtaa loistoa. 

Viimeisessä kappalees-

sa Joulunaika Marjut Kossin 
kanssa lauloi hänen 10-vuo-
tias tyttärensä Tea Saarela 
tuoden tähän joulunodotus-
ta nostattavaan tilaisuuteen 
myös lapsenomaisuutta. 

Markku Kemppainen

Marjut Kossin ja hänen tyttärensä Tea Saarelan duetto.

Satu Seppänen 
tunnelmoi.

Joulutunnelman tekijät: Reijo Kossi, Annica Nyberg, Marjut Kossi, Tea Saarela ja 
Satu Seppänen.

Pikkujoulutanssit Hetepir tillä 
Hetepirtillä järjestetään 
lauantaina 29.11. pikku-
joulutanssit ja illan mu-
siikista vastaa Hannu Vii-
talan yhtye Pihtiputaalta 
solistinaan pirteä Sari Tur-
peinen. Viitalan yhtye on 
tanssittanut kansaa noin 
kolmekymmentä vuotta, 
ohjelmarunkona perintei-
nen tanssimusiikki. Han-

nu soittaa harmonikkaa, 
Sari laulaa ja Veli-Matti 
Pylkkö hoitaa rumpalin 
hommat. Huvit aloite-
taan klo 21 ja ne kestä-
vät yö kello yhteen asti.

Hetepirtin pikkujou-
lutanssien lauluso-
listina esiintyy Sari 
Turpeinen.

Mopo Peugeot SPX vm. -10 + 
nastarenkaat, ml. 5,4 tkm, ket-
ju, hammasrattaat, pyörälaak. 
uusittu. Hp. 1400 €/tarjous. P. 
040 512 5797.

Yamaha WR 125X Enduro vm. 
-12, ml. 7 tkm, Hp. 3800 €/tar-
jous. P. 040 512 5797. 

KOTIELÄIMIÄ

Myydään 13.9. syntyneitä se-
karotuisia koiranpentuja (isä 
kettuterrieri, emo sekarotuinen 
karhukoira) Hintapyyntö 100 €. 
P. 040 737 2661. vUOKRATTAvANA

Vuokrattavana kaksio Pudas-
järven keskustassa. Heti va-
paa. P. 050 345 3680.

PUDASJÄRVI -lehti
Puh. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

www.pudasjarvi-lehti.fi

tiLaa 
LaHJaksi

PudasJärvi-
LeHti!
Tilaushinta 12 kk 

59€ sis. alv. 10%

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Palveluhakemisto

koskitraktori oY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.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
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

ensio@pudasjarvenisannointi.fi
eeva-liisa@pudasjarvenisannointi.fi

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

metsäpalvelu tuomaala oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Metsäpalvelu Kerälä Oy
toteutamme ammattitaidoLLa

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.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

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJAAVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

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

MAANRAKENNUSTA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

aLasi ammattiLainen, 
iLmoita PaLveLuHakemistossa!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

anoLta LÖYtYY!
-  Ultrapoint- ja  

gps tutkat
- HouKuttelu  

Kuvat  
poistohinnoin

-  KUKsAT ja pUUKOT
-  Haix ja Beretta
 gORETEX KENgÄT
-  Sasta + Beretta
 gORETEX  

pUVUT
-  RETKEILY  

VARUsTEET
-  CAmOfLEECET
-  KUmIsAAppAAT:
 sievi, Nokian
 finnwald, finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin
-  KalaverKot:
 laajin valikoima
- Lusikat ja lipat  

alk. 10kpl/20€

-  akkulämmitteiset 
hANsKAT jA LIIVIT

-  sIImAT, KELAT, VAVAT 
-  KAhLUUsAAppAAT
-  KAhLUUhOUsUT
-  KETTU ym. pILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ACTIONKAmERA
 fullhD + tarv. 190€
-  Autokamera  99 €
-  AsEET jA 
 ERÄTARVIKKEET Ym.
-  Nelitahti PerÄMoot-

TORIT 2,6 hv 599€. 
 5 hv 899€
- airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  Fitdog energia  
tanKKauS ja 

 palautuS 
 juoMat

Kylän halvimmat Koiran ruuat 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

RaKennUspeltitYöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PAINOPALVELUITA

PAINOPALVELU PUURUNEN
Jukolantie 4

Järkilahjat pukinkonttiin! 

NIMIKOIDUT:
*kylpypyyhkeet
*laudeliinat
*toilettilaukut

*reput, kassit
*kännykkäpussit
*pikkuväen lompakot  

TERVETULOA!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

ps. alakerran KIRPPUTORILLA 
paljon käytettyä ja uutta tavaraa!!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

PAINOPALVELUSSA UUSI
PAINOMENETELMÄ:

Upeat painotyöt valokuvista ja 
piirroksista t-paitohin, essuihin,
tyynyliinoihin, hiirimattoihin...

...sekä 
    tutut, suositut joululahjat

av. ma-pe 10-17

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

maJoitusta
kokoustiLoJa
JuHLatiLoJa

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

Oulun seudun ammattiopisto 
(OSAO) Pudasjärven yksikkö 
panostaa oppimisympäristön-
sä ylläpitoon ja kehittämiseen 
hankkimalla kouluratsastus-
simulaattorin ensimmäisenä 
hevosalan koulutusta antava-
na ammattiopiston yksikkönä 
Suomessa.

Hankinta on rahallises-
ti merkittävä varsinkin näi-
nä aikoina, jolloin koulutuk-
sen järjestäjiä koetellaan ennen 
kokemattomilla säästötoimil-
la valtion taholta. Opetuksen 
laadun ja ennen kaikkea opis-
kelijoiden oppimisen moder-
nisoinnin vaade on edelleen 
olemassa ja tässä kohden tah-
donkin lausua isoja kiitoksia 
kuntayhtymän johtajan Jar-
mo Paloniemen ja OSAO:n 
rehtorin Saija Niemelä-Pentin 
suuntaan, koska he ovat toi-
minnallaan hankinnan mah-
dollistaneet, kertoo Pudas-
järven yksikönjohtaja Elisa 
Laakso.

Simulaattorin etuna on sen 
käytön turvallisuus ja todel-
linen hyöty tulee esimerkiksi 
siitä, että sen avulla voidaan 

Kouluratsastussimulaattori auttaa opiskelijaa teke-
mään oikeita ratkaisuja hevosen selässä.

OSAO Pudasjärven yksikkö 
satsaa modernisointiin

todeta, tekeekö ratsastajanal-
ku oikeita ratkaisuja saadak-
seen oikean hevosen toimi-
maan haluamallaan tavalla. 
Oikeaa hevosta sillä ei voi kor-
vata, eikä ole tarkoituskaan, 
kertoo Laakso.

Yhteishaku yläkoulunsa 

päättäville alkaa jälleen kohta 
ja niinpä Laakso toivottaakin 
heidät ja kaikki muut ”vauvas-
ta vaariin” ratsastuksesta kiin-
nostuneet tervetulleiksi opis-
kelemaan Pudasjärvelle.

JP Sillanpää

Rajaseutuliitto juhli 90-vuo-
tista historiaansa vuoden raja-
kunnassa Kiteellä 13.11.2014. 
Juhlatilan yhteyteen oli koot-
tu rajaseututyön historiaa ku-
vaava laaja näyttely. 

Juhlapuheen piti Raja-
seutuliiton hallituksessa hy-
vin pitkän työpäivän teh-
nyt emeritus maaherra Eino 
Siuruainen. Hän oli valinnut 
teemakseen ”Rajaseutyö hy-
vinvoinnin edistäjänä”. Hän 

Rajaseututyötä 90 vuotta

Rajaseutuliiton ja Branderien suvun edustajat yhteiskuvassa. Eturivissä vasemmal-
ta Branderien suvusta Liisa Palosuo, Tellervo Romppanen ja Lauri Palosuo sekä 
kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen. Takarivissä vasemmalta Rajaseutuliitosta 
Matti Väistö ja Eino Siuruainen sekä professori Veijo Saloheimo. (Kuva: Marita Penttinen)

tarkasteli aluksi rajaa käsittee-
nä ja sen merkitystä ihmiselle, 
alueelle ja koko yhteiskunnal-
le. Suomen maantieteellinen 
asema ja historia ovat mer-
kinneet sitä, että rajoilla on ol-
lut hyvin voimakas tunnesi-
sältö. 

Maataloudellisten rajaseu-
tuneuvojien kautta kehitys-
ideat, osuuskunnat, viljely-
muotojen kokeilut ja erilaiset 
yhteishankinnat tuotiin raja-

seudun ihmisten käyttöön. 
Siuruaisen mukaan rajaseutu-
työn pitää myös tulevaisuu-
dessa olla ”kenttätyötä” ih-
misten parissa. Suomalaisessa 
yhteiskunnassa on kysyttävä, 
mistä me löydämme uutta 
yhteisöllistä vastuuta. Arvo-
jen säilyttäminen ja yhteisölli-
nen vastuunotto asioiden hoi-
dossa ovat yhä tärkeitä. 

Olli Lihavainen
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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!

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 10-16. 
Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän akvarellinäyt-
telyyn ”Syötteen lumoa”.
Joulunavaus pe 28.11. klo 15. Torialue, Puistotie 2.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Lumikenkäilyä Taikametsässä ja mehut uudella Huipun kodalla pe 5.12. klo 
18.30–20.00,  Avaruusmatka tähtioppaiden kanssa uudella kaukoputkella klo 20.00 - 
21.30.  Hiihtokeskus Pikku-Syöte.
Joulumyyjäiset Työkeskuksessa, Kauralantie 3, to 4.12. klo 10-17.
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuksella la 6.12.  klo 10-16. Syötteen 
luontokeskuksella virittäydytään itsenäisyyspäivän sekä joulun juhlatunnelmiin.
Itsenäisyyspäivän soihtulasku ja rinnekauden avajaiset la 6.12. klo 19.00 
Hiihtokeskus Iso-Syöte.
Joulumyyjäiset Romekievarilla la 6.12. klo 11.00–16.00, tarjolla paikallisia käsitöitä, 
mukana Syötteen kyläyhdistys.
Kauneimmat joululaulut luontokeskuksen auditoriossa klo 14-15, kirkkoherra 
Juha Rauhala sekä kanttori Hannele Puhakka.
Rinnekauden avajaiset ja Itsenäisyyspäivän juhla, avoimet ovet la 6.12. Hiih-
tokeskus Pikku-Syöte. Jousiammuntaa uusitussa Syötesalissa klo 14-15.30. Kauko-
ohjattavien autojen nopeuskilpailu klo 15.30-17.Muksunurkan Tonttukoulu klo 16-
18 Uusittu kiipeilyseinä ja uusi boulderointiluola testissä klo 17-18.
Elokuvailta Pohjantähdessä su 7.12. klo 14-20.  Klo 14 Nuija ja tosi nuija kaks. 
Klo 16 Nightmare 2 - Painajainen jatkuu. Klo 18 Nälkäpeli - Matkijanärhi, osa 1. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta pikkujoulun merkeissä Raili Jut-
tulalla ti 9.12. klo 19.

KINKKUbINgo 
Hetepirtillä 

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 29.11. klo 13.00
seuraavat bingot: 

la 13.12. ja la 20.12. 
Tervetuloa! HNSwww.hetepirtti.fi

KINKKU-
BINGO

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8)

sunnuntaina 30.11. klo 18.00
Pääpalkintona 10 kg:n kinkku. 

Tervetuloa! 
Järj. Taku

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pe-la 28.-29.11. 
Tanssiorkesteri Romeot

Pe 5.12. 
Tanssiorkesteri Nelituuli

Pudasjärven Metsästysseura ry:n 
HirviPEijAAT 

lauantaina 29.11.2014 klo 14.00 
Kurenalan koululla. 

Maanomistajat ja seuran jäsenet perheineen 
tervetuloa! 

Lopussa hirvenlihan huutokauppa.

Pudasjärven Metsästysseura ry

Pikkujoulutanssit Hetepirtillä  
lauantaina 29.11. klo 21-01

Tanssittaa
Sari Turpeinen ja 

Hannu Viitalan yhtye. 
Arvonnassa pääpalkintona 

joulukinkku.
Tarjomme torttukahvit!

Lippu 12 €       HNS Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

Tervetuloa!

Keliakiakerhon 
pikkujoulu

su 14.12. klo 17 
seija mäntykentällä, kantokuja 1 a 3.  

Ken lahjan tuo, hän lahjan saa. Arvontaa.
Tarjoilukulut jaetaan osallistujien kesken.

Sitovat ilmoittautumiset: 
ke 10.12. mennessä puh. 040 543 9133.

Tervetuloa!

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JouLuterveHdYkseLLä!
Joululehdessä ma 22.12.2014

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Varaa ilmoitustilasi joululehteen hyvissä ajoin!

Puh. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi, www.pudasjarvi-lehti.fi

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fiKysy lisää:

Tervetuloa seuraamaan 
lentopalloharjoituksia!

Demoryhmänä 
C-sarjan tytöt ja B-sarjan pojat.

Ke 27.11. klo 17 
Tuomas Sammelvuo –salissa:

Paloniemen Arska opettaa hyökkäystekniikkaa ja 
vastaanottohyökkäystä.

Ennen tilaisuutta luovutetaan uusille 
pelaajille pelipaidat. Yhteiskuvaus.

Pudasjärven Urheilijat, lentopallojaosto

P
U

U

1945

Keskiviikkona 26.11.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula

Perjantaina 28.11.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ HAMMER

Lauantaina 29.11.
Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00
Wintissä: 

klo 24-03.30  
DJ EKI
Lippu 5€ sis. ep

TULOSSA:  la 6.12. Ässät

Lippu 12€ sis. ep

Salissa: 
MARKO 
JUHANI 
GROUP

kurenkoski

tervetuloa viiHtYMÄÄn 
tapaHtuMien KeSKipiSteeSeen

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

aukioloajat:
ma-ti 14-20 • ke 14-01 • to 14-21  • pe 14-04 • la 14-04 • su 13-18

HOTELLI-RAVINTOLA

JOULUKONSERTTI 
PUDASJÄRVEN 

SOTAVETERAANIEN HYVÄKSI 
Su 30.11.2014 klo 14 
Pudasjärven kirkossa

”Pyhä yö 
Taipaleenjoella”

KIRKKOKAHVIT SEURAKUNTAKODILLA 
KONSERTIN JÄLKEEN

HANNU NIEMELÄ, baritoni
MARKUS VAARA, piano ja urut

SARI HUKARI, kantele
ONMKY:n POIKAKUORO 

YNNIN POJAT, MIHKEL KOLDITS

Haaste
Talvisota alkoi 30.11. tasan 75 vuotta sitten. Pudasjärvellä on vielä jäljellä 48 

mies- ja 65 naisveteraania. Heidän keski-ikänsä on 90 vuotta.
Haastamme pudasjärviset yhdistykset ja yritykset tukemaan Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry:n toimintaa. Konsertin tuotolla mm. mahdollistetaan ve-

teraanien asuminen kotona  mahdollisimman pitkään ja tuetaan yhdistyksen 
toimintaa veteraanien parissa tehtävässä hengellisessä-  ja virkistystoimintaa 
edistävässä työssä. Haasteen voi ottaa vastaan maksamalla jonkin seuraavista 
summista: 20, 50, 100, 150, 200, 250 tai 300 euroa. Haasteeseen voivat osal-

listua myös yksityiset henkilöt haluamallaan summalla.
Haastajina Sotkajärven kyläyhdistykset: Hirvaskosken kyläyhdistys 

ry, Sotkajärven Veto ry, Korentojärven kalaveden osakaskunta, Sotkajärven 
metsästysseura ry , Sotkajärven Maa- ja kotitalousseura ry ja Koillis-Golf ry.

Haasteen voit ottaa vastaan maksamalla sopivaksi 
katsomansa summan tilille:  

Sotkajärven Vedon konserttitili FI75 5360 0420 0672 85

Konsertin tukijat sekä haasteeseen osallistuneet julkaistaan paikallislehdessä 
konsertin jälkeen.

Tervetuloa konserttiin!

Lisätietoja: Vesa Holmström, puh: 0400 387 671

Kyyditys tapahtumaan linja-auto asemalta. 
Esko Törmänen/Rauhanturvaajat puh. 0400 309 908.

TeHOKäveLy su 30.11. klo 18 
Puikkarin pihalta.

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua. 

Tervetuloa!
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KäveLLään 
TeHOKKaasTi 

yHdessä POrUKaLLa 

Jyty Pudasjärvi ry
tervetuloa viettämään 

PikkuJouLua
Ravintola Kurenkoskeen 
5.12.2014 alk. klo 19.00.
Jäsenille tilaisuus on maksuton. 

Seuralaiselta 15 €:n maksu.

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista 
1.12.2014 mennessä Jouni Piri:lle 0400 380 104 

jouni.piri@oulunkaari.com tai 
Mariitta Timoselle 0400 769 103 
mariitta.timonen@pudasjarvi.fi 
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Pudasjärven Yrittäjät ry

SENIORIYRITTÄJÄT
seuraava kokoontuminen 
ke 3.12. klo 12 uimahalli 

Puikkarissa. 
Vesijumppa aluksi.

Uinnin jälkeen kahvit ja keskustelutuokio.

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Rakennusvalvonnat maksut
Pudasjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.11.2014 
hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä 
muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut otetaan 
käyttöön 1.1.2015 alkaen.
Maksut ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi ja kaupungintalon asiakaspalvelupis-
teessä.
Pudasjärvi 21.11.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kiinnostaako työ 
henkilökohtaisena 
avustajana?

oulunkaari.com

Tai tarvitsetko avustajaa?
Asiakkaiden, nykyisten avustajien ja avustajana 
työskentelystä kiinnostuneiden tapaaminen
Työkeskuksessa ma 1.12. kello 16, Kauralantie 3.
Uusia avustajia tarvitaan jatkuvasti. Henkilökohtaise-
na avustajana työskentelyyn ei tarvitse sosiaali- tai 
terveysalan koulutusta.
Lisätietoja: perhepalvelujohtaja Mirva Salmela,  
08 5875 6554.

Puhoksen kyläseura ry:n 
YLeinen sYYskokous
su 7.12.2014 klo 12. Möykkälässä, 

Näljängäntie 1391.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.

Tervetuloa!

Pudasjärven kyläneuvoston 
kokous

to 27.11. klo 18 Suojalinnalla, 
os. Urheilutie 2.

Kaikille avoimeen tilaisuuteen kutsutaan 
edustajia kaikilta Pudasjärven kyliltä, 

kunnan johtavista viranhaltijoista sekä 
luottamushenkilöistä. Kaikkien kylien mukanaolo olisi 
erittäin suotavaa, vaikka useamman henkilön voimin.

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestäjänä Kurenalan kyläyhdistys ry

Pudasjärven Maa- ja 
kotitalousnaisten perinteistä 

PiKKujouLuA
vietetään sunnuntaina 7.12.2014 

klo 13 Liepeen pappilan väentuvassa.
Jäsenet ilmaiseksi, muilta osallistujilta 

maksu 10 €, sisältää ruoan ja ohjelman.
ilmoittautumiset: Mailalle 2.12. mennessä 

puh. 045 120 8750.
Mukaan mahtuu 40 ensimmäiseksi 

ilmoittautunutta. Tervetuloa!
Työllisyyden tilannekatsausta

Ely-keskuksen mukaan Pohjois-
Pohjanmaalla työttömien osuus 
työvoimasta oli lokakuun lopus-
sa 1,1 prosenttiyksikköä korke-
ampi (14,3 %) kuin vuosi sitten 
(13,2 %). Pohjois-Pohjanmaan 
työ- ja elinkeinotoimiston (TE-
toimiston) alueella työttömyys 
nousi 840 hakijalla syyskuun lo-
pusta. Valtaosa työttömyyden 
kasvusta kohdistui miehiin (825). 
Nousun myötä työttömiä työn-
hakijoita oli lokakuun lopussa 26 
233. Vuosi sitten työttömiä oli 
24 138 eli vuoden aikana työttö-
mien määrä kasvoi 2095 henki-
löllä (8,7 %). Työttömyyden kas-
vu myös kiihtyi, sillä viime kuussa 
kasvuprosentti oli 7,7.

Lomautusten käytön lisään-
tyminen näkyy edelleen tilas-
toissa. TE-toimistoon ilmoit-
tautuneiden lomautettujen 
lukumäärä nousi syyskuun lo-
pusta 395 henkilöllä. Myös vii-
me vuoden lokakuuhun ver-
rattuna lomautettujen määrä 
nousi 364 henkilöllä. Lomautet-
tuja oli nyt 2119 ja vuosi sitten 
1755. Ennakkoilmoituksia loka-
kuun lopun jälkeen mahdollises-

ti alkavista uusista lomautuksista 
tuli TE-toimistoon kahdelta eri 
työnantajalta. Ilmoitukset kos-
kivat 34 henkilöä Oulun seutu-
kunnasta. Koko maassa työttö-
mänä oli lokakuun lopussa 319 
869 henkilöä ja työttömyysaste 
oli 12,2 %.

Avoimia  
työpaikkoja enemmän
Lokakuun aikana Pohjois-Poh-
janmaan TE-toimistossa oli 
avoinna kaikkiaan 3867 työpaik-
kaa, mikä on noin 350 enem-
män kuin vuosi sitten. Uusia 
paikkoja avautui 2056. Työpaik-
koja täyttyi viime vuoden lo-
kakuuta enemmän eli 2158 ja 
niistä 474 TE-toimiston haki-
jalla. Lokakuun lopussa avoinna 
oli 1548 työpaikkaa, mikä on 96 
paikkaa enemmän kuin vastaava-
na aikana vuonna 2013. Avoinna 
oli määrällisesti eniten liike-elä-
män ja hallinnon asiantuntijoi-
den (252), myyjien ja kauppiai-
den (221), palvelutyöntekijöiden 
(200), sekä hoivapalvelun ja ter-
veydenhuollon työntekijöiden 
(105) paikkoja.

Työttömiä aktivoidaan
Alle 25-vuotiaita työttömiä 
työnhakijoita oli Pohjois-Pohjan-
maan alueella lokakuun lopussa 
4294. Määrä on 49 vähemmän 
kuin syyskuun lopussa. Nuoria 
oli työllistämistoimien piirissä 
aikaisempaa enemmän eli 2004. 
Nuorten aktivointiaste oli loka-
kuun lopussa 31,8 %.  Nuoriso-
takuun piiriin kuuluvia työttömiä 
oli 4699, mikä on 35 vähemmän 
kuin kuukausi sitten. 

Alle 25-vuotiaiden työttö-
mien työnhakijoiden osuus alle 
25-vuotiaasta työvoimasta laski 
myöskin ollen lokakuun lopussa 
21,5 prosenttia (koko maa: 15,3 
%). Vuoden aikana alle 25-vuoti-
aiden työllisyystilanne ei ole kui-
tenkaan kaikkien osalta helpot-
tunut, sillä nuoria on edelleen 
työttömänä noin 440 enemmän, 
kuin vuosi sitten.

Yli 50-vuotiaita työttömiä 
työnhakijoita oli 8198. Vuoden 
2013 lokakuusta ikääntyvien 
työttömyys kasvoi 596 työnha-
kijalla (7,8 %). Pitkäaikaistyöttö-
miä oli lokakuun lopussa 6819, 

joten 26,0 % työttömistä on ol-
lut työttömänä työnhakijana yh-
täjaksoisesti yli vuoden. Pitkä-
aikaistyöttömiä oli nyt 1081 
enemmän kuin vuosi sitten (18,8 
%). Ulkomaalaisten työttömyys 
pysyi vuoden takaiseen näh-
den ennallaan. Lokakuun lopus-
sa työttömistä työnhakijoista oli 
ulkomaiden kansalaisia 904. Nai-
sia heistä oli yli puolet eli 54,2 %.

Työ- ja elinkeinohallinnon ak-
tivointiasteeseen laskettavien 
palvelujen piirissä oli lokakuun 
lopussa 10 612 työnhakijaa. Pal-
veluissa olevien määrä nousi vii-
me vuoden lokakuusta 647 hen-
kilöllä. Palveluissa olevien määrät 
olivat suurimpia palkkatuetussa 
työssä/työharjoittelussa (2805), 
oma-ehtoisessa opiskelussa 
(2614), työvoimakoulutuksessa 
(2296) ja kuntouttavassa työtoi-
minnassa (1475). Aktivointiaste 
laski vuoden takaisesta ja oli lo-
kakuun lopussa 28,8 prosenttia. 
Koko maassa aktivointiaste oli 
hieman korkeampi kuin Pohjois-
Pohjanmaalla eli 28,9 prosenttia.

Ely-keskuksen tiedote

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

Joulu on kohta ovella…
Joten on aika merkitä kalenteriin 

MTK Pudasjärven 
pikkuJoulu Ja 
puuroJuhla!

Tänä vuonna pikkujoulu järjestetään 
pe 5.12.2014 alkaen n. klo 19.30

Hotelli Iso-Syötteellä. 
Ilmoittautumiset pe 28.11. mennessä

puh. 040 596 6198 (mielellään tekstiviesti) tai 
maija.puhakka@luukku.com

Omavastuuosuus on 15 €/hlö jäseniltä ja 34 € 
ei-jäseniltä. Omavastuu maksetaan paikanpäällä.

koko perheen 
puuroJuhla 

MTK-Pudasjärven jäsenille 
perheineen on 

Hilturannan leirikeskuksessa 
la 13.12.2014 alkaen klo 12. 

Tiedossa jouluista ohjelmaa ja tietenkin joulupuuroa!
Ei maksua. Tervetuloa! 

Ilm. ke 10.12. mennessä puh. 040 596 6198 
(miel. tekstiviesti) tai maija.puhakka@luukku.com

Lauantaina 6.12.2014
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Kauttamme myös ilmastointikanavien 
putsaukset, kysy tarjous!

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

Kauttamme muunmuassa

Käyttövesi -ja 
patteriverkostojen 

saneeraukset Uponor-
komposiittiputkistolla.

Tule ja pyydä tarjous!

Tammi-
maaliskuulle 

kaupan sopineille 

kylpylälahjakortti 

kaupanpäälel!

w
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Lankapuhelimesta: 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min (alv 24%), 
matkapuhelimesta: 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (alv 24%).

Tervetuloa! 

TYÖNÄYTÖS:

MARKKINOIDEN NOPEIMMAT KLAPIKONEET

Myynti: Kimmo Junttila 
Puh. 045-674 96 26

Lakkapää Oulu | Nuottasaarentie 4
Puh. 010-7557 300 | Avoinna arkisin 8 - 17

PUDASJÄRVELLÄ 
Pe 28.11. klo 10-15 

Kylmäsen piha, (Muonamuotka 2)

PILKEMASTER EVO Suosituin ja nopein klapikone
- Ø 36 cm puulle, - automaattinen syöttö
- 4 m. kääntyvä elevaattori omalla hydrauliikalla
UUTUUS: Lisävarusteena saatava hydraulinen syöttörulla
Markkinoiden ainut klapikone, jossa halkaisu on ohjattavissa 
(KVtesti nro 13)

Joustavat maksuehdot, 
kororonta maksuaikaa 

jopa 6 kk

isoiLLe Ja PieniLLe metsureiLLe

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17, 
la suljettu

MS 201
Legendaarisen MS200 parannettuversio
● Tilavuus 35,2 cm3

● 1,8/2,4 kW/hv
● Paino 3,9 kg

599€

MS 241
Jokamiehen monitoimikone
● Tilavuus 42,6 cm3

● 2,2/3,0 kW/hv
● Paino 4,7 kg

659€

MS 193
Odotettu pikkujätti
● Tilavuus 30,1 cm3

● 1,3/1,8 kW/hv
● Paino 3,5 kg
● Ergostart kevyt käynnistys

459€

FS460
Pieniruokainen voimanpesä
● Tilavuus 45,6 cm3

● 2,2/3,0 kW/hv
● Paino 8,4 kg

899€

Huom! Vielä ruohovarustus 
kaupanpäälle.

Sisältää kulmavaihteen,
siimapään ja siimapään 

sektorisuojan.

PINOTAVARA-
SAKSET LT6

LH4 NOSTOKOUKKU

TOSI LÄMPIMÄT 
VÄLIASUT:

PUSERO

79€

HOUSUT

65,90
SUKAT

27,50

TEKNISIÄ 
ALUSPAITOJA JA 

HOUSUJA
Hajakokoja

ovh. 38,50

10€

Pukinkonttiin
PikkumetsureiLLe!

LASTEN 
MOOTTORISAHA

Sisältää paristot, 
varaterän ja 
työkalupussin 20€

LASTEN 
RAIVAUSSAHA
Sisältää paristot ja 
olkaremmin

33€

NYT VAIN

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

HuiPPu 
uutuus! 29€

39€
● Avautuma 303 mm 

uutuus! 

uutuus! 

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
avoinna Ma-pe 9.30-17.00, la 9.00- 13.00

ranuan Kenkätalo

jouluKaupan 
avajaiStarjouKSetJ

KaiKKi naiSten Saappaat

tarjouS voiMaSSa Ke-la 26.-29.11!

-30%
MieSten 
raappaHouSut   12,50

MieSten 
villaHouSut  22,50alkaen

naisten ja miesten 
toppaHouSut 36,90

MieSten 
KalSarit 13,50alkaen

naiSten 
paitulit 19,80alkaen

naiSten 
FlanelliHouSut 16,50

MieSten FlanelliHouSut 17,90


